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Strukturo de la prelego

● Kio estas valento?
● Komencoj (Tesniere)
● Valento 

– en la germana
– en la slovaka
– en Esperanto

● Valentomodeloj
● Esploroj

– la verbo machen
– la verbo nehmen
– la verbo schenken
– la verbo gehen
– la verbo arbeiten

● Esperanto-korpusoj kaj valenta vortaro



Kio estas valento?

● orig. en kemio = nombro de 
la ligoj, kiujn atomo povas 
havi kun najbaraj atomoj en 
molekulo

● en lingvistiko = kun kiom da 
elementoj povas ligiĝi verbo

● povo de verbo „malfermi 
malplenajn lokojn, kiuj 
povas / devas esti okupitaj“



Verboj: ekde 0- ĝis 4-valentaj



Skiza historio de esploroj

● komencoj
– distingado de transitivaj kaj netransitivaj verboj en 

instruado de la latina
– verboj certgrade organizas sian ĉirkaŭaĵon

● mezepoko
– Petrus Helias

● verbo estas struktura centro de frazo
● verbo regas aliajn elementojn
● verbo povas postuli diversan nombron de kompletigaj 

elementoj
● la 18-a jarcento
– Johann Werner Meier (DE)

● elirpunkto ĉe frazkonstruado estu predikato, ne verbo



Skiza historio de esploroj

● Tesniere (1893-1954): Éléments de syntaxe 
structurale (1959)

– verbcentra teorio
– „aktantoj“
– valento estas povo de verbo regi certan nombron de 

aktantoj
– ekzemploj el ĉ. 60 lingvoj
– 4 tipoj de leksemoj: verbo (I), substantivo (O), adjektivo 

(A), adverbo (E)
– 0- - 4-valentaj verboj

● G. Helbig aldonas informojn pri kvalitativa tipo 
(ekz. waschen2 - Snom kaj Sakk) + semantikaj inf.

● Kacnelson (1948) kaj Groot (1949)



Valento en la germana

● (devigaj) aktantoj + (neglekteblaj) liberaj indikoj
● multaj testoj por distingi ilin

Er lernte spanisch im Spanien.
=Er lernte spanisch, als er im Spanien war.
Er wohnte im Spanien.

=*Er wohnte, als er im Spanien war. 
● Aktantoj ne rajtas esti forigitaj el frazo. La frazo 

iĝus gramatike malĝusta.
Ich gehe heute in die Stadt.
Ich gehe ich die Stadt.
*Gehe in die Stadt.



Valento en la slovaka

● speciala situacio
● verbo (predikato) estas la plej grava frazelemento
● pli multe oni parolas pri intencio ol pri valento
● Pauliny - 10 intenciotipoj, ekz.:



Valento en Esperanto
● ĉu eblas kompari lingvajn universalaĵojn ĉe naturaj 

kaj artefaritaj lingvoj?
– Esperanto: bona kompromiso inter malreguleco de 

naturaj lingvoj kaj matematike preciza artefarita lingvo 
(ekz. komputila)

● ĝisnunaj esploroj (ĉefe transitivaj kaj netransitivaj 
verboj)



Esploro de valento ĉe 5 verboj

● modelo de Helmut Schumacher
● ekzempla frazo el germana korpuso, tamen 

tradukita en la slovakan kaj la germanan
● ĉe unu verbo povas ŝanĝiĝi ĝia valento laŭ 

unuopaj subsignifoj



La verbo „machen“ (=fari)



La verbo „machen“ (=fari)



La verbo „machen“ (=fari)



Valenta vortaro

● ĉu ekzistas valenta vortaro de Esperantaj verboj?
● kian valentomodelon oni uzu por la vortaro?
● utiligo de ĝisnunaj rezultoj ĉe Esperanto-korpusoj



Dankon por via atento!


