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Wim Jansen

Waringhien pri vortoj
Lingvo kaj vivo revizitita post pli ol duona jarcento

Enkonduko

Verki por la scienco estas unu afero. Recenzi tian verkaĵon estas la unua 
paŝo, per kiu oni disvastigas la informon pri tio, ke aperis io nova, 
kio celas plibonigi nian komprenon pri iu fenomeno. Ofte, pli bona 
kompreno forprenas malnovajn dubojn, sed levas novajn, kaj ĉiu teorio 
restas vera, ĝis iu pli bona teorio ĝin montras falsa. Tiu senfina klopodado 
iri antaŭen igas la daŭran rerecenzadon de sciencaj produktoj ne nur 
valora, sed nepre necesa, ĝuste en la okazo de angulŝtonaj verkoj, por 
reviziti certajn bazajn konceptojn kaj reekzameni ilin el la perspektivo 
de progresoj aliloke. La baza koncepto, kiun mi proponas por revizito, 
estas tiu de la Esperanta vort teorio.

Recenzoj pri Lingvo kaj Vivo (L&V) de Gaston Waringhien aperis 
tiel post la unua kiel post la dua eldono. El tiuj en la grandaj periodaĵoj 
kun tutmonda distribuo mi mencias Neergaard (1960), kiu estas 
sensubstanca laŭdo, la tre detalan Roelofs (1961) kaj Kuznecov (1989), 
kiu, pro sia koncizeco, estas apenaŭ informhava. La detaleco de Roelofs 
koncentriĝas al temoj, kiujn mi ne volas retrakti nun: la akuzativo, 
landnomoj kaj antaŭ ĉio la ‘ata/ita’-disputo kaj la malfacileco de la 
refleksivo. Tie ĉi mi proponas reviziton de la vortteoriaj partoj de 
L&V el la perspektivo de miaj lastatempaj studoj pri la Esperanta 
vortstrukturo (Jansen 2013a kaj 2013b), kiuj siavice apogas sin sur la 
grandaj progresoj, kiujn la ĝenerala lingvistiko registris en la kampoj 
de la semantiko kaj pragmatiko.

La sekcioj 1 kaj 2 sekvas la originalajn ĉapitrojn Vortkonstrua signifo 
(ene de La Fundamento de Esperanto) kaj La vorto (ene de La originala 
strukturo de Esperanto). Por faciligi la retrovon de la originalaj teksteroj 
mi redonas al miaj sekcioj tiujn samajn titolojn.

1. Vortkonstrua signifo

Pri la Fundamento de Esperanto (FdE) Waringhien skribas, ke en ĝia 
Universala Vortaro “kapvortoj estas presitaj sen finaĵo, sub formo, kiu 
tamen estas supozata nekompleta, ĉar estas postmetita al ili la signeto 
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(ne apostrofo!), per kiu Zamenhof montris la diversajn partojn de 
kunmetita vorto” (L&V:93), aldonante i.a. la ekzemplon

               abat’  abbé / abbot / Abt / abbat” / opat.1

Kaj li konstatas, ke “oni demandos sin, kial Z2 ne obeis la kutimon 
de la eŭropaj vortaristoj, kaj ne skribis la ĝustan ekvivalenton de tiuj 
nacilingvaj vortoj: abat’o...” Mi dirus, ke la demando povus esti starigita 
el vidpunkto malpli eŭropcentra, sed pli baza kaj pli metodologia: 
Kial Zamenhof metis en unu liston dekstre kaj maldekstre formojn, 
kiuj pro siaj malsamaj uzokampoj simple ne estas rekte kompareblaj? 
La kvin nacilingvaj formoj ja estas vortoj tuj uzeblaj en kunteksto, sed 
la responda Esperanta formo ne. En miaj analizoj mi – certe ne la unua 
– konkludis, ke tiu ĉi lasta, tradicie nomata ‘radiko’, ĉiam enkorpigas 
nur la signifon kaj bezonas pure sintaksan markilon sen ia ajn semantika 
ŝarĝo por signi ĝian rolon en kunteksto. Tiel, la supra abat’ rolas kiel 
substantivo en La abato preĝas, sed kiel adjektivo en La abata froko. La 
respondo de Waringhien al lia propra demando estas, ke “probable 
inspiris al li la kutimo de la hebreaj vortaristoj” – valora konjekto, al kiu 
revenis i.a. Janton (1973) kaj Corsetti (2012), kaj kiun mi mem provis 
iom pliprofundigi en Jansen (2013b). Kaj Waringhien daŭrigas: “En tia 
prezentado... Z trovis la deziratan procedon evidentigi la absolutan 
memstarecon kaj nevariecon de ĉiuj elementoj de la lingvo” (L&V:94). 
Tiu ĉi klarigo estas absolute nekontentiga, ĉar ĝi ekskluzivigas la 
forman aspekton de la lingvo kaj komplete neglektas la enhavan. 
Sendube, per tiu okulfrapa prezentado, Zamenhof volis komprenigi 
al siaj legantoj ankaŭ la principan diferencon inter radikoj kaj vortoj, 
kiu en la alternativa apudmeto de abat’o kaj abbé ktp riskus resti 
kaŝita kaj ne sufiĉe rimarkita. Kvankam sur la vortnivelo la sistema 
uzado de streketoj inter vortelementoj, kiel en la ofte citata ekzemplo 
frat’in’o, klare elstarigis tiujn nevariajn elementojn kaj helpis ĉiujn 
komencantojn rapide travidi la konsiston de vortoj, la baza diferenco 
inter semantike difinitaj radikoj kaj sintakse difinitaj vortoj ne estis 
interpretita de ĉiuj sammaniere kaj estis kaŭzonta en postaj jardekoj 
pli da konfuzo ol Zamenhof povis imagi.

“La unuaj esperantistoj, cetere, ne maltrankviliĝis pri tia afero 
[WJ: t.e. pri la detaloj de la vortkonstruaj principoj]” (L&V:95) estas 
ĝenerale defendebla konstato de Waringhien, sed mi konsideras mis-

1 Kompare kun Waringhien mi aldonis la duran signon “ al la transskribo 
el la rusa traduko abbat por respekti la malnovan cirilan literumon de 
rusaj vortoj en FdE.

2 Waringhien sisteme uzas la mallongigon ‘Z’ por resendi al Zamenhof.
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gvida la kialon, kiun li donas: “Disponante vortaron, kiu klare orientis 
ilin, per la nacilingvaj ekvivalentoj, pri la gramatika karaktero de la radikoj 
[WJ: mia emfazo], kaj la verkojn de Z, kiuj montris al ili la manieron 
aldoni finaĵojn kaj afiksojn laŭ la postuloj de la senco”. Sendube, la 
unuaj uzantoj, sekvante la modelojn de Zamenhof, intuicie aplikis 
lian videble funkcikapablan sistemon, sen starigi al si tro da teoriaj 
demandoj kaj, en okazoj de necerteco, kun spirito de reciprokaj 
komprenemo kaj pardonemo en la intereso de la granda idealo, kiun 
la nova lingvo reprezentis. Ĉu ili orientiĝis pri la gramatika karaktero de 
la radikoj estas tute alia afero. “Ili [WJ: t.e. la unuaj esperantistoj] spertis 
nenian malfacilon en la farado de vortoj. Kaj tiu feliĉa stato daŭris ĝis 
la jaro 1907a”, konkludas Waringhien. Ĉu tiu lia “feliĉa stato” de la 
lingvo en ĝia infaneco ĝis 1907 vere estis tiel feliĉa, restu esprimo je 
la konto de la aŭtoro. Ĉiaokaze, la lingvo maturiĝis el sia infaneco 
kaj, konate, la maturiĝo povas kaŭzi necertiĝon pri si mem, povas 
konduki al duboj kaj al demandoj. Mi aŭdacas aserti, ke dum la unua 
jardeko de la pasinta jarcento la parolantaro necese kaj neeviteble, kaj 
ne pro la atakoj de la idistoj, vekiĝis el sia infaneca feliĉo. Pro la ĉiam 
pli vasta uzado de Esperanto en la rapide moderniĝanta socio oni ne 
povis ne senti la neceson esplori kaj priskribi pli detale kaj pli precize 
sian daŭre pli postulantan lingvon. La Ido-krizo, do, ne kaŭzis, sed 
nur forte katalizis tiun procezon kaj direktis ĝin al tiu parto de la 
Esperanta gramatiko, kiu montriĝis la plej facile atakebla, jam pro la 
detaleco de sia priskribo: la morfologio.

Waringhien redonas en sia traduko la origine franclingvan argu-
mentadon de Couturat, kiu postulas la senkategoriecon de la Espe r-
antaj radikoj, se oni volas, ke radiko pasu senafikse de verbo al sub-
stantivo ktp, kaj nomas tiun tekston la “venena fonto” de ĉiuj pos-
taj teorioj pri ilia senkategorieco, kontraste kun la “brilaj kaj solidaj 
analizoj”, kiujn li atribuas al René de Saussure, Eugen Wüster kaj 
Kálmán Kalocsay (L&V:95–96). Kiom da subjektivaĵoj en unu paĝo! 
Kaj kiom da venena inko el la plumo de Waringhien mem por ana-
temi miaopinie tute sobran kaj senpasian argumentadon favore al 
koncepto, kun kiu li ne konsentis, pretervidante, ke en la scienco 
ne temas pri konkuro inter konsento kaj malkonsento, aŭ pravo kaj 
mal pravo, sed inter hipotezoj pli facile kaj malpli facile akceptindaj 
inter la pli kaj malpli facila akceptindeco de tiu aŭ alia hipotezo, kies 
relativaj akceptindecoj, krome, estas neniel antaŭdeterminitaj por-
eterne. Abundas pliaj pikoj kiel “kelkaj esperantologoj ne lasis sin 
konvinki per ili [WJ: t.e. per Saussure, Wüster kaj Kalocsay]” kaj pri 
tiuj ĉi nekonvinkitoj moke: “iliajn argumentadojn mi apenaŭ povas 



75

kompreni”, “kelkaj estas erarigitaj”, “ili ne penis esplori”, “tiuj long-
vidaj teoriistoj”. Pli fakta estas, aŭ almenaŭ ŝajnas, la waringhiena 
kontraŭatako, laŭ kiu la teorioj de ĉi lastaj “kondukas... al postulado 
de ekzistorajto por formoj kontraŭaj al la nuna uzado (kiel balao por 
la ilo, broso por la ago…)”. Tamen, ankaŭ tiu ĉi vortumo malkaŝas 
kondamnon de alia sistemo sur la bazo de la postulata praveco de 
la propra, en kiu “la nuna uzado” kaj “konstateblaj faktoj”, i.a. ke 
“la radikoj de la U[niversala] V[ortaro] estas gramatike difinitaj per la 
kategorieco de la tradukvortoj” (L&V:96) estas supozataj netuŝeblaj 
deirpunktoj. Waringhien perdiĝas en cirkla rezonado.

Se mi, surbaze de modernaj semantikaj konceptoj, nun klasifikas 
bala’ kiel radikon apartenantan al la semantika kategorio de la du-
valentaj dependaj propraĵoj3, la substantivo balao estas interpretebla 
nur kiel reduktaĵo de balaado (ago) aŭ balaaĵo (rezulto), dank’ al la 
Principoj de Sufiĉo kaj Neceso, kiujn proponis René De Saussure 
kaj kies uzeblecon mi konfirmis en la kadro de Radikoj kaj vortoj en 
Esperanto (Jansen 2013a) kaj Esperanto parts of speech in functional 
discourse grammar (2013b). Neniam balao estus la instrumento. Se mi 
nun klasifikas bros’ kiel radikon apartenantan al la semantika kategorio 
de la instrumentoj, broso estas interpretebla nur kiel tiu ilo mem en 
substantiva apliko. Neniam ĝi estus miskomprenebla kiel ago. Sen 
interveno de afikso, ago rekte rezultus nur el radiko apartenanta al 
la kategorio de la aferstatoj (entoj, kiuj okazas, kontraste kun entoj, 
kiuj ekzistas). Kvankam pli fakta, tamen la argumentado misgvidas 
la leganton, ĉar ĝi direktas sin ne kontraŭ la teoria eventualeco de 
senkategoriaj radikoj, sed kontraŭ iu aspekto de la Ido-vortstrukturo, 
kiun, cetere, la idistoj mem ne nomas ‘senkategoria’, sed ‘verba-
neverba’ (Beaufront 1925:117).

En la ĵus menciitaj studoj mi amplekse argumentis favore al sen-
kategoria priskribo de la Esperantaj radikoj surbaze de ilia klasifiko 
laŭ dek semantikaj kategorioj, kaj mi ne volas ripeti tiun analizon ĉi-
loke. Sufiĉu ĉi tie mia rememorigo pri la identigo de tiuj semantikaj 
kategorioj (supre, kaj pase, mi konatigis la leganton kun dependaj 
propraĵoj, instrumentoj kaj aferstatoj), kiuj plifaciligas netan distingon 
inter semantike difinitaj leksikaj elementoj (senfinaĵaj radikoj en la 
okazo de Esperanto) kaj iliaj sintakse uzeblaj fleksiaĵoj (kunfinaĵaj 
vortoj). Sufiĉu, fine, mia ĉi-loka rememorigo pri la teorio de la t. n. 
funkcia diskursgramatiko (Hengeveld & Mackenzie 2008), kiu ebligas 
enkadrigi la de mi hipotezatan senkategorian radikaron en unu 
simplan regularon, kiu klarigas ĉiun ajn sintaksan manifestiĝon de ĉiu 

3 Pri la semantikaj kategorioj en Esperanto vidu Jansen (2013a:19–20).
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ajn radiko, kongrue kun la observata lingvouzo. Ĝi krome montras, 
kial certaj manifestiĝoj de la t.n. senpera verbigo (tiom disputata 
jam de Couturat) estas konsidereblaj kiel tute naturaj diakronaj evo-
luoj for de la senkategoria modelo. Malkiel Waringhien, mi tamen ne 
preskribas modelon, nek kategorian nek senkategorian, kaj ne kon-
damnas deviojn, sed mi argumentas favore al la prefero por sen kate-
goria baza modelo (cetere, ne kongrua kun la Ido-strukturo) kaj kon-
statas deviojn, kiujn mi proponas klarigi el konataj evoluoj en natu-
raj lingvoj. Kontraste kun Waringhien, mia modelo, kiu estas baz ita 
sur teoria kadro por homaj lingvoj, havas ne nur pli simplan kaj pli 
sisteman klarigan valoron, sed ankaŭ kontroleblan antaŭdiran kapa-
blon. Ĝi antaŭdiras la iom-post-ioman erodiĝon de la reguleco de la 
zamenhofa radikaro laŭ vojoj de kreskanta sintaksa specialiĝo, kiujn 
la distribuo de parolpartaj sistemoj tra lingvoj tutmonde indikas al ni.

Se Waringhien bazis sian argumentadon sur la ideoj de la struktu-
risma skolo, kun kiu li paralele kreskis kaj maturiĝis, lia totala mal-
atento pri la semantiko estas iusence komprenebla. Multe pli da 
semantiko ol la fama nocio pri la arbitreco de la lingvosigno ja ne estas 
trovebla en la angulŝtona Cours de linguistique générale (Ferdinand de 
Saussure 1971 [1915]). Jardekojn poste, en la verko Semantics (Lyons 
1977), oni trovos la atribuon de entoj en la semantiko de homaj lingvoj 
al unu el tri kategorioj, kies rileveco4 estas konsiderata universala. 
Temas pri la t.n. entoj de la unua ordo aŭ ‘individuaĵoj’ (kiuj ekzistas), 
de la dua ordo aŭ ‘aferstatoj’ (kiuj okazas) kaj de la tria ordo aŭ 
‘abstraktaĵoj’ (mensaj konstruaĵoj)5. En sia fundamenta verko pri la 
funkcia diskursgramatiko, Functional Discourse Grammar, Hengeveld 
kaj Mackenzie (2008) difinas aldonajn kategoriojn, kies rileveco estas 
pruvebla por la angla lingvo, kaj en miaj supre menciitaj studoj mi 
fine alvenas al sume dek semantikaj kategorioj, kiuj laŭ mia analizo 
ludas distingan rolon en Esperanto. Ĝuste por Esperanto, kun ĝia 
strikta distingo inter leksikaj formoj sintakse aplikeblaj (vortoj) kaj 
neaplikeblaj (radikoj), tiu sarkado de la semantika kampo havis 
grandegan valoron, sed en la esperantologia literaturo ne troveblas eĉ 
spuro de sistema provo apliki la metodojn de tiu esplorado al nia lingvo. 
La aserto, ke “tia laboro [WJ: t.e. la klasado de ĉiuj leksikaj morfemoj] 
ne estas eĉ komencita” (Duc Goninaz 2009:176) estas absolute prava. 
Tamen, la vojo indikita de Georges Lagrange laŭ sampaĝa citaĵo (klas-

4 Mi reproponas ĉi tie, precipe por uzo en sciencaj tekstoj, la radikon rilev-, 
kiu reprezentas dependan propraĵon kaj havas la signifon aferkoncerna 
(angle relevant). Vidu ankaŭ Jansen (2008:40, tekstnoto 29).

5 Nomataj ankaŭ propoziciaĵoj laŭ la angla fonto propositional contents.
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ado laŭ ejo, ulo... vetero, evoluo... emo, sento kaj multaj aliaj), ŝajnas al 
mi ege tro detala kun risko de ĝisatoma dismembrigo de la leksiko 
kaj sekva perdo de ĝia klasifika valoro. Ĝi ankaŭ preteratentas la 
menciitan evoluon en la ĝenerala lingvistiko, kiu povus pensigi pri pli 
promesplena vojo por Esperanto.

La antaŭeco de L&V al tiuj gravaj progresoj en la kampo de la 
semantiko, kiuj montriĝis bone testeblaj ĝuste en Esperanto, tamen 
neniel pravigas la pikojn, mokojn kaj hiperbolojn, kiujn Waringhien 
lanĉas al siaj kritikantoj tra la diskutata ĉapitro de L&V. Lia kategoria 
radikdifino ne estu aksiomo, sed hipotezo, kiun Szerdahelyi k.a. refutis 
favore al alia hipotezo, kaj kiun mi, dank’ al la progresinta sci-nivelo 
en la ĝenerala lingvistiko, refutas pli forte kaj pli draste. Ni reiru al la 
koncerna ĉapitro kaj provu ĝin fintrakti.

Subtene al sia hipotezo pri la kategorieco de la radikoj Waringhien 
argumentas (L&V:96–97), ke “Z tute klare skribis, almenaŭ unu fojon, 
ke li intencis doni al du diskutataj radikoj po unu certan gramatikan 
kategorion”. Temas pri la dua Lingva Respondo (1907, laste aperinta 
en Zamenhof 1990:3–4), kiu ĉi tie misuziĝas ne por la unua fojo. Nome, 
Zamenhof skribis laŭvorte: “Stamp povas esti egale bone tradukita per 
verbo (stampi) kaj per substantivo (stampo)”. Li skribis ne “Stamp 
povas esti egale bone verbo (stampi) kaj substantivo (stampo)”. Mi 
povas klarigi tion nur per tio, ke Zamenhof tre klare konsciis pri la 
fundamenta diferenco inter radiko (kiu ne povas esti verbo, sed 
povas esti tradukita per verbo) kaj vorto (kiu povas esti verbo). Li 
aldonis inversdirektan ekzemplon el la germana, en kiu li skribis, ke 
li “intencis doni al la radiko signifon verban”. La apliko de “signifo[n] 
verba[n]” al radiko ne kontraŭdiras tiun konscion ĉe Zamenhof pri la 
esenco de la afero. Jardekojn antaŭ la prepariĝo de la semantiko por 
meti leksemojn (la Esperantajn radikojn) en la ĝustan rilaton al vortoj, 
kaj ellabori por tio ankaŭ la necesan terminaron, Zamenhof ne trovis 
alian rimedon ol uzi la kvalifikon “verba[n]”. Subtenas mian konjekton 
la fakto, ke en ĉiuj lingvoj, kiuj kune liveris al Esperanto la grandegan 
plejmulton el ĝiaj leksikeroj, la semantika leksemo kaj la sintaksa vorto 
forme koincidas, tiel ke la atribuo al leksemo de kvalifiko verdire 
propra al vorto estis, kaj plu estas, tre facila.6

6 Formaj diferencoj povas manifestiĝi pro fl eksiaĵoj, kiuj esprimas 
gramatikajn kategoriojn aŭ funkciojn, sed estas semantike malplenaj. 
La koincido koncernas tiun inter leksemoj kaj ‘bazaj’ vortoj. Tiu ĉi 
iom svaga difi no bezonas precizigon por ĉiu konkreta lingvo aparte. 
Prenante kiel ekzemplon po unu infi nitivan verbon en respektive la 
angla, franca kaj germana, ni konstatas, ke en tiu sinsekvo come, ven(ir) 
kaj komm(en) estas tri verbe specialiĝintaj leksemoj, forme identaj al la 
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En diskuto pri la (sen)kategorieco de la radikoj malfacile mankas 
plua disputo pri la pretendata substantiveco de bros’ kaj verbeco de 
bala’. Tamen, ĉar mia unua celo estas prilumi la tekston de L&V, mi ne 
ripetos ĉi tie la debatojn kun Szerdahelyi kaj aliaj (vidu i.a. Szerdahelyi 
1974a, 1974b; Duc Goninaz 2009), sed elstarigos ĉi-loke nur la iom 
embarasan argumentadon de Waringhien (L&V:98), laŭ kiu brosi estas 
ago plenumata per pli civiliza aparato, ol balai, plenumata per balailo, 
kaj el tio klariĝu, kial broso meritas esti broso, kaj balailo estas nura 
derivaĵo. Ne klariĝas, tamen, kial sigel’ baldaŭ post FdE ŝanĝis sian 
statuson kaj fariĝis t.n. substantiva el origine verba radiko, kaj ĝuste tiu 
paŝo indikas la relativan arbitrecon de la elekto de la radikkategorio. 
Esperanto same bone funkcius, se Zamenhof estus preninta la radikon 
*bruŝ el la angla kaj atribuinta al ĝi verban valoron (por resti en la 
limoj de la waringhiena teorio), por derivi el tio la hiperoniman 
instrumenton *bruŝilo. Tio neniel barus la vojon al la kreo de specifaj 
terminoj por specialaj *bruŝ-agoj, tiel same kiel oni skribas per la 
hiperonimo skribilo, sed pli specife per krajono, plumo ktp. Ĉu *bruŝilo 
estus malpli civiliza ol broso? Kaj se la vento balaas la nubojn (NPIV:134) 
per tiu waringhiena “vastsenca verbo” balai, ĉu ne foje la maro martelas 
la marbordon, apud kiu mi loĝas, per tiu malvastsenca verbo marteli, 
kiun mi uzas metafore, do senc-vastige (similaj ekzemploj troviĝas en 
NPIV:715)?7 Ni atestas ĉi tie pri unu el la malplej sciencaj starpunktoj 
de Waringhien.

Ĉe la fino de la ĉapitro Waringhien faras kelkajn saĝajn komentojn 
pri la pedagogia zorgo ĉe Zamenhof, kiu aparte precizigas aliajn 
vortformojn, kiam ili ne estas la samaj kiel la vorttradukoj de la radikoj 
en la Universala Vortaro, pri lia celado al internacieco, lia nestrebado 
al filozofia rigideco kaj lia evitado de homonimoj (L&V:98–101). Tute 
prave li citas ankaŭ la 9an Lingvan Respondon (el 1907, laste represitan 
en Zamenhof 1990:7), en kiu Zamenhof skribas, pritraktante a sufikson 
-aĵ: “Ni ne devas peni, ke nia lingvo estu tro preciza, ĉar tiam ni nin 
mem nur katenus”. Ni revidas tiun saĝan rekomendon, formulitan – 
kiel ĉiam ĉe Zamenhof – intuicie kaj ne sur la bazo de iu lingvoteorio, 
en la principoj de neceso kaj sufiĉo de René de Saussure (Aktoj 
2007:49) kaj multe pli malfrue en la principo de nedeviga precizeco 
de Valter Tauli (1968:33). Sed en neniu loko Zamenhof difinis eĉ 

verboj, ne kalkulante la semantike malplenajn fi naĵojn de la infi nitivo, 
kiujn la franca kaj germana postulas kaj kiujn mi lasis inter krampoj.

7 Pli interesa demando estas, ĉu marteli kun tiu signifo frapi (kvazaŭ) 
per martelo estas semantike ‘aprobinda’ manifestiĝo de verbigo de 
instrument-radiko, sed pri tio ne temas ĉi tie.
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minimume iun semantike akcepteblan regulon por la vortigo de la 
radikoj per -a, -e, -i kaj -o. Tio estas ne supleco, sed vakuo, kiu facile 
kondukas al diversecoj inter la interpretoj de la leksika strukturo. En 
sia franclingva Gramatiko, FdE:56 identigas la paron tragédie-tragique 
al tragedio-tragedia, sed ne temas pri deduktaĵo el iu ĝenerala regulo, 
kaj el la ekzemplo ne indukteblas ia regulo por decidi ekzemple pri 
la valoro de amika rilate al amiko (ĉu amiable aŭ amical?) kaj de multaj 
aliaj. Waringhien defendas sian interpreton kiel aksiomon en ne tre 
pura maniero. Bedaŭrinde la stampo de oficialeco, kiun la Akademio 
en 1967 donis al tiu interpreto (Aktoj 2007:58), kontribuas al kreskanta 
kaj neantaŭdirebla malreguliĝo de la leksiko.

2. La vorto

La kontrastaj tekstekzemploj en Esperanto, Ido, Occidental kaj Inter-
lingua, kiujn L&V:102 montras, estas tiuj samaj, kiuj reaperas en 
Planlingvaj Problemoj (Gilbert 1962:26–27). Ili tre konvenas por fari 
komparan studon inter la skemisma filozofio de Esperanto/Ido kaj la 
diversaj gradoj de naturismo en Occidental/Interlingua. Waringhien 
komencas (kaj finas) tiun komparon skribante (L&V:103): “Kiu akiris 
ian malpli supraĵan scion pri ĉiu el ili, tiu instinkte sentas, ke inter 
Esperanto kaj ĝiaj konkurantoj ekzistas ia profunda diferenco”. Prave! 
La skemeco de Esperanto kaj la natureco de Interlingua diferencas 
inter si kiel la tago de la nokto. Sed la waringhiena daŭrigo, ke “jam 
de longe Esperanto havas sian ‘propran spiriton’, dum la ceteraj restis 
ĝis nun ne animitaj vortokolektoj, kiuj ne pli konsistigas lingvon, ol 
brikamaso domon” estas absolute maltrafa aserto en tiu ĉi kunteksto. 
Spiriton donas al Esperanto ĝia parolantaro, kiu ĝin uzas parole kaj 
skribe por ĉiuj celoj, por kiuj oni kutime uzas sian denaskan lingvon. 
Tial, Esperanto, kies penetron en la socion plej komplete priskribas 
Blanke (2000, 2009), havas sian percepteblan spiriton. Ju pli oni sentas 
sin membro de la Esperanto-komunumo, ju pli oni uzas la lingvon, 
spertas sian aŭtoritaton super ĝi kaj sentas sin egalranga al aliaj ĝiaj 
uzantoj el ĉiuj mondpartoj, des pli oni perceptos tiun spiriton. Tamen, 
objektive kaj sen esprimi valorjuĝon, ĉiu konsentos pri tio, ke la spirito 
de Esperanto estas iel proporcia al la socia potenco de la lingvo, kiu 
estas tre limigita, malgraŭ la sinkomplezaj troigoj de nemalmultaj 
movadanoj. Fakte, tiu spirito restas malfacile klarigebla al ajna ĉi-
koncerne intervjuata nederlandlingvano, kiu, estante membro de 
malgranda, tamen 22-miliona parolantaro de socie ‘kompleta’ nacia 
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lingvo, vidas nur la ĉiuflanke socian nanecon de Esperanto kaj ne-
volonte atribuas al la lingvo spiriton. La saman eraron ne faru espe-
rantistoj, juĝante siajn malpli fortajn konkurantojn laŭ iliaj eĉ pli mal-
grandaj parolantaroj. Krome, ne estas pruvebla ia korelacio inter la 
relativa socia sukceso de Esperanto kaj ĝia strukturo, kompare kun 
la relativa malsukceso de Ido, Occidental kaj Interlingua kaj iliaj 
strukturoj. Waringhien faris nepardoneblan misjuĝon, sed feliĉe tuj 
metis punkton al sia spekulativo pri la tri konkurantoj kaj jam ne 
revenis al ĝi. La resto de la ĉapitro estas priskriba pri Esperanto kun 
ekskursoj en la ‘domon’ de kelkaj aliaj lingvoj, sed ne en la ‘brikamason’ 
de lia senspirita triopo Ido-Occidental-Interlingua.

La morfologia priskribo de Esperanto suferas la ofte renkontatan 
terminologian konfuzon inter fleksio kaj kunfandiĝo (ne la unua, sed 
la dua mankas en Esperanto) kaj la neon de ekzisto de deriva sistemo 
(kiu reale estas tre disvastigita kaj potenca). Ĉi-loke mi preferas simple 
rebati la tezojn de Waringhien per miaj: siajn terminojn li ja ne difinas, 
tiel ke malfacilas argumenti kontraŭ ili. Se oni akceptas fleksion, fuzion 
kaj derivadon laŭ la signifoj, kiujn ili havas en la lingvoscienco (kaj ne 
nur lastatempe), la waringhienaj tezoj estas neteneblaj. En la sekvo, 
Waringhien reproduktas  el la Unua Libro (Zamenhof 2004 [1887]:7–
8) la tri kondiĉojn de Zamenhof por ke lia projekto povu sukcesi: 
i) la facilecon de la lingvo; ii) la tujan uzeblecon de la lingvo; iii) la 
venkeblecon de la homa indiferenteco; kaj li konkludas, ke plenumi la 
duan kondiĉon garantias jenaj tri trajtoj de la morfologia strukturo de 
la lingvo (mi citas el L&V:107):

- ke ĉiu lingva elemento estu senŝanĝa kaj memstara.
- ke ĉiu elemento estu nekonfuzebla kun iu ajn alia, forme aŭ sence.
- ke ĉiu elemento povu kuniĝi, laŭbezone, kun ĉiu ajn alia.

Oni ne povas ne konsenti kun tiu ĉi resumo, kiu miaopinie estas la 
bazo de la Esperanta morfologio, kondiĉe ke oni subkomprenu, en la 
tria trajto, ke pri la ekzistorajto de tiu aŭ alia formo decidas nur la 
semantiko kaj pragmatiko (kio ŝajnas memkomprenebla, sed la forteco 
de la formulo eble pli klariĝas el ĝia kontraŭo, t.e. ke pri la ekzistorajto 
neniam decidas morfologiaj, sintaksaj aŭ fonologiaj kriterioj).

Ni revizitu la unuan trajton, tiun de la senŝanĝeco kaj memstareco 
de ĉiuj lingvaj elementoj, kaj tuj ni konstatas, kiom denove la priskribo 
suferas la jam menciitan terminologian konfuzon kaj kiom da malutilo 
plu alportadas tiu zamenhofa misnomo ‘memstara vorto’ por finaĵoj kaj 
afiksoj! Ĉu vere “Oni estus pensinta, ekz-e, ke el la ĵus citita difino [WJ: 
tiu de la memstaraj vortoj] la unuaj esperantistoj tirus la konkludon, 
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ke estas eble uzi la finaĵojn memstare” (L&V:108)? La demando mem 
ŝajnas al mi same nerealisma kiel la eventualeco de jesa respondo. Ne, 
kompreneble neniu inklinis imiti la eksperimenton de Grabowski (*l’o 
plej malbona), ĉar kiel interpreti la leksikecigon8 de la vortklasmarkilo 
o, kies nura rolo estas tiu de markado de la kapo de referenca sintagmo 
(en mia gramatika modelo, sed sendube laŭ la lingva intuicio de 
multaj)?9 Cetere, eĉ la waringhiena “kio estas, ekzistas”, supoziganta 
semantikan anstataŭ sintaksan enhavon de tiu tutsola o, kovrus laŭ 
sia difino nur la unuan el la tri ento-ordoj, kiujn mi antaŭe menciis, 
kaj estus nek forme nek enhave iel konceptebla kiel ‘vorto’. La tute 
speciala maniero de citado de la finaĵoj -e, -as kaj -i en liaj ekzemploj 
“evorto”10, “as-tempo” kaj “i-modo” neniel kontraŭdiras tion.

Alia afero estas la leksikecigo de afiksoj, kiun Waringhien ankoraŭ 
nomas ilia “memstara uzo” (L&V:108). Tiu fenomeno ne estas 
nekonata en t.n. naturaj lingvoj (Norde 2009), sed verŝajne neniu lingvo 
montras tian disvastiĝon de la fenomeno kiel Esperanto, en kiu certaj 
leksikecigoj eĉ povas alkatenigi kompleksajn morfemseriojn (ekz. 
estr- > estrar- > estraran- > estraraniĝ-). Neves (2011) registras la plej 
komencajn provojn de leksikecigoj el 1887–1888, sed jam Waringhien 
liveras kelkajn interesajn ekzemplojn el postaj jaroj (ino 1893, aro kaj ilo 
1894, k.a.). Fine de sia trakto pri la senŝanĝeco kaj memstareco de ĉiuj 
lingveroj, Waringhien revenas al la temo de la afiksoj. En L&V:110 li 
kompilas listeton de leksikecigitaj afiksoj en tipaj vortaplikoj (aĵo/afero, 
objekto; ano/membro ... indo/valoro) kaj skribas: “Oni devas konfesi, 
ke la pli kaj pli ofta uzado de tiaj formoj [WJ: t.e. leksikecigoj] kreis 
en nia lingvo ian kolekton da duoblaĵoj, el kiuj unu serio prezentas 
purajn esperantismojn, kaj la alia la internaciajn vortojn”. Ne temas, 
tamen, pri libere interŝanĝeblaj duoblaĵoj, ekzemple por atingi pli 
varian stilon! Leksikecigo kiel ilo estas nespecifa, ĝenerala referenco al 
instrumento, por tiel diri: la estro de la familio de ĉiuj nomoj finiĝantaj 
per -il, t.e. la hiperonimo, “montranta plej simplan, ĝeneralan helpilon 
aŭ laborilon, por fari ion” (NPIV:463). En situacio, en kiu la NPIV-a 
“fari ion” estu ekzemple “mezuri la diversajn temperaturojn en 
motoro”, instrumento povas tre bone vortumi la plenumanton de tiu 
supozate komplika tasko, sed ene de tiu tasko la instrumento sondas 

8 Mi uzas leksikecigon kun la signifo de la angla fonttermino lexicalization.
9 La sola elemento de la vortteoria parto, kiun Roelofs en sia cetere 

tre detala recenzo de L&V eksplice komentas, estas ĝuste tiu ĉi. Li 
aliĝas al la waringhiena bedaŭro pri la “ne imitita[n] ekzemplo[n] de 
Grabowski” (Roelofs 1961:50).

10 Pli bone e-vorto.
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(per sondilo), komputas (per komputilo), montras (per montrilo), 
registras (per registrilo) ktp. Por ke oni povu uzi la hiperonimon ilo 
por iu ajn el tiuj helpiloj, oni bezonas iun endoforan11 referencon en 
la teksto mem (“Ĉu la ilo por sondi rompiĝis?”, k.s.). Manke de tia 
referenco, morfosintakse kaj semantike korekte formulita demando 
kiel “Ĉu la ilo rompiĝis?” pekus el pragmatika vidpunkto kontraŭ la 
kvara, maniera kategorio de la pragmatika Kunlaborprincipo de Grice: 
“Formulu vian kontribuon al la konversacio tiel, kiel tiumomente 
postulas la konebla celo aŭ direkto de la interparolado, en kiu vi estas 
plektita” (Grice 1975:45). Pragmatike, do, la frazo estus nekompleta, 
t.e. ĝi maltrafus sian celon en la donita komunika situacio.

Sur vortnivelo la ‘malforteco’ de hiperonimoj montriĝas facile 
kon trolebla. Ŝlosilo estas senprobleme uzebla kiel kapo (pordŝlosilo) 
kaj kiel modifanto (ŝlosilkesto) en kunmetaĵo, kaj same instrumento en 
mezurinstrumento kaj instrumentpanelo, sed ilo rezistas kontraŭ la uzo 
en la unua vortinterna pozicio: ilkesto ne estas ‘malpermesita’, sed, laŭ 
mia percepto, ne ĝuas aprobon inter la parolantoj de la lingvo. Prave, 
mi emas diri: la elemento il- en ilkesto devus plispecifigi la kestotipon, 
sed malfacile taŭgas por tiu rolo pro sia propra nespecifeco. En 
nuksoŝelo ni vidas ĉi tie la pragmatikajn limigojn, al kiuj submetiĝas 
leksikecigoj kiel ilo.Tial, ilo/instrumento, ejo/loko, ano/membro ktp ne 
estas duoblaĵoj en la waringhiena senco.

En L&V:109 Waringhien ankaŭ levas la interesan demandon pri 
la kreebleco de interjekcioj el radikoj, nome per ilia senfinaĵa apliko 
en la sintakso, kaj li konstatas, ke tio okazis malfrue kaj malofte. Se ni 
rigardas la ekzemplojn dank’ (al) (Zamenhof), glor’ (Grabowski) kaj foj’ 
(Belmont), ni devas konstati, ke kaj la postmeto de apostrofo al ili kaj 
ilia loko en la ekzemplaj frazkonstruoj dubigas pri tio, ĉu iliaj aŭtoroj 
konceptis tiujn formojn kiel interjekciojn. Fakte, dank’ al ĉiam respondas 
al danke -on aŭ kun danko al, glor’ al gloron kaj foj’ al unu fojon, kaj ĉiam 
en precize tiu sama pozicio, en kiu troviĝus la pli kompleta formo. Ne 
estas dubo pri tio, ke *dank!, *glor! kaj *foj! estus kompreneblaj en sia 
kunteksto, sed estas tre verŝajne, ke la parolkomunumo tute kontentas 
pri dankon!, gloron! kaj foje!, same kiel ĝi kontentas pri haltu! kaj helpu! 
kaj traktas krak! kiel onomatopeon (L&V:110). Pli bone estus simple 
konsideri tiajn senfinaĵajn eksperimentojn neregulaĵoj (vidu ankaŭ la 
prijuĝon de dank’ al en NPIV:216), kiujn la parolantaro malakceptis 
kun la escepto de dank’ al, kiun ĝi tamen ne tiel libere kreis, sed kopiis 
kiel facilan paŭsaĵon de dank + genitivo/dativo (germana), thanks to 

11 Endoforo: enteksta referenco, kiu povas esti anaforo (referenco al 
antaŭa elemento) aŭ kataforo (referenco al posta elemento).
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(angla), grâce à (franca), grazie a (itala) ktp. Paul Gubbins permesis al 
mi citi lian uzadon de la interjekcio salut!, sed pri tiu konvene konciza 
formo ankaŭ li opinias, ke “ĝi lezas ĉiujn regulojn”.12

La waringhiena supozo pri la interjekcia vivkapablo de radiko estas 
des pli debatinda, ke en tiu rolo la radiko rezignus pri sia leksikeco kaj 
adoptus gramatikecan karakteron13. Kaj ne estas mirige, ke Esperanta 
radiko, kiu en mia teoria kadro necese reprezentas specifan semantikan 
kategorion, ne povas jen havi jen perdi tiun kategorian apartenon laŭ 
la kaprico de la uzanto. Belan ilustron ni trovas en la neegala trakto 
de afiksoj kun kaj sen kategoria aparteno. Tiuj afiksoj, kiuj en mia 
modelo reprezentas iun semantikan kategorion, neniam uziĝas kiel 
interjekcioj (*ar, *er, *in ktp). Kontraŭe, inter tiuj, kiuj ne reprezentas 
iun semantikan kategorion, oni registras aĉ!, ek! kaj eks! (PMEG:540, 
592). Tamen, eĉ en tiu ĉi kategorio oni ŝajne ne entuziasmas pri 
ekzemple *mal!, *mis!, *pra!, kies signifoj, laŭ mi, estus facile diveneblaj. 
Supre parolinte pri salutoj, mi povus ĉi tie aldoni la interesan sukcesan 
ekzemplon de ĝis! (kvankam la prepozicio ĝis evidente ne estas radiko). 
Kiel elipso de la frazeologiaĵo ĝis revido! ĝi eble meritas esti registrita 
ankaŭ kiel interjekcio, apud la origina prepozicio, ĉar per la signifo 
de la interjekcio pli facile klariĝas la leksikecigo de la gramatika vorto 
ĝis al la pseŭdoradiko ĝis-, kiu kondukas al la verbo ĝisi (NPIV:419), 
t.e. diri “ĝis revido”, kies semantiko ja estas multe pli specifa ol tiu, kiu 
estus derivebla el la lokdifina prepozicio.

La dua trajto koncernas la forman kaj signifan nekonfuzeblon de 
lingvoelementoj inter si. Ĝi resumas la procedurojn, kiujn Zamenhof 
videble sekvis, konsistigante sian leksikon (L&V:111–112) kaj prezentas 
valorajn etimologiajn observojn, kiuj, post duonjarcenta sedimentiĝo, 
devus aparteni al la kono de ĉiuj fakuloj. “La absoluta simpleco kaj 
regulareco de la vortfarado” (L&V:112) estas por Waringhien la plej 
evidenta rezulto de tiu zamenhofa procedado. Mi plene konsentas 
kun tiu lia konkludo, kiu elstarigas la produktivan skemecon de 
Esperanto kontraŭ la natureco (pli honeste dirante: la latinideco) de 
ekzemple Occidental kaj Interlingua, kaj mi des pli bedaŭras, ke li tuj 
subfosas ĝin per nelerta ellaboro. Fakte, la listigo de panisto, libristo... 
boatisto nur ŝajnigas unuforman respegulon de la bunta diverseco 
de profesionomoj, kiujn Waringhien apudmetas en la angla, franca, 

12 Persona komuniko de la 23a de januaro 2013.
13 Sur la vortnivelo oni dirus, ke la transiro de ekz. saluto al salut signifus 

degradiĝon de maĵora al minora vortklaso, t.e. de substantivo al 
interjekcio. Rezigno pri la leksikeco signifus la perdon de la kapablo 
modifi  aŭ esti modifata.
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ger mana kaj rusa. Se NPIV:834 difinas paniston kiel “tiu[n], kiu faras 
k[aj] vendas panon”, oni tuj konfrontiĝas kun la bezono elpensi novan 
terminon en la okazo de specialiĝo, kaj apud la panisto estiĝos (pan)
bakisto, (pan)vendisto, (pan)distribuanto, k.s. La nombro de radikoj kaj 
kombinoj kreskos kaj kontribuos al pli granda varieco, kvankam, 
prave, la preferata sufikso por derivi profesion restas -ist. Ĉu pro tio “al 
multaj okcidentaj kleruloj Esperanto aspektas monotone kaj fremde” 
(L&V:113)? Waringhien fasonas tiun eldiron laŭ vortoj, kiujn li tiras el 
citaĵo de la franca lingvisto Antoine Meillet, sed tuj poste li aldonas, 
ke “tiaj ‘lingvosentoj’ estas ĉiam iom artefaritaj kaj variemaj”. Kaj se 
Waringhien volas, ke ni kredu je la aserto, ke “la Esperanta vortfarado 
ŝajnas terure mekanika al Franco aŭ al Anglo” (ĉu li kolektis statistike 
rilevan materialon el science defendeblaj testoj?), kial li rebatas tion per 
la same nekredinda konstato, ke “ne la saman impreson jam ricevos 
Italo aŭ Hispano, kies lingvoj estas pli regulemaj”? Per lerta ĵonglado 
de ekzemploj oni povas alkonstrui laŭplaĉe regulan aŭ malregulan 
liston al la okvorta kompara tabelo waringhiena. Citi fundamentitajn 
argumentojn kontraŭ iu aspekto de Esperanto, priparoli ilin objektive, 
eventuale mildigi ilin, se necese kontraŭbati ilin, sed ĉiam per klaraj, 
kontroleblaj kaj nedubeblaj argumentoj, farus grandan servon al la 
leganto kaj al la esperantologio. Bedaŭrinde Waringhien alkroĉis sin 
al subjektivaĵoj, kiujn prefere li simple prisilentu, kaj sekve rebatis ilin 
per eĉ pli molaj argumentoj, kaj tiel grave malfortigis sian rezonadon.

La tria trajto koncernas la laŭbezonan kunigeblon de ĉiu lingvo-
elemento kun ĉiu alia. Waringhien komencas per priskribo de la kon-
sekvencoj, kiujn tiu postulo havis por la konsistigo de la fonologia 
strukturo de la sufiksoj, kiuj ja ĉiuj formiĝis kiel vokal-konsonantaĵoj 
(V-K-formoj). Mi opinias, ke tiu ĉi teksto enhavas nenian materialon, 
kiun, eĉ tiom da jaroj post ĝia publikiĝo, ni volus trakti kiel 
kontroversan, kaj tial mi saltas tuj al la dua sekvo, kiu koncernas la 
kombineblon de ĉia radiko kun ĉiu el la gramatikaj finaĵoj (la markiloj 
-a, -e, -i kaj -o). Kvankam tiu ĉi sekvo, laŭ mia juĝo, meritus esti la 
unua, anstataŭ la dua (la entuta koncepto de la Esperanta leksiko, 
kun aŭ sen afiksoj, kolapsus, se radikoj ne libere kombiniĝus kun ajna 
markilo), pro la sama kialo oni povus nomi ĝin ne sekvo, sed baza 
trajto de Esperanto. Kiel ajn estu, la sekvanta teksto de Waringhien 
meritas seriozan restudon. Mi tamen ne falos en la kaptilon de ripeto 
de ĉiuj miaj argumentoj, aperintaj aŭ aperontaj en miaj jam cititaj du 
artikoloj, kaj plukos nur kelkajn reprezentajn fragmentojn el la tuto. 
“De patro ni pasas senĝene al patra kaj al patre; sed kion pri patri?” 
demandas sin la aŭtoro (L&V:117). Mi simple dirus: same senĝene, 
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almenaŭ el morfologia vidpunkto. Se estas ĝeno, ĝi troviĝas ne nur en 
la paso al patri, sed en la semantiko de ĉiu el la pasoj, kaj se mankas 
ĝeno, ĝi devus manki ĉie. Per sia senĝena paso al patra Waringhien 
volas kredigi al ni, ke li konas la signifon de patra (kaj patre), sed ne 
necese tiun de patri. Precize tiu ĉi ekzemplo montras la mankon de 
semantika fundamento sub la waringhiena vortteorio. Eĉ se la signifo 
de patra estus centprocente klara kaj senambigua, ĉu el patro > patra 
kaj helpe de aliaj pasoj -o > -a ni rajtus indukti universale validan 
regulon? Mia ĉi-supra ekzemplo kun amiko > amika jam pruvis, ke ne. 
La indukta metodo de PAG, kiun Waringhien kunaŭtoris, baziĝas 
sur kolekto da ilustraj ekzemploj kun nekonebla statistika valoro kaj 
krome deiras de la refutinda supozo pri la kategorieco de la radikoj. 
Anstataŭ tiu tre ŝanceliĝema fundamento por vortteorio mi metas la 
bone fundamentitan funkcian diskursgramatikon, sed pri tio mi nun 
ne volas detalumi. Sekve, ankaŭ pri la problemoj, kiujn Waringhien en 
tiu ĉi ĉapitro rilatigas al la t.n. senpera verbigo, mi resendas la leganton 
al la koncernaj artikoloj, kiujn mi jam plurfoje menciis.

La tono de Waringhien, ekzemple en sia kondamno de Beaufront 
(L&V:119), al kiu “oni ŝuldas la perfekte senutilan enmeton de la 
sufikso -um en akvumi, orumi, sapumi” (anstataŭ uzi akvi, ori kaj 
sapi), refoje malkaŝas lian facilan iritiĝon kaj forgliton en nesciencan 
rebaton, kiam iu malkonsentas kun lia starpunkto. Aliloke (vidu ekz. 
Jansen 2013a:36–38) mi montris, ke ĝuste la senzorgeco de Zamenhof, 
transprenita en Lingvo stilo formo (Kalocsay 1963 [1931]), en Esperanto 
el la vidpunkto de verkisto (Piron 1992) kaj de multaj aliaj, ĉi-loke de 
Waringhien, devus kaŭzi al ni zorgojn. Fine, ni devas konstati, ke, se, 
kiel asertis Waringhien antaŭ duona jarcento, matenas signifis ne estas 
mateno, sed venas mateno, kaj vesperas signifis ne estas vespero, sed venas 
vespero, NPIV:718, 1227 klare konfirmas la kontraŭon. Se ni supozas, 
ke Waringhien korekte analizis la lingvouzon ĉe Zamenhof, estus 
bele konstati, ke en postaj jaroj ambaŭ signifoj evoluis de venas al estas 
(mateno aŭ vespero), tute laŭ la teorio de la funkcia diskursgramatiko. 
Lia eventuala misinterpreto signifus, ke jam dekomence la ‘senpera 
verbigo’ de maten kaj vesper kondutis kongrue kun tiuj tezoj.

La leganto permesu, ke mi jam saltu al la tria, fina sekvo de la laŭ-
bezona kunigeblo de lingvoelementoj, kiun Waringhien priskribas 
kiel “se ĉiu elemento devas povi gluiĝi al ĉiu alia, nenio principe 
malpermesas, ke oni akumulu plurajn unu post la alia” (L&V:121). 
Li rimarkigas, ke duradikaj kunmetaĵoj estas ankoraŭ normalaj, sed 
ke triradikaj “jam sonas iom ĝene” kaj ke “tian antipation por la 
plurelementaj vortoj ni ŝuldas simple al la rutino de la okcident-eŭro-
paj lingvoj”. Tiu ĉi lasta aserto estas nepreciza, ĉar ĝi validas por la 
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parolantoj de latinidaj lingvoj, sed malpli por nederlandlingvanoj – kaj 
multe malpli por germanlingvanoj. Mi ne mirus, se Waringhien pravus 
en sia takso, laŭ kiu la limo de akcepteblo por normala parolanto kuŝas 
statistike ie inter du- kaj triradikaj kunmetoj, sed sen granda dubo rolas 
ankaŭ la nombro de silaboj, kiel oni vidas ĉe la afiksoj. Afiksoj estas 
unusilabaj kaj relative facile akumuliĝas triope antaŭ kaj post radiko. 
Mi proponas, ke la decida lingvounuo, al kiu rilatigi la distribuon de 
la vortlongecoj en Esperanto, estu la silabo, kaj ke la morfemo estu 
konsiderata akompana faktoro, kapabla ‘korekti’ la solinfluon de la 
silabo. La waringhiena ekzemplo Nigraharvirgulinvoĉo..., fasonita laŭ 
iu supozata sanskrita modelo (L&V:121), cetere, estus tute kontraŭa al 
la spirito de Esperanto, kiu uzas tiel nomatajn enkorpigojn nur en tre 
modestaj kvantoj.

3. Konkludoj

Ĉu finfine la esperantistaro esprimos sin pli favora al la priskribo de 
la origina leksiko en Esperanto surbaze de kategoriaj aŭ senkategoriaj 
radikoj, estas afero ne nur de pli konvinkaj kontraŭ malpli konvinkaj 
argumentoj. Influas ĝin ankaŭ la observebla lingvouzo, kiu klare (kaj, 
ŝajnas al mi, rapide) iras en la direkto de kategoriiĝo, t.e. de specialiĝo 
de la radikoj por sintakse difinitaj taskoj. Tuj ĉe la komenco staras la 
verba specialiĝo (fakto, kiu, cetere, bele konfirmas ĝenerallingvistikan 
hipotezon pri naturaj lingvoj ĝenerale), kio klarigas, kial ĝuste la 
disputo pri la t.n. senpera verbigo estas la plej akra. Mi aŭdacas profeti, 
ke iam sekvos ĝin batalo pri la senpera adjektivigo de substantivoj.

Revizito de la waringhienaj argumentoj montras, ke multaj el ili 
neniam meritis kaj plu ne meritas la kvalifikon ‘konvinkaj’, ĉefe pro la 
misdivido de la roloj de la semantiko kaj la morfosintakso, kiuj, ankaŭ 
jam tiuepoke, estis komprenataj pli bone de aliaj gramatikistoj. Multajn 
argumentojn, krome, karakterizas kompleta manko de pragmatikaj 
konsideroj, sed tion klarigas la antaŭeco de L&V rilate al la ekkresko 
de tiu branĉo de la lingvistiko.

Eble pli ol la leganto volus kredi, L&V meritis reviziton. Ĝia eks-
kluziva orientiĝo laŭ morfosintaksaj kriterioj necese stampas gran-
dan parton de la pritraktita enhavo kiel malvalidiĝintan. Sed eĉ 
se iam ĝi estis pli valida ol nun, ne pravigeblas la ofte renkontataj 
subjektiva rezonado kaj disdegna tono, per kiuj Waringhien forviŝas 
siajn kritikantojn. La granda vortaristo Waringhien ne konsciis, sed 
ankaŭ ne volis konscii, pri la fragileco de la teorioj de la gramatikisto 
Waringhien. Tion klarigis revizito post duona jarcento.
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