Pronomoj

Laŭ-esprimoj
Iaj esprimoj kun laŭ (§12.3.6.5): laŭ li, laŭ ili, laŭ ŝia opinio, laŭ lia rakonto
(ankaŭ ŝiaopinie, liarakonte...) ofte priskribas tutan frazon, kaj ne vere estas
parto de ĝi. Ili tiam laŭsence egalas al li opinias, ke..., laŭ ŝia opinio estas
tiel, ke... kaj simile: Laŭ ŝi estas tro varme. = Ŝi opinias, ke estas tro varme.
En tiaj okazoj la esprimo rolas kvazaŭ aparta frazo, kaj tial estas tute en ordo
ne uzi si aŭ sia, eĉ kiam en la resto de la frazo la sama persono aperas kiel
subjekto:
• Laŭ ŝi, Esperanton ŝi eklernis nur hieraŭ. = Laŭ ŝiaj klarigoj estas tiel,
ke Esperanton ŝi eklernis nur hieraŭ. Ne estas konsilinde uzi Laŭ si, ...
(kun la simpla pronomo si) en tiaj ĉi okazoj.
• Laŭ Zamenhof, li kreis Esperanton por la tuta homaro. = Laŭ tio, kion
Zamenhof skribis, li kreis Esperanton por la tuta homaro. Prefere ne:
Laŭ si, Zamenhof kreis...
• Laŭ lia opinio, li agis tute honeste. = Laŭ lia opinio estas tiel, ke li agis
tute honeste. Kiam temas pri poseda pronomo, oni tamen pli ofte uzas
sia ol lia/ŝia/ĝia/ilia en tiaj ĉi esprimoj: Laŭ sia (propra) opinio, li
agis...
• Laŭ iliaj asertoj, ili nenion vidis. = Laŭ iliaj asertoj, estas tiel, ke ili
nenion vidis. Ankaŭ eblas Laŭ siaj asertoj, ili...
• Liaopinie [= laŭ lia opinio], li certe venkos. Aŭ Siaopinie.
Rimarku, ke oni ofte apartigas tiajn esprimojn per komo.
Laŭ-esprimo ankaŭ povas esti tute ordinara komplemento, kiu estas vera
parto de la frazo. Tiam oni devas uzi si kaj sia laŭ la bazaj reguloj: Laŭ sia
opinio li ĉiam agas. (= Li ĉiam agas laŭ sia opinio.) Ĉi tie laŭ sia opinio
estas ordinara maniera komplemento. La celita senco ne estas: Laŭ lia
opinio estas tiel, ke li agas.
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