
Pri Transitiveco 

En mia artikolo de la 31-a de majo, parolante pri la lernado de Esperanto, mi menciis la 

problemon de la transitiveco. Mi diris: 

[...] oni bezonas parkerigi kune kun ĉiu verbo la fakton, ĉu ĝi estas transitiva (do 

havanta rektan objekton, en Esperanto kun N-finaĵo) aŭ netransitiva, kaj en tiu 

lasta kazo oni bezonas ekscii kaj parkerigi la postulitan prepozicion. (Cetere nek la 

du grandaj E-gramatiklibroj nek PIV mencias tiun fakton.)   

En tiu artikolo mi ne havis spacon por pritrakti pli detale la problemon de la transitiveco. 

Tion mi volas fari hodiaŭ – kvankam ankoraŭ sufiĉe resume.  

La parentezo en la supra citaĵo rilatas nur al la fakto, ke oni bezonas parkerigi la 

prepoziciojn postulitajn de la verbo, ĉar pri transitiveco kaj netransitiveco PIV (2005) ja parolas 

en sia Antaŭparolo (p. 27). Unuflanke la aŭtoro de tiu parto de la Antaŭparolo ne klarigis, ke 

ekzistas du tipoj de netransitivaj verboj (vidu sube). Aliflanke li eksplikis, ke “Por kelkaj verboj 

estis aldonitaj [en la vortaro] al tiuj tradiciaj informoj [t.e. pri (ne)transitiveco] indiko pri la 

prepozicioj plej normale uzataj por la komplementoj [...].” Post tiu frazo la aŭtoro ankoraŭ diris 

la jenon: “tio estu instigo al estontaj gramatikistoj kaj leksikologoj prilabori teorion pri la verbaj 

valentoj kaj la verba regado en nia lingvo.” 

Kio estas la verba regado? Bedaŭrinde mankas en PIV la gramatika senco de la verbo 

“regi”, kaj do ankaŭ de la substantivo “regado”. Tiu senco eĉ ne estas en la dulingvaj 

esperantaj vortaroj kiujn mi posedas (angla, franca, germana, portugallingva). La vortoj “regi” 

kaj “regado” ankaŭ mankas en la du plej grandaj E-gramatiklibroj.  

Do kio estas la verba regado? Temas ĝuste pri la fakto, ke la verbo determinas ĉu 

necesas objekto aŭ ne, kaj la tipon de objekto, do temas pri transitiveco. 

La terminoj “transitiveco” kaj “transitiva” ne troviĝas en la Plena Manlibro de Esperanta 

Gramatiko. En la Plena Analiza Gramatiko ne estas ĉapitro pri transitiveco, sed la transitiveco 

estas pritraktata – mallonge – en la ĉapitro “Uzado de la voĉoj” (p. 162s.) kaj poste en la 

ĉapitro “Substantiva objekto” (p. 240ss.). Tie la aŭtoroj diferencigas inter rektaj – aŭ akuzativaj 

– objektoj kaj nerektaj – aŭ prepozitivaj – objektoj. La aŭtoroj nomas la nerektajn 

(prepozitivajn) objektojn “pri-objekto”, “al-objekto” kaj “de-objekto”.  

En PIV oni perceptas, ke la aŭtoroj opinias, ke netransitivaj verboj havas aŭ neniun 

objekton (vidu ekzemple la kapvorton morti) aŭ nerektajn objektojn (ekz. aparteni). Tamen 

kutime oni (ankaŭ la aŭtoroj de la Plena Analiza Gramatiko) konsideras la nerektajn objektojn 

kiel objektojn de transitivaj verboj. En kelkaj lingvoj oni diferencigas inter rekte transitivaj 

verboj kaj nerekte transitivaj verboj. 

Mi resumas: 

1. Transitivaj verboj: 

a) Rekte transitivaj verboj havas rektan objekton (en Esperanto kun n-finaĵo): Mi 

amas vin. 

b) Nerekte transitivaj verboj havas nerektan objekton (en Esperanto kun 

prepozicio): Tio apartenas al mi. 

2. Netransitivaj verboj havas neniun objekton: Ili dormas. 



3. Dutransitivaj verboj havas unu rektan objekton kaj unu nerektan (prepozitivan) 

objekton: Li promesis kompufonon al sia filino.   

En mia supre menciita artikolo mi asertis implicite, ke la gelernantoj bezonas lerni kaj 
parkerigi la verban regadon de ĉiu verbo. Iu povus argumenti, ke preskaŭ ĉiam la transitiveco 
estas evidenta. Mi konsentas. Fakte grandas la verŝajneco, ke “ami” estas transitiva, kaj ke en 
la kazoj de dutransitivaj verboj oni diras ekzemple “Mi donas (promesas ktp.) ion al iu”. Tamen 
eblas, ke en la gepatra lingvo de la gelernantoj la verba regado malsamas. Nur du ekzemploj: 

Ĉu vi opinias, ke “danki” kaj “bezoni” havas nepre rektan objekton? (Mi dankas vin. – 
Mi bezonas monon.) Se germanaj kaj brazilaj gelernantoj ne lernus la verban regadon de tiuj 
verboj en Esperanto, ili erarus, ĉar en la germana “danki” kaj en la portugala “bezoni” havas 
nerektan objekton, kaj do tiuj gelernantoj emus diri “Mi dankas al vi” kaj “Mi bezonas de 
mono”. Similaj problemoj certe ekzistas por gelernantoj el aliaj landoj. 

 
Proksiman semajnon mi pritraktos la verban valenton. 
 


