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KELKAJ VORTOJ AL LA UZANTOJ!
Ĉi tiu leksikono enhavas pli ol 3000 vortojn, kiuj diferencas je la
du lingvoj artefaritaj Esperanto kaj Ido. Por atingi verkoj plej-eble
kompletan, mi ekzamenis ĉiujn vortojn akcepitaj de la Ido-Akademio
kaj publikigitaj en ĝia gazeto „Progreso,“ jarserioj 1908 ĝis 1914 kaj
1931 ĝis 1932. Multaj pure fakaj vortoj ne estas enhavata en ĉi tiu
libreto.
Mi uzis modernajn Ido-leksikonojn de Couturat, Dyer, Feder,
Schneeberger kaj Waltisbühl. La Esperanto-leksikono uzita estas la
revizita, dekkvara eldono de „Edinburgh“ 1931, kiu enhavas pli ol
6000 radikojn, la Universala Vortaro kiuj enhavas pli ol 6000
radikojn. Ili entenas ĉiujn radikojn uzitaj de Zahmenhof, la
Universala vortaro kun 2600 radikoj kaj ĝiaj kvar Aldonoj, kun 2000
radikoj, krome kelkaj fremdaj de Esperanto, laŭ la regulo 15 de la
Fundamento.
Mi tute scias, ke la vortoj de ĉi tiu leksikono en ĉiam havas precize
la samajn signifon en ambaŭ lingvoj, ne esprimas la samajn ideojn.
Ĝenerale la signifo de la Esperanto-radiko estas multe pli ampleksa,
ekzemple „malfortigi“ ne estas prezice „extenuar“; „nomi“ anstataŭ
„nomizar, nominar“; ŝajnigi „anstataŭ „fingar, fintar.“ Speciale la
aro da la „mal-„ vortoj interesas ĉi-rilate. „maldika“ = „tenua,
magra, dina.“ Sed ĉi tiu nepreziceso kaŭzigas de la karaktero de
Esperanto, kiu Esperantigis vorto ne uzante internacian radikon.
Konsekvence ne estas kulpo de la libro, se la vortoj ne komplete
inter-respondas. Kie pluraj vortoj estas indikataj, ĝenerale la sama
vorto kiel tiu de Esperanto postiras la aliajn. La diversaj Idaj vortoj
ne estas por elekto, sed signifas diversajn ideojn“!
La Esperanto vorto „kuracisto“ traduki ĝas al Idon per „mediko“,
krome tiu ĉi ni havas la vorton „kuracisto“, ĉar ne ĉi ni ĉiu „mediko“
estas kuracisto. „Fruktodona = „fertila, fruktodonanta“; multaj
landoj donas fruktojn, sed ne ĉiuj estas „fertila.“ „Patrujo“ ne estas
necese mia „patrio,“ ĉar mia patro povas esti en alia lando, e tamen
la lando en kiu naskiĝas estas mia „patrio = patrujo.“
Specialan atentojn je Esperanto meritas grupo da vortoj, kiuj
havas aspekton naturan sed signifo farata per ilia artefarita derivo,
ekzemple:
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KELKA VORTI A LA UZANTI!
Ica lexiko kontenas plu kam 3000 vorti, qui esas diferanta en du
artificala lingui Esperanto ed Ido. Por obtenar verko maxime
kompleta, me examenis omna vorti adoptita dal Ido-Akademio e
publikigita en olua revuo „Progreso“, tomi 1908 til 1914 e 1931 til
1932. Multa pure fakala vorti ne esas kontenata en ica libreto.
Me uzis moderna Ido-lexiki da Couturat, Dyer, Feder,
Schneeberger e Waltisbühl. La Esperanto-lexiko uzita esas revizita,
dekequaresma edituro di „Edinburgh“ 1931, qua kontenas plu kam
6000 radiki. Oli inkluzas omna radiki uzita da Zamenhof, la
Universala Vortaro kun 2600 radiki e lua Aldonoj kun 2000 radiki,
pluse ula vorti stranjera en Esperanto, segun la regulo 15 di la
Fundamento.
Me savas bone, ke la vorti di ica lexiko ne sempre havas precize la
sama signifiko en omna du lingui, ne expresas precize la sama idei.
Generale la signifiko di la Esperanto-radiko esas multe plu larja,
exemple „malfortigi“ ne esas precize „extenuar“, „nomi“ vice
„nomizar, nominar,“ ŝajnigi“ vice „fingar, fintar“. Specale la
kolektajo di la „mal-„ vorti esas interesanta tarelate. „maldika“ =
„tenua, magra, dina.“ Ma ica neprecizeso originas de la karaktero di
Esperanto, qua tradukas nocioni sen adoptar internaciona radiko.
Konseque ne esas falio di la libro, se la vorti ne kovras precize la
sama idei. Se plura vorti indikesas, generale la sama vorto kam ta di
Esperanto mencionesas laste. La diferanta Ido-vorti ne estas por
selekto, ma expresas diferanta idei!
La Esperanto-vorto „kuracisto“ tradukesas en Ido per „mediko“,
ultre ica ni havas la vorto kuracisto, nam ne singla mediko, esas
kuracisto. „Fruktodona“ = „fertila, fruktodonanta“; multa landi esas
fruktodonanta, ma ne omna esas fertila. „Patrujo“ ne esas necese
mea „patrio,“ nam mea patro povas esar en irga lando e malgre to la
lando en qua me naskis esas mea patrio.
Specala atencon en Esperanto meritas grupo de vorti, qui havas
aspekto naturala ma signifiko kreita per olia artificala derivo
exemple:
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Esperanto Ido

aspektanta kiel

panero

Panier (Germana) = banero je Ido

fraŭlo

krumo,
panospeco
celibulo

maskulino
foresto

naskita homino
absenteso

Frau, Fräulein (Germana) =
siorino, damzelo je Ido
masculine = maskulina je Ido
Forst (Germania) forest (Angla),
forêt (Franca) = foresto je Ido,
sed „arbaro“ je Esperanto

La vortaro klare pruvas, ke estas uzata grupo da Esperantaj vortoj,
kiuj posedas la kvalito de la internaciaj Idaj vortoj, precipe je la fakterminaroj sciencaj, teknikaj, metiaj ktp. „Malvastigi“ aŭ „kuntiri“
ne estas necese „kontraktar“ aŭ „astriktar“; „malplimulto“ estas pli
malfacile lernebla ol la internacia Ida vorto „minoritato“ ; „paĉjo“
estas pli artefarita ol „papa, patreto.“ Kaj ĉiu kritikema studanto de
ĉi tiu libreto trovos mem multajn kromajn ekzemplojn.
La manko de necesaj vortoj je Esperanto evidentiĝas, kiam ni
probas precize traduki Esperanten la jenajn frazojn:
„Prizentar ideo, to esas nek propozar, ne ofrar, nek sakrifikar
ol.“
(Prezenti ideon, tiu estas nek proponi, nek oferi, nek oferi ĝin; aŭ
… tiu estas nek proponi, nek proponi, nek oferi ĝin).
„Il parolis kom papo. Il parolis quale rurano.“
(Li parolis estante papo. Li parolis kiel kamparano). (Li parolis
estante papo. Li parolis je maniero de kamparano).
Ĉiu tiu frazoj estas simple ne -tradukebla tiom mallonge kaj tiam
precize.
Je mia penado kompozi ĉi tiun libreton, mi trovis pli ol 800
vortojn, por kiuj Esperanto ŝajnas ne havi konforman tradukon aŭ
radikon. Entenante la teknikan terminaron, la Ido-vortaro enhavas
pli ol 10.000 radikojn, kompare 4.600 oficialaj radikoj je Esperanto
(Ĉeh-statistiko en „Literura konversacio“).
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Esperanto Ido

aspektanta quale

panero

Panier (Germana) = banero en Ido

fraŭlo

krumo,
panospeco
celibulo

maskulino
foresto

naskita homino
absenteso

Frau, Fräulein (Germana) =
siorino, damzelo en Ido
masculine = maskulina en Ido
Forst (Germania) forest (Angla),
forêt (Franca) = foresto en Ido,
sed „arbaro“ en Esperanto

La vortaro klare pruvas, ke uzesas grupo da Esperanto-vorti, qui
nule posedas la qualeso dil internaciona Ido-vorti, specale en la faki
ciencala, teknikala, mestierala edc. „Malvastigi“ o „kuntiri“ ne esas
necese „kontraktar“ o „astriktar“; „malplimulto“ esas plu desfacile
lernebla kam la internaciona Ida-vorto „minoritato“ ; „paĉjo“ esas
plu artificiala kam „papa, patreto.“ Ed omna kritikoza studianto di
ica libreto trovos ipse multa plusa ekzempli.
La manko di necesa vorti en Esperanto divenas evidenta, se ni
probas tradukar la yena frazi korekte aden Esperanto:
„Prizentar ideo, to esas nek propozar, ne ofrar, nek sakrifikar
ol.“
(Prezenti ideon, tiu estas nek proponi, nek oferi, nek oferi ĝin; aŭ
… tiu estas nek proponi, nek proponi, nek oferi ĝin).
„Il parolis kom papo. Il parolis quale rurano.“
(Li parolis kiel papo. Li parolis kiel kamparano).
(Li parolis estante papo. Li parolis je maniero de kamparano).
Ica frazi esas simple netradukebla tam kurte e tam precize.
En mea esforci esforci kompozar ta libreto, me trovis plu kam
800 vorti, por qui Esperanto ne semblas havar adequata traduko o
radiko. Inkluzante la teknikala terminaro, la Ido-vortaro kontenas
plu kam 10.000 radiki, kompare 4.600 oficiala radiki en Esperanto
(Cheh-statistiko en „Literura konversacio“).
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La akcento estas sur la anstaŭlasta silabo, „i“ kaj „u“ antaŭ alia
vokalo ne formas propran silabon. Je la infinitivoj la akcento estas
sur la finaĵo: dómo, táblo, rádio, famílio, vidár, amár, laborór,
kurír.
La Ido-alfabeto ne havas plu la supersignitajn literojn ĉ, ĝ, ĵ, ĥ, ŝ,
ŭ. Sed Ido enhavas la tri naturalajn literojn q, x, y, kaj du diagramojn
ch = ĉ kaj sh = ŝ; j estas prononcata kiel ĝ; y = kiel j; x kiel ks, kz, gz;
q kiel k, ĝi ĉiam antataŭiras u konsonantan.
La afiksoj de Ido estas donata sur la sekvantaj paĝoj, ili estas
necesaj por la sen-erara uzado de la vortaro. La „Internacia
Lernolibro por Esperantistoj „ de la sama aŭtoro, klarigas detale la
facilajn regulojn je Ido.
*

*

*

Ĉar ĉi tiu leksikono estas la unua de sia speco post la apero de la
„Lernolibro“ de A. Waltisbühl je Junio 1908, mi, malgraŭ mia
zorgemo, ne povas esperi, ke ĝi estas senerara. Kaj mi estos dankema
al ĉiu, kiu helpos ĝian kompletigon per sendi rimarkojn, proponojn
kaj korektojn, kiuj poste estos kunigataj al speciala suplemento.
Sama-tempe mi esprimas mian dankon al ĉiuj, kiuj helpis min per
kritikoj kaj praktika helpo.
La celo de ĉi tiu libreto estas inter-proksimigi la anojn de la du
movadoj. La uzo de Idaj vortoj por Esperantistaj tekstoj estas jam
fakto hodiaŭ, kiu pruvas la kvalito de la Idaj radikoj. Sed la
Esperantistoj devas ekkonscii, ke por atingi la praktike plej perfekta
Lingvo Internacia, la nura ŝanĝo de iaj vortoj ne sufiĉas.
Reguloj gramatikaj devas ŝanĝiĝi, la artefarita tabelo de la
korelativaj vortoj devas malaperi, la alfabeto devas ricevi la aspekton
internacian, t. e sen supersignoj, la principoj de la internacieco kaj
facileco devas ĝisfunde esti praktikata.
Nur per kompletigita laŭado de la Zamenhofaj principoj la
Esperanto-movado atingos tiun celon, kiu estas la celo de ĉiu
movado por Lingvo Helpa: La akceptado kaj uzado de Lingvo
Internacia! Humila honoro, kiun ni pagos a grandaj homoj kiel
Schleyer, Zamenhof, de Beaufront kaj Couturat. HEINZ JACOB
Londono, 1934
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La pronunco di Ido esas diferanta de Esperanto. La acento tonika
esas sur la prelasta silabo, „i“ ed „u“ avan altra vokalo ne formas
propra silabo. En la infinitivo la acentizo esas sur la dezinenco:
dómo, táblo, rádio, famílio, vidár, amár, laborór, kurír.
La Ido-alfabeto ne plus posedas la supersignizita literi ĉ, ĝ, ĵ, ĥ, ŝ,
ŭ. Ma Ido enhavas la tri naturala literi q, x, y, kaj du diagrami ch = ĉ
ed sh = ŝ; j estas pronuncata quale ĝ; y = quale j; y quale ks, kz, gz; q
kiel k, qua sempre preiras a konsonanto u.
La afixi di Ido donesas en la proxima pagini, oli esas necesa por la
senerora apliko dil vortaro. La „Internacia Lernolibro por
Esperantistoj, „ dal sama autoro, explikas detaloze la facila reguli di
Ido.
*

*

*

Pro ke lexiko esas la unesma di sua speco depos la apero di la
„Lernolibro“ da A. Waltisbühl en Junio 1908, me ne povas esperar,
ke malgre mea sorgemeso ol esas senerora. E me esos gratiduoza a
singlu, qua helpos olua kompletigo per sendi remarki, propozi e
rektifiki, qui plu tarde kolektesos en specala suplemento. Samatempe me expresas mea danko ad omni, qui helpis me per kritiki e
praktikala susteno.
La skopo di ica libreto esas interproximigar la adheranti di la du
movadi. La uzo dil Ido-vorti en Esperanto-texti esas fakto ja cadie,
qua pruvas la qualeso di la Ido-radiki. Ma la Esperantisti mustas
koncieskar, ke por obtenar la praktikale maxim perfekta Lingvo
Internaciona, la nura chanjo di ula vorti ne suficas.
Reguli gramatikala mustas chanjesar, la artificala tabelo di
korelativa vorti mustas desaparar, la alfabeto mustas recevar la aspekto internaciona, t. e sen supersigni, la principi dil internacioneso
e facileso musts funde aplikesar.
Nur per parexekuto di la principi da Zamenhof la Esperantomovado atingos la skopo, qua esas la skopo di omna movado por
Linguo Helpanta: La acepto ed apliko di Linguo Internaciona!
Humila honorajo, quan ni pagos a granda homi kiel Schleyer,
Zamenhof, de Beaufront kaj Couturat.
HEINZ JACOB
Londono, 1934
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LA AFIKSOJ
En Ido oni neniam uzas la afiksojn memstaraj, ĉar ilia senco ne
estas kompleta.
La afiksoj kun sama signifo en ambaŭ lingvoj estas:
-ach (-aĉ), -ad, -aj (-aĵ), -an, -ar, -bo, des- (mal-), dis-, -ebl, -eg, em, -estr, -et, ex- (eks-), ey (-ej), ge-, -id, -ig, -il, -in, -ind, -ism, -ist,
-mis-, retro- (re-, lokan signifon reen), ri- (re-, tempan signifon de
re-, ree, refoye).
Afiksoj, kiuj diferencas je la signifoj estas:
-er la Ido-sufikso -er signifas - amatora-; fotografar, fotografero,
konstraste al fotografisto. La Ido-sufikso -um anstataŭas la
Esperanto-sufikso -er.
-ul la Ido-signifo estas - virseksa - maskulina kontraste al -in =
femina. Oni ne uzu -ul por substantivigi la adjektivojn., kiel oni
faras dirante - blindulo, virgulino -, ĉar en Ido tiuj personoj ne estas
karakterizitaj per io, kio nomiĝas blindo, virgo, sed ilia kvalito
estas blindeso, virgeso. Blindi kaj virgi estas la personoj.
-um Ĉi tiu sufikso estas ankoraŭ uzata kun senco nederminata, sed
malpli ofte, ĉar je kelkaj kazoj ĝi estas anstataŭata de aliaj afiksoj pli
prezicaj: aerumi = aerizar, ventumi = ventizar, datumi = datizar,
krucumi = krucagar, amindumi = kurtezar; kiel oni vidas, oni
kelkfoje uzas la radikon - agar - kiel sufikson. La sufikso -um estas
tre malofte uzata en Ido, honoruma = pro honora, kaj la IdoAkaddemio decidas pri ĝia uzo.

Novaj prefiksoj de Ido
Oni devas eviti la amasigon de la afiksoj, se oni konas ununuran
radikon esprimantan la saman nocion. Tro multaj afiksoj en unu
vorto malklarigas la sencon.
anti- signifas kontraŭ; anti-imperalista, anti-semido.
arki- (ĉef-) homo kun alta titolo; arki-episkopo, arki-duko.
bi- - du - en scienca lingvo; bi-kapa. Oni ankaŭ uzas mono-, quadrik.t.p.
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gala- estas internacia afikso; gala-festo, gala-robo,
gala-reprezento.
mi- signifas duone; mi-apertita, mi-dormanta, mi-frato estas frato
nur per patro aŭ patrino; stif-frato = filo de antaŭ edzigo de reedzigita homo.
par- - el- je la senco - tute -; parlernar = ellerni, parlektar = ellegi.
para- signifas ŝirmon; para-pluvo = ombrelo, para-suno = sunombrelo; para-fulmino = fulmodirektilo (-ŝirmilo)
pre- anstataŭas je kunmetitaj vortoj la prepoziciojn ante kaj avan
(por havi kunmetitaĵon pli mallongajn kaj pli internaciajn) Preludo,
prehistorio, predicar, previdar, preurbo, prefixi.

Nova sufiksoj de Ido
-ag estas radiko de agar; martel-agar = marteli (priagi, trakti per
martelo); kruc-agar = krucumi.
-al formas adjektivojn de substantivoj kun la senco - rilata al -apartenanta al -; universala, normala, nacion-ala, racion-ala.
De tiuj adjektivivoj oni ofte derivas aliajn vortojn, kiel universaleso,
racion-aleso, nacionaleso, nacional-ismo, racionalismo. Oni uzas
-al por derivi internaciajn vortojn.
-ari signifas la objekton aŭ ricevanton de ago, speciale je juraj
nocioj; pagario = ricevonto da mono.
-atr formas adjektivojn, kun la senco - simila al -; - kio aspektas
kiel … - verd-atra, red-atra, sponj-atra.
-e signifas kolora, havanta la koloron; oro, or-e-a; arjento, arjentea;
lakto, laktea.
-ed - plena je -, kvanto pleniganta la objekton; glaso, glas-ed-o de
aquo; manuo, manuedo de pizi, tiu sufikso respondas al la
Esperanto-prepozicio „da“.
-end formas adjektiviojn derivatajn de verboj anologe al -ind, kun
sencon iom diferenca - kiom oni devas - sed sen la ideo de merito;
problemo solvenda = problemo kion oni devas solvi, sed eble ĝi estas
nek solvota nek solvinda. Ĉi tiu sufikso jam estas uzata de kelkaj
Esperantistoj.
- eri signifas domon; imprimo, imprimerio = presejo, sed -eri
signifas ne nur la lokon sed ĝi rilatas ankaŭ al la tuta objekton;
fabrikerio, restorerio.
-es estas simpla la radiko de la verbo esar. La sufikso -ec estas nebezona. -es servas por derivi la econ aŭ la staton; granda,
grand-es-o, membro, membreso.
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-esk ĉi tiu sufikso anstataŭas la prefikson ek- kaj la sufikson -iĝ je
signifo aktiva; dorm-esk-ar = ekdormi; sid-esk-ar = sidiĝi (aŭ
eksidi); iracar = koleri; iraceskar = ekkoleri; riĉ = richa; riĉiĝi =
richeskar; sed videskar nur signifas ekvidi (= vidantiĝi). La pasivan
sencon de -iĝ oni esprimas de per … -es … (subite); vidiĝi = subite
videskar; aŭ per divenar se memstara; estiĝi = divenar. Ofte Ido
havas novajn radikojn por la vortkomponaĵojn pert -iĝ; plioftiĝi =
akumular, humular, amasigar.
-i signifas la landon regatan de persono; rejo, rejio, duko, dukio,
paroko, parokio.
-ier la nova sufikso -ier, kiu enhavas la ĝeneralan sencon - kiu
portas -, anstataŭas la sufikson -ing kaj krome la sufikson -uj por la
nomoj de plantoj. Ekzemple kandel-iero, milion-iero, plum-iero,
pom-iero, roz-iero, kafe-iero, te-iero (ĉiuj arboj, arbetoj aŭ plantoj).
Anstataŭ prun-iero oni povas diri = prun-arboro.
-if signifas produkti; frukt-if-ar, burjonifar, sudorifar, sangifar.
-ik signifas - malsana je -; kordi-ik-a, pulmonika, stomakika,
ftiziiko.
-im ĉi tiu sufikso anstataŭas la sufikson -on; tri-imo = tri-ono je
Esperanto. quar-imo, sis-imo.
-iv - kapabla al, -povanta fari -; instrukt-iv-a, konvinkiva, nutriva.
-ivor signifas - manĝanta -, ensorbanta, karn-ivor-a, omnivora,
tempivoro, fruktivora; labor tempivora.
-iz signifas - provizi, per -igi havanta -; armo, arm-izar; krono,
kronizar; oro orizar; vesto, vestizar; kiel ceteraj verboj, la verboj
per -iz naskig(as)as substantivojn kiuj signifas la agon. Elektrizo,
limitizo.
-oz - plena je, ornamita de -, - enhavanta -; sabloza, danjer-oz-a.
Ĝi ofte anstataŭas la malutilajn - plena, -riĉa; arboro, branch-oz-a =
arbo branĉoriĉa, oni klare diferencigas -oz de -al: spac-ala = rilata al
spaco; spacoza = kio enhavas multan, grandan spacon.
-um anstataŭas la Esperantan sufikson -er; sablo, sabluno.
-ur ĉi tiu sufikso signifas produktaĵon el ago; skrib-ar, skrib-uro,
apert-ar, apert-uro. Kontraste -aj (aĵ) signifas ion konsistanta el.
lan-o kaj lan-ajo, sukro kaj sukrajo.
-uy ne servas por formi nomojn de arboj aŭ plantoj, nek nomojn de
landoj (vidu la geografiajn nomojn) Ĝi nur esprimas skatolon, vazon
ktp. kiu enhavas la aĵon indikata de la radiko; inko, ink-uyo, papero,
paper-ujo.
-yun oni uzas ĉi tiun radikon kiel sufikson por parton de la signifo
de -id-; bovyuno, bov-yunino anstataŭ bovido, bovidino. La sufikso
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-id signifas nur la laŭ-naskan posteulon, tiun, kiu per nasko devenas
de iu; Napoleon-ido, Heraklido,. Sed juna aŭ maljuna, la - ido - estas
ĉiam - ido -, kiel do bovido estas necese juna bovo aŭ bov-yuno?

Ĝeneralaj reguloj por la transskribo de Esperanto al Ido.
Ĉiuj vortoj kiuj ricevis ŝanĝon en Ido, estas montritaj en la
sekvanta leksikono.
Ĉiuj kombinoj „kc“, „sc“, „ksc“, estas anstaŭataj per „c“ simpla:
acento, suceso, cienco, abceso, ecelanco, ecitar; ne ĉiuj da tiuj vortoj
estas registritaj en la vortaro. La kombino „nkt“ estas anstataŭata
per „nt“: punto. Ĉiuj substantivoj, kies internacia radiko finiĝas per
„-ion“ havas la formon „-iono“ anstataŭ „-io“: raciono, opiniono,
funciono, fraciono.
ĉ
ŝ
ĝ
ĵ
j (tamen -j kiel signo de la
multnombro estas
anstataŭata per -i)
j
ĥ
ŭ
ks, kz
kv
gv

estas anstataŭtata per
“ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “

ch
sh
j
j
y

“ “ “ “ “ “ “ “
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“

y
k
u
x
qu
gu

La leksikono enhavas nur kelkaj da tiuj vortoj.
La supersignaj literoj estas enhavata en la listo egalvalore kun la
ordinaraj literoj de la alfabeto. Krome la finaĵoj estas juĝataj kiel
apartenaj al la vorto. Ĉiu tiu aranĝo pleje faciligas trovi vortojn.
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La afiksi di Ido estas donesas sur la proxima pagini, oli esas
necesa por la senerora apliko dil vortaro. La „Internacia Lernolibro
por Esperantistoj,“ dal sama autoro, ekxpligas detaloze la facila
reguli di Ido.
*

*

*

Pro ke ica lexiko esas la unesma di sua speco depos la apero di la
„Lernolibro“ de A. Waltisbühl en junio 1908, me ne povas esperar ke
malgre mea sorgemeso ol esas senerora. Epme esos gratiduoza a
singlu, qua helpos olua kompletigo per sendar remarki, propozi e
rektifiki, qui plu tarde kolektesos en specala suplemento.
Samatempe me expresas mea danko ad omni, qui helpis me per
kritiki kaj praktikala susteno.
La skopo di ica libreto esas interproximigar la adheranti di la du
movadi. La uzo de Idao vorti por Esperantisto texti esas fakto ja
cadie, qua pruvas la qualeso di la Ido-radiki. Ma la Esperantisti
mustas konscieskar, ke por obtenar la praktikale maxim perfekta
Lingvo Internacia, la nura chanjo di ula vorti ne suficas.
Reguli gramatikala mustas chanjesar, la artificala tabelo de la
korelativa vorti mustas desaperar, la alfabeto mustas recevar la
aspekto internaciona, t. e sen supersigni, la principi dil internacioneso e facileso mustas profunde aplikesar.
Nur per la parexekuto di la principi da la Zamenhof la Esperantomovado atingos la skopo, qua esas la skopo di omna movado por
Lingvo Helpa: La akceptado kaj uzado de Linguo Internaciona!
Humila homajo, quan ni pagos a granda homi kiel Schleyer,
Zamenhof, de Beaufront e Couturat.
HEINZ JACOB
Londono, 1934
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ESPERANTOLOGIAJ PRINCIOJ
Omna vorto uzita en Ido esas oficale adoptita da la Ido-Akademio
e konseque uzesas en omna landi, da omna Idisti ed uzanti di la
Idolexiki en la sama maniero e kun la sama senco.
En Esperanto la regulo 15 di la Fundamento ne esas ideala solvuro
por la augmento di la necesa vortaro. Yen kelka exempli:
„EDINBURGH“ Esperanto
Dictionary

Esperanto-Deutsch
De BENNEMANN
(Hirt)

elevatoro

large storehouse for grain
(Ide: granda magazino por
cereali, silo

Aufzug, Fahrstuhl für
Lasten; a Hebewerk
(Ide: acensilo,
elevatoro; a. elevilo

mejlo

1,609 kilometroj

mejlo, angla,
germana, mara

hospico

rifuĝejo

Kristanta albergo

en Ido: skio

ŝkio

skio

Tre ofte vorti, qui esas uzita da omna nacioni, havas diferanta
senco en diversa landi. La Angla linguo esas richa ye tala vorti. Pro
to esas danjero adaptar vorti propra-autoritate, qui povus havar
signifiko diferanta en diversa lingui.
La infra citaji ek la Enciklopedia Vortaro montras, ke existas
multa exempli e ke la uneso en la linguo esas en danjero. La principo
di la regulo 15 da Zamenhof esas nur posibla, se ol aplikesas per
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internaciona konvenciono. Ico agnoskesas da la autoro dil
enciklopedia vortaro.
Ta agnoski maxim bone justifikas la neceseso di la voyo quan Ido
(Reformesperanto) sequas depos olua nasko: Nur uzar vorti definita
en olia senco da plurlingua autoritato per internaciona konvenciono.
paĝo (29) „ … Kaj ankaŭ la tuta nombro de ĉiuj fiksoj per unueca
lingvuzo estas provizore ankoraŭ tre malgranda kompare kun la
nombro de ĉiuj okaze aperantaj esprimoj kaj signifoj. Plej ofte tial
pri ĝusto aŭ malĝusto tute ne povas esti parolo, ĉar mankas la
decidanta instanco. Ke tion ni ĉiam tenu antaŭ nia okuloj, por gardi
nin de maljusto kaj trorapidaj juĝoj!“
paĝo (31) „ … Antaŭ kiam io estas deklarata kiel malĝusta, do la
tuta lingvuzo de la rilata kampo devus esti konata al la prijuĝanto.
Kaj plie tiu lingvuzo estas, kiam ja dirite, plejparte ankoraŭ tre
diferenca. El kio sekvas, ke la sciencan serizon de prijuĝanto oni
ankoraŭ ne konsideros pruvita per tio, ke la juĝo „malĝusta“ okupas
honoran lokon en lia vortoprovizo.
„ … „ĝusta“ kaj „malĝusta“ anstaŭas la esprimojn „bona“ kaj
„mal-bona“. Kompreneble en la senco de la prijuĝanto. Kaj pri
boneco, nature, oni povas havi opiniojn tre diferencajn.“
Ica defenso di la Esperanto-expresuri esas samatempe defenso di
la expresuri uzita en ica lexiko. Ma ico pruvas, ke la selekto ed apliko
dil Esperanto-vortaro esas sen ciencala fundamento. On kareas la
unasenceso dil vortaro, la signifiki ofte varias kelke segun la landi e
la selekto dil radiki, segun la punto 15 dil Fundamento, esas ofte tote
arbitriala. Me experiencis, ke la diversa autori di nacionala
Esperanto-lexiki „adaptas“ nova vorti, qui pose nur existas en lia
lexiki, pro ke li judikas li internaciona.
E la rekomendo sequar la bona autori esas ankore tro nesekura,
pro ke ne existas autoritato por decidar la qualesi di autoro.
Sur pagino (27) sioro Wüster parolas pri la respondi da diversa
Esperanto-autoritati koncerne la korekteso di expresuri en
Esperanto:
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„ … Ĉar la ordinaraj prijuĝoj tiom kontraŭ-diras unu la alian, ke ili
reciproke preskaŭ nuligas sin.“ e sur pagino (29) „ Konfliktoj inter
la prisistema dokumento (Fundamento. H. J.) kaj la lingvuzo ĝis nun
estas tre izolitaj.“
Ed ica du frazi montras la danjeroza voyo, voyo quan Esperanto
semblas ne povar evitar pro sua propra reguli gramatikala evitata en
Ido: La danjeroza voyo a la kaoso linguala.
La kompleta vortaro di Ido kun plu kam 10.000 radiki esas
examenita, diskutita publike e fine aceptita da la Ido-Akademio.
„Hike opozas su la du principi di Esperanto ed Ido. „ … Ĉiu
lingvano posedas la rimedon, pligrandigi la unuecon de la lingvuzo.
Jen la imito de la aŭtoroj plej ŝatatatj, precipe de Zamenhof. Tute ne,
ĉar tiuj eble parolas speciale „ĝuste“. Sed pro tio, ke ilia lingvuzo
havas plej de ŝancoj, esti ĝenerale adoptata. Tial nia vortaro en la
unua loko estas (kritika) vortaro de la lingvuzo, speciale de la
Zamenhof-a. Ofte oni ion trovos nekritikitan, kio malmulte plaĉas al
ni persone; ofte ankaŭ oni bedaŭros la foreston de io, kio devus eniri
la lingvon. Grandmezuraj bonigoj en tio nek povas nek devas esti la
afero de unuopulo. Nur per internacia konvencio ili estas eblaj.“
En Ido la nova vorti propozita da experti diskutata publike en la
oficala organo dil Akademio ed adoptata pos konvenciono da sua
membri, qui reprezentas maxim diversa lingui mortinta e vivanta.
Yen la du voyi, en qui la du lingui evolucionas, e me kredas ke la
duesma, ta di Ido esas la voyo quan Zamenhof imaginis ye la kreo di
sua admirinda verko.
LA AUTORO

Esperanto-Ido
66
_______________________________________________________

EL LA FUNDAMENTO KRESTOMATIO
Plena gramatiko de
Esperanto de dro
Zamenhof.

A. Alfabeto.

Gramatiko di Ido (ReformEsperanto) segun olua chefa
reguli decidita dal
Delegitaro e da IdoAkademio.
A. Alfabeto.

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh,
Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp,
Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, Kk, Ll, Mm, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx,
Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt,Uu, Ŭŭ, Yy, Zz.
Vv, Zz.
Rimarko: Presejoj, kiuj ne posedas la literojn ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ,
povas anstataŭ ili uzi ch, gh, hh,
jh, sh, u.
B: Reguloj.

B: Reguli.

(1) Nedefinita artiklo ne exis(1) Artikolo nedifinita ne ek- tas; exzistas nur artiklo difinita
zistas; ekzistas nur artikolo di- (la) egala por omna sexui, kazi e
finita (la) egalaj por ĉiuj seksoj nombri.
kaj nombroj.
Rimarko: La uzado de la
artikolo estas tia sama, kiel en la
Remarko: La uzado di la araliaj lingvoj. La personoj, por tiklo esas la sama quale en la
kiuj la uzado de la artikolo pre- altra lingui.
zentas malfacilaĵon, povas en la
unua tempo tute ĝin ne uzi.
(2) La substantivoj havas la
finaĵon -o. Por la formado de la
multenombro oni aldonas la
finaĵon -j. Kazoj ekzistas nur du:
nominativo kaj akuzativo. La
lasta estas ricevata el la nomi-

(2) La substantivi havas la
dezinenco -o. Por la formaco di
la pluralo on substitucas per -i.
Existas nur du kazi: nominativo
ed akuzativo. La lasta recevas la
fakultativa adjunto di -n, oblig-
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nativo per la aldono de la finaĵon
-n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la
genetivo per de, la dativo per al,
la ablativo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la senco)
(3) La adjektivo finiĝas per -a.
Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la
substantivo. La komparativo estas farata per la vorto pli, la
superlativo per plej; ĉe komparativo oni uzas la konjunkcion
ol.
(4) La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas
unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep,
ok, naŭ, dek, cent, mil. La dekoj
kaj centoj estas formataj per
simpla kunigo de la numeraloj.
Por la signado de numeraloj
ordaj oni aldonas la finaĵon de la
adjektivo; por la multoblaj la
sufikso -obl, por la mombronaj
-on, por la kolektaj -op, por la
disdividaj la vorton -po. Krom
tio povas esti uzataj numeraloj
substantivaj kaj adverbaj.
(5) Pronomoj personaj; mi, vi,
li, ŝi, ĝi (pri la objekto aŭ besto),
si, ni, vi, ili, oni; la pronomaj
posedaj estas formataj per la
aldono de finiĝo adjektiva. La
deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj.

ala nur ye inverso. La cetera kazi
es expresata per helpo di prepozicioni (la genetivo per di, la
dativo per a, la ablativo per per
od altra prepozicioni segun la
senco).

(3) La adjektivo finas per -a.
Ol esas ne-chanjebla en pluralo
od akuzativo. La komparativo
formacesas per la vorti plu e
min, la superlativo per maxim
e minim. Che la komparativo
oni uzas la konjunciono kam.
(4) La nombri kardinala (ne
deklinesas) zero (nul en Esp.),
un, du, tri, quar, kin, sis, sep, ok,
non, dek, cent, mil. La deki e
centi formacesas per pozar a inter la nombri (du a dek). Por
markizar la nombri ordinala on
adjuntas la sufixo -em; por la
multiplikera la sufixo -obl, por
la fracionala-im, por la distributiva -op.

(5) Personala personi; me, tu,
vu, ilu, elu, olu, su; ni, vi, ili, eli,
oli; on (u); la posedala pronomi
formacesas per adjunto di la
dezinenco di la adjektivo.
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(6) La verbo ne estas ŝanĝata laŭ
personoj nek nombroj. For-moj
de la verbo: la tempo estanta
akceptas la finiĝon -as; la tempo
estinta -is; la tempo estonta -os;
la modo kondiĉa -us; la modo
ordona -u; la modo sendifina -i.
Participoj (kun senco adjektiva
aŭ adverba) : aktiva estanta
-ant-; aktiva estinta -int - aktiva
estonta -ont-; pasiva estanta
-at-; pasiva estinta -it-; pasiva
estonta -ot-. Ĉiuj formoj de la
pasivo estas formataj per helpo
de responda formo de la verbo
esti kaj participo pasiva de la
bezonata verbo; la prepozicio ĉe
la pasivo estas de.

(6) La verbo ne chanjesas segun personi o nombri. Formi di
la verbo: la prezento aceptas la
finalo -as; la pasinto -is; la futuro -os; la kondicionalo -us; la
imperativo -ez, la infinitivo
-ar, -ir, -or. Participi (kun la
senco adjektiva od adverba:
aktiva prezento -ant; la pasinto
-int, futuro -ont; pa-siva
prezento -at; pasinto -it; futuro ot. Omna formi di la pasivo
formacesas per verbo es-ar.

(7) La adverboj finiĝas per -e;
(7) La adverbi finas per -e;
gradoj de komparado kiel ĉe la
gradi di komparo kiel quale che
adjektivoj.
la adjektivi.
(8) Omna prepozicioni pos(8) Ĉiuj prepozicioj postulas tulas la nomonativo.
la nominativon.
(9) Ĉiu vorto estas legata kiel
ĝi estas skribata.

(10) La akcento estas ĉiam
nur antaŭlasta silabo.

(9) Omna vorto lektesas quale
ol skribesas.

(10) La acento tonika es sur la
lasta silabo, ma „i“ ed „u“ avan
altra vokalo ne judikesas kom
silabo. Infinitivi acentizesas sur
la prelasta silabo.
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(11) Vortoj kunmetitaj estas
formataj per simpla kunigo de la
vortoj (la ĉefa vorto staras en la
fino); la gramatikaj finiĝoj estas
rigardataj ankaŭ kiel memstaraj
vortoj.

(11) Kompozita vorti kreesas per
simpla kombino refere kun
streketo (la ĉefa vorto stacas ye
la fino); en Ido afixi o finali ne
uzesas izolite.

(12) Apud altra neganta vorto,
(12) Ĉe alia nea vorto la vorto la vorto ne forlasesas.
ne estas forlasata.
(13) Por indikar la direciono,
(13) Por montri direkton, la on uzas a(ad)
vortoj ricevas la finiĝon de la
akuzativo.
(14) Ĉiu prepozicio havas
difinitan konstantan signifon:
sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne
montras al ni, kian nome
prepozicion ni devas preni, tiam
ni uzas la prepozicion je, kiu
memstraran signifon ne havas.
Anstataŭ la prepozicio je oni
povas ankaŭ uzi la akuzativon
sen prepozicio.
(15) La tiel nomataj vortoj
fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la
plimulto de la lingvoj prenis el
unu fonto, estas uzataj en la
lingvo Esperanto sen ŝanĝo
ricevante nur la ortografion de
tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj
vortoj de unu radiko estas pli
bone uzi senŝanĝe nur la vorton
fundamentan kaj nur la ceterajn
formoj el tiu ĉi lasta laŭ la
reguloj de la lingvo Esperanto.

(14) Omna prepoziciono havas
definitiva e konstanta signifiko:
Ma se ni mustas uzar ula
prepoziciono e la nura senco di
la texto ne montras a ni, qua
prepozicionon ni devas prenar,
lore ni uzas la prepoziciono ye,
qua ne havas propra signifiko.

(15) La tale nomizita stranjera
vorti, t. e. quin la plumulto dil
lingui prenis ek la sama fonto,
esas uzata en Ido sen chanjo,
recevante nur la espelo di Ido.
Singla tala vorto fixigesas da la
Ido-Akademio.
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(16) La fina vokalo de la sub(16) La vokalo dil artiklo
stantivo kaj de la artikolo povas darfas esar elizionata e remesti forlasata kaj anstaŭigata de plasata per apostrofo. La finala
apostrofo.
vokalo di adjektivo darfas esar
elizionita.
(El „Fundamenta Krestomatio,“ (Tradukuro, adaptita segun la repaĝoj 254/256).
guli di Ido (Reform-Esperanto).

La plej grava verko por la lingva studanto de Ido:

KOMPLETA GRAMATIKO DETALOZA DI
IDO
Da Louis de Beaufront, ex-sekretario dil Ido-Akademio
282 paĝoj
Ĉiuj klarigoj kun multa ekzemploj tute en Ido.
Olu povas, qua havas intereso al Ido-Studio, komprar che l´intereto
sub www.idoamiki.Berlin.de, www.idolinguo.de, www.ido.li ed anke
che Editerio/Librerio Tia libro, che la s-ro direktoro
Hans Stuifbergen,
NL-1087 KP Amsterdam IJurg,
Nederlando.
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I D O-H I M N O
da Sten Liljedahl

Yen ni venas mikra Idistaro
kun ideo bel e praktikal
por montrar ad obstinem homaro
maxim bona verko mondlingual.
Lernez Ido simpla e sparema,
nam stranjera lingui desfacil
esas nur obstakli disipema,
qui impedas agi plu fertil.
Helpez do per honoroz kombato,
frati sur la tero sospirant,
al felica a vinkoza fato,
quan meritas linguo unigant!
Vivez Ido, nia grand idolo,
kom la vera linguo futural!
Brilez stelo, nia kar simbolo,
klare tra mondo unesal!
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BEL IDIOMO
bel idiomo blua,
nur tu fitas
en mea cerebro labirinta,
nur a tu me rekursez
por expresar lo intima
di mea maxim hardigita pensi
dum ke la stomakon
skrapas digesti sturmoza,
che tu me serchas refujo,
per tu me komunikos al mondo
l’unikeso di mea anmo,
lo distingiva di mea eso
pro quo me duras marchar
sur treko sinuifanta?
pro quo me vidas adversi
an singla angulo dil voyo?
ka me vidas o nur imaginas?
ka me savos dicar lo dicenda?
tanta rebusi en la kapo!
ka tandem me trovos busolo
e videskos la faro vartanta?
dume tu, idiomo sonor e miniona,
eskartez tua ali,
extensez tua kapo,
vokez e lurez,
montrez tu a ni, ad omni,
ne celez tu dop la velo
di glorio pasinta
o di ecelo laudata
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esez kun la mondo e por la mondo,
expresez lo moderna moderne,
helpez eruditi ed ordinari
por interkompreno maxim dezirinda
en nia epoko tante trublata
Verkifesis da Gonçalo Neves (Portugal)
Dum la felica 108ma nask-aniversario, Ido ye la 24 esma Oktobro
2015!
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Maxim kordial saluto, Idistaro!

En ULI ulu
qua, ula-die,
ule divenos
la yena ulo:
prezidantulo.
Ka lua nomo?
Ka lua lando?
Lu ne ja koncias
la quo, la kando;
lu ne ja savas,
ke prezidanto.
Me savas lo,
ma me tacanto.
Yen do la peko
sen la pekanto.

(PARTAKADAMUS)
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Yen anciena, tamen poke konocata tradukuro dil famoza prego
“Patro nia”, da Louis de Beaufront, quan me trovis en “Bulletin
Français-Ido de la Langue Auxiliaire”, nro 73-74, nov-dec 1924, p.
288:

«Patro nia qua esas en la cieli,
vua nomo santigesez,
vua regno arivez,
vua volo esez obediata
quale en la cielo, anke (tale) sur la tero.
Nia singladi’ panon donez a ni cadie;
e remisez a ni nia debaji,
quale anke ni remisas a nia debanti;
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni de lo mala.»

Ica tradukuro certe esas plu bela kam olta qua cirkulas che Internet,
en qua aparas un del maxim leda Ido-vorti (“facesez”).
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