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Aperas „iumonate

Fondita en 1909 de Aleksandr Sa†arov

Refondita en 1991

Eldonas kaj administras Halina Gorecka

Redaktas Aleksander Kor±enkov

Konstantaj kunlaborantoj Tatjana Auderskaja, István Ertl,
Dafydd ab Iago, Wolfgang Kirschstein, Aleksej Kor±enkov,
Alen Kris, Viktor Kulakov, Glebo Malcev, Floréal Martorell,
Valentin Melnikov, Sergio Pokrovskij, Aloísio Sartorato,
Serge Sire, Maria Sokolova

Adreso RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando

Telefono (4012) 656033

Elektronika po›to sezonoj@kanet.ru

Hejmpa•o http://Esperanto.Org/Ondo

Abontarifo por 2007
Internacia tarifo: 32 eµroj
Orienteµropa tarifo: 18 eµroj
Ruslanda tarifo: 390 rubloj
Pollanda tarifo: 60 zlotoj
Aerpo›ta aldono: 5 eµroj
Elektronika abono (pdf): 12 eµroj por „iuj landoj

Perantoj vidu la liston sur la pa•o 23 de la februara kajero.

Konto „e UEA avko-u

Recenzoj Bonvolu sendi du ekzemplerojn de la recenzota libro,
kasedo, disko k.a. al la redakcia adreso.

Eldonkvanto 700 ekzempleroj

Anonctarifo
Plena pa•o: 100 EUR (2000 rubloj)

Duona pa•o: 60 EUR (1200 rubloj)

Kvarona pa•o: 35 EUR (700 rubloj)

Okona pa•o: 20 EUR (400 rubloj)

Malpligrandaj: 0,50 EUR aµ 10 rubloj por 1 cm²

Kovrilpa•a anonco kostas duoble. Triona rabato pro ripeto.

Donacoj La donacoj estas danke akceptataj „e la redakcia adreso
(ruslandaj rubloj) aµ „e nia konto “avko-u” „e UEA.

Represoj Oni povas represi tekstojn kaj bildojn el La Ondo de
Esperanto nur kun permeso de la redakcio aµ de la aµtoro kaj
kun indiko de la fonto.

© La Ondo de Esperanto, 2007.
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Duboj kaj esperoj pri nova Estraro

Je tiu „i tempo devus okazi la elektado de komitatanoj B de
UEA. ¤i ne okazas, „ar por sep lokoj anonci•is kvin kan-

didatoj. Kia honto, precipe se oni pensas, ke 15 homoj volas
eniri la Komitaton laµ rekta vojo kaj esti elektitaj kiel komi-
tatanoj C. Al multaj el ili propra komforto evidente gravas
pli ol respekto al la membroj. Lasi la membrojn ju•i estus
tro riske.

Pri estraraneco revas 11 kandidatoj. Inter ili vera eltrov-
a±o estas Probal Da›gupto kiel ebla prezidonto. Sen sperto
pri la organiza vivo de la asocio li ver›ajne koncentri•us al
filozofumado pri grandaj demandoj, kio ja konvenas al pre-
zidanto. Por la ekstera bildo tre bonan paron li havus en Bar-
bara Pietrzak kiel •enerala sekretario. La publiko konas ›in
e„ pli bone ol Da›gupton, sed estas malfacile imagi ›in nur
kiel silentan protokoliston kaj prizorganton de teknika±oj.
Mi konsilas sekvi la ekzemplon de Ivo Lapenna, kiu kiel
•enerala sekretario respondecis pri informado, natura fako
por Pietrzak.

Kun Da›gupto kaj Pietrzak la Estraro ver›ajne dedi„us
sin al grandaj linioj kaj lasus la administradon al la direkto-
ro. La konflikto, kiu antaµ ses jaroj kondukis al la demisia
krizo, laµdire sekvis el troa enmiksi•o de la Estraro en la
vivon de la Centra Oficejo. Post la demisioj la enmiksi•o
atingis kulminon, „ar estraranoj devis vole-nevole ekplenu-
mi taskojn de la CO, e„ redakti la Jarlibron. Rezultis kaoso
kaj deficitoj. La repaci•o de Corsetti kaj Buller ebligis
restarigi normalan funkciadon de la bazaj strukturoj kaj
ekvilibrigi financojn. Ni esperu, ke daµros longe, •is iu
Komitato aµ Estraro forgesos la instruojn de la historio. Se
la CO funkcias stabile, grava dama•o ne okazus, e„ se oni
devus elrevi•i pri iu laµvica Estraro.

La nomoj de iuj estraraj kandidatoj vekas dubojn. Kun la
reglamentisto Yves Bellefeuille oni riskus daµre disputi pri
la interpreto de komoj en tiu aµ jena regularo. Kun Marija
Belo›evi¢ UEA havus estraranon, kiu en sia lando fondis
rivalan asocion apud la oficiala landa asocio de UEA.
Ranieri Clerici estas aktivulo de la itala radikala asocio
ERA, kun kiu UEA rompis rilatojn kaj kiu pasintjare publi-
ke deklaris Corsetti komplico de teroristoj. La komitatanoj
faros sa•e, se ili evitos elektojn, kiuj povus ›ar•i la novan
Estraron per malagrablaj stre„itecoj en tiu aµ alia direkto, e„
se la personoj mem ne estus sen kapabloj.

Dum mi skribas tion „i, ne estas konate, kiujn kandida-
tojn la elektokomisiono rekomendas. La komisiono ricevis
denove samajn kritikojn kiel en antaµaj fojoj. Indas deman-
di, „u komisiono por tia tasko entute taµgas. Kial ne provi
per komisiito? Komitatanoj proponu kandidatojn same kiel
nun kaj unu sa•a spertulo, ne nepre komitatano, proponu el
ili unu aµ du eblajn teamojn. La rezulto ne povus esti pli
malbona ol •is nun, sed •i povus esti pli bona. La kapablon
de kandidatoj konsistigi teamon komisiito povus taksi pli
bone ol komisiono, „e kies propra elekto oni ne atentas, „u
•i povos funkcii kiel teamo.

Komitatano Z

‚i tiu Ondo ne enhavas kelkajn kutimajn rubrikojn, „ar •i
estas dedi„ita al temoj esperantologiaj kaj interlingvistikaj.
Vi retrovos la teman ekvilibron en la sekva kajero.

Vortoj de Komitatano Z.
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Kiam vi komencis labori pri la
Svisa Enciklopedio Planlingva?

‚i tiu projekto estas malnova revo
de mi. Post la fino de miaj slavistikaj
studoj en la zurika universitato en
1992, dum 1993–94 mi havis la okazon
labori en Kultura Centro Esperantista
en La Chaux-de-Fonds. Tiukaze mi
havis facilan aliron al la arkivoj de
CDELI (Centro de Dokumentado kaj
Esploro pri la Lingvo Internacia). Sam-
tempe mi dissendis enketilon al la svi-
saj esperantistoj kaj komencis ali-
maniere kolekti materialon por la
enciklopedio. Nature tiam ekzistis
neniu konkreta imago kiam kaj kiel •i
aperos. Certe mi orienti•is koncepte
laμ la Enciklopedio de Esperanto de la
jaro 1933.

Kiamaniere la projekto estis orga-
nizita kaj financita?

Longe •i estis la privata projekto de
Andy Künzli. Sojle de la 100-jari•o de
SES (Svisa Esperanto-Societo) en 2003
la projekto fari•is oficiala kaj sponsori-
ta parto de •ia Agado 2003. ¤is la fino
la laboro restis honorofica. SES kaj
CDELI, kun aliaj privataj sponsoroj,
transprenis la respondecon de la eldon-
ado kaj pagis la fakturon por la pres-
ado, kiu sumi•is je pli ol 30 mil svisaj
frankoj.

‚u la libro vendi•as bone?
Vidu: tiuspecaj libroj estas

grandkvante malfacile vendeblaj, „ar
ili interesas precipe nur limigitan cir-
klon de la celita publiko. Estis presitaj
600 ekzempleroj, kaj povis esti vend-
itaj •is nun certe ne pli ol 200 ekzem-
pleroj, inkluzive de la subskripcia
periodo. Longa tempolimo estas
antaμvidita por finvendi tian libron,
kiel kutime „e similaj verkoj en Espe-
ranto. Do la svisa enciklopedio ankoraμ
longe restos akirebla „e mi (kiel peran-
to de SES) kaj „e CDELI.

Kiaj estas la konkludoj pri la svisa
planlingva movado?

Iam ekzistis la Volapük-movado, kiu
estingi•is jam fine de la 19a jarcento.
Samtempe aperis la Esperanto-movado,
poste ankaμ la movadoj de Ido, Occi-
dental-Interlingue kaj de Interlingua
(IALA). La „i-lastaj malaperis de la
scenejo en Svislando, „ar ilin apogis
nur tre malmultaj homoj, kaj restis do
nur la esperantistoj. En kelkaj ciferoj
esprimite, la stato de la Esperanto-
movado, kompare kun •iaj grandaj
ambicioj servi kiel universala lingvo,
estas sufi„e modesta: Nuntempe nur
150 membroj konsistigas la landan aso-
cion de Svislando, SES, kiu ekzistas
ekde 1903, trideko da membroj parto-
prenas •ian juran jarkunvenon, kaj
manpleno da homoj estas hobie aktivaj.
En la lastaj jaroj malfondi•is diversaj
Esperanto-asocioj kaj mortis gravaj
figuroj de la svisa Esperanto-movado.
Kompreneble la Esperanto-movado
neniam ludis ian gravan rolon aμ estis
amas-movado en Svislando. La sola
signifa publika agado en Esperanto
eble estis la elsendoj de Svisa Radio
Internacia, kiuj ekzistis duonjarcenton
•is 1992, kiam ili estis abolitaj. La sola
signifa instala±o planlingva en Svis-
lando restis CDELI en La Chaux-de-
Fonds.

Do iom senperspektiva afero?
Persone mi timas, ke post iom da

tempo ankaμ la Esperanto-movado
›rumpos kaj povos malaperi, kiel tion
prognozis Tazio Carlevaro en sia studo
‚u Esperanto postvivos la jaron 2045.
Sed mi ne estas tiom pesimisma pri la
tutmonda stato de Esperanto. Se do
ankoraμ mia generacio ne kapablos
refre›igi la movadon en Svislando per
novaj fortoj, Esperanto alfrontos mal-
facilajn tempojn. Nature de tempo al
tempo „iam aperas iuj novaj fortoj —

sed tiuj personoj mem estas precipe
meza•aj aμ maljunaj kaj kutime hezitas
aμ rifuzas transpreni konkretajn taskojn
aμ respondecojn. De jaroj aμ jardekoj
pli malpli la samaj samideanoj gvidas
la agadojn. La fenomeno „e la junularo
estas, ke kun la tempolimo de 30 tiu
publiko eksjunuli•as, tiel ke la junul-
araj asocioj kutime ne ekzistas tre lon-
ge kaj kunfandi•as kun la mezjunula
publiko. Eterna problemo.

Kiuj estis la reagoj al la svisa
enciklopedio?

La homoj miris „efe pri la amplekso
de tiu libro, pri la multaj bildoj, la dili-
genta laboro kaj la klera enhavo. Neniu
atendis, ke •i fari•os tiom dika (nome
1129 pa•ojn). Origine ni kalkulis je
sume 500 pa•oj, ne pli. Aldoni•is la
antologia parto, kiu faris la libron du-
kilograma. Mi atendas ankoraμ kelkajn
lucidajn recenzojn, kiuj rajtas esti
ankaμ kritikaj.

Kiuj laμ vi estas la malfortoj de la
libro?

La esenca demando en tia projekto
estas kiel prezenti ampleksan, hetero-
genan informaron en enciklopedieca
maniero. Enciklopediece pensi signi-
fas, ke oni devas kompakte, resume kaj
interrilate pensi, konsiderante samtem-
pe kiel eble plej multajn facetojn de la
traktata temo. Krome oni devas zorgi
por ekvilibrigita, objektiva kaj korekta
prezento de la informoj. La trovitaj
informoj kaj fontoj ofte estas problem-
plenaj, „ar eventuale ne sufi„e fidindaj
kaj malfacile kontroleblaj tra aliaj
kanaloj. Ankaμ la prezentitaj artikoloj
„iam restas iel nekompletaj. Respon-
dojn kaj sinpravigojn mi provis doni en
la detala antaμparolo de la enciklo-
pedio.

Gravas ankoraμ aldoni, ke mi ja ne
havis la intencon skribi la definitivan,

La plej granda enciklopedio
en Esperanto
Andreas Künzli respondas

La eldono de Universalaj lingvoj en Svislando fari•is evento en Esperantujo.
Neniam pli frue en Esperanto aperis enciklopedia libro tiel detala, tiel ri„e ilustrita,
kaj tiel … peza. ¤ia aμtoro, 45-jara svisa filologo, historiisto kaj imformadikisto,
Andreas (Andy) Künzli, science esploris, sistemigis kaj prezentis la historion de la
internaciaj planlingvaj movadoj en sia lando. Li afable konsentis respondi kelkajn
demandojn de La Ondo.
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igas la “finvenkismon”). Temas do
iusence pri lukto de Davido kontraμ
Goliato. Due, multo dependas de la
persona rilat- kaj esprimstilo de Gior-
gio Silfer, „efprotagonisto de EC,
vidalvide de UEA kaj de diversaj „efre-
prezentantoj de la Esperanto-movado.

Aliaj kernaj problemoj de EC estas
ankaμ, ke •ia koncepto estas tro eliteca,
tro politikeca, la maniero de •ia efektiv-
i•ado iom ridinda kaj la informpolitiko
iom unuflankeca; kiel “bela intelekta
fikcio” EC estis trafe karakterizita de iu
svisa esperantisto. SES kaj la plimulto
de la svisaj esperantistoj klare distanc-
i•is de EC, „ar en la nuna fazo de la svi-
sa esperantismo •i estas nek taμga nek
necesa. Prefere oni deklaru EC-on pli
kiel nedevigan eksperimenton anstataμ
kiel necesan potencon kun movadinter-
na opozicia karaktero.

‹ajnas al mi, ke la civitanoj pli kaj
pli izoli•as ene de la Esperanto-mova-
do, kaj ke EC fari•is pli malpli la priva-
ta afero de Silfer.

La homoj „irkaμ EC estu pli sisteme
aktivaj kaj produktivaj en esperanto-
logio, interlingvistiko, „ar potencialon
ili posedas, sed ne sufi„e ekspluatas
•in, senutile dedi„ante siajn tempon kaj
monon al aferoj eble malpli prioritataj,
malpli bezonataj.

Sed „u UEA estas pli bona?
UEA ludas komplete alian rolon ol

la EC: •i „efreprezentas, kiel mono-
polisto, la Esperanto-movadon; •i estas
monolito, iom rigida, ege konservativa
en sia kulturo, tamen sufi„e heterogena
kaj ankoraμ sufi„e potenca, „ar portata
de la meza•uloj kaj maljunuloj, de •iaj
individuaj membroj, komitatanoj,
estraro, CO, landaj asocioj. Do la dis-
ponebla infrastrukturo estas lar•a. ‚i
tiu organizo, fondita en 1908, jam far-
i•is legendo kaj estas la sankta bovino

de la plimulto de la esperantistoj, kiuj
kredas je la “fina venko” de Esperanto
kaj atendas, ke UEA enkondukos, efek-
tivigos •in. En sia nova libro Lingvo
kaj popolo Tonkin ja aludis kelkajn
esencajn problemojn de UEA.

Laμ mi estus iom dan•ere tro refor-
mi UEA-n kaj la UK-on en •ia nuna
formo, „ar la rezultoj de tiu reformo ne
estus antaμvideblaj. Oni evitu iel per-
forti la organizon. La pereo de UEA
estus katastrofo por la tuta Esperan-
to-movado. Pro tio necesas nepre eviti
la malforti•on de UEA. La plej diver-
sajn tendencojn UEA absorbas en sia
sistemo de fakaj organizoj. Sekve, kiel
faka organizo de UEA, ankaμ EC
povus utile kunlabori kaj iom influi la
evoluon de UEA kvalite, intelekte, kul-
ture, science. Estas do bedaμrinde, ke
Silfer, Martinelli, ¯elazny k.a. ne par-
toprenas la UK-ojn, kie por la klerig-
ado de la homoj ili certe estus utilaj kaj
kie sine ili eble povus ludi e„ pli gran-
dan rolon ol kiun ili ludas kun sia efe-
mera EC — paradokse „u ne?

Oni rememoru la tragikan finon de
Lapenna sine de sia same efemera
neμtrala movado. Evidente la tradicia
Esperanto-movado ne toleras “disiden-
tajn” aμ “renegatajn” strukturojn, same
ne la idistojn siatempe, kiuj estis kon-
damnitaj kiel herezuloj kaj de la espe-
rantistoj punitaj per totalaj ignorado kaj
bojkotado.

Kiajn novajn projektojn vi havas
nuntempe?

Mi komencis verki germanlingvan
biografion pri Zamenhof, kies tekston
mi volus eldoni „e grava libroeldonejo
en Germanio aμ Svislando. Ankaμ mi
planas verki detalan biografion pri
Edgar von Wahl, la aμtoro de Occiden-
tal. Krom tio mi ›atus verki •isdatigitan
libron pri Svislando en Esperanto, „ar
La Fenomeno Svislando de Arthur
Baur el la jaro 1979 ne plu estas tute
aktuala. En la svisa enciklopedio devus
esti prilaboritaj kompletigoj, eraroj,
postrikoltoj, kiuj povas esti prezentitaj
kadre de la retujo www.planlingvoj.ch
aμ iam en aparta kajero. Ankaμ la deta-
la nomindekso al tiu enciklopedio
devus esti farita. ‚ar tiu estas granda
laboro, mi rezignis krei •in kadre de la
nuna eldono de la libro, kio certe estas
grava manko, sed •i estus prokrastinta
la aperon de la verko, kiu tamen devis
aperi ne pli malfrue ol en 2006. Fine mi
›atus diri, ke estus •ojige, se krom en
Svislando ankaμ en aliaj landoj oni
a„etus la enciklopedion kaj eble e„ imi-
tus •ian ekzemplon, cele al la kreado de
tutmonda enciklopedio planlingva laμ
landoj.

perfektan verkon! Komence la ambicio
estis multe pli modesta, sed kun la tem-
po •i fari•is pli alta. La teksto estis
aran•ita per la programo Microsoft
Word, kiu havas siajn kapricojn, kaj la
tuto estis konvertita al la formato
“pdf”, „ar la presisto akceptis tiun for-
maton. Tio estis grandega avanta•o.
Aliflanke, la grafika aran•o aspektas
kelkfoje eble iom amatorece. Sed ni ne
celis ion alian.

Kiujn „efajn problemojn vi
alfrontis dum la laboro?

La plej malfacila momento certe
estis la plej lasta, produkta, presa fazo,
„ar tiu „i ne plu dependis de mi mem.
Pro daμraj komunikproblemoj kun la
presisto en Neuchâtel okazis „agrenoj
kaj prokrastoj. Kiam en junio mi donis
la finitan prespretan diskon al la pres-
isto, ni kredis, kaj tio estis ankaμ pro-
mesita, ke la stoko estos presita kaj bin-
dita, do liverita al ni, ene de 6–8 semaj-
noj. Sed tio estis granda kred-eraro.
Kun „iuj perturboj, kiuj okazis en la
dua duonjaro de 2006, inkluzive de
fu›presado kaj represado de la libro, ni
ricevis la libron nur fine de decembro,
mi mem e„ komence de januaro. Tio
signifis, ke ni maltrafis plurajn okazojn
por promocii kaj vendi la libron,
ekzemple dum la UK en Florenco.

Kiuj estas laμ vi la plej legindaj
artikoloj?

Da ili estas certe multaj, mi nomu
nur kelkajn: interesa estas la tuta „api-
tro pri Volapük, kiu ja ankaμ prezentas
kelkajn kurioza±ojn. Aliaj legindaj arti-
koloj temas pri gazetaro nacilingva,
familioj esperantistaj, virinoj, Svislan-
do, SES, UEA, Gonzague de Reynold,
Hodler, Reverdin, Esperanta Civito,
sed ankaμ la „apitroj pri Ido, Occiden-
tal, Interlingua kaj interlingvistiko.

En via enciklopedio aperas sufi„e
longa “oma•o” al la Esperanta
Civito. Kial tiom detale pri tio kaj
kiu estas via persona sinteno pri tiu
iniciato?

Ha interesa demando! ‚ar la Espe-
ranta Civito (EC) rekte rilatas al Svis-
lando, kie okazas multaj •iaj agadoj, •i
estas prezentita en la enciklopedio, sed
precipe ankaμ por komprenigi al la
legantoj pri kio temas kaj kiu estas la
esenca kritiko pri •i. Mia tute privata
aμ persona opinio pri EC estas la jena:
Kvankam kelkaj bazaj ideoj de EC eble
estas iom interesaj aμ e„ aprobindaj,
laμ mi la fundamenta problemo de EC
trovi•as en tute alia(j) sfero(j): nome
unue en la diametra, persista (kaj evi-
dente senespera) opoziciemo de EC
kontraμ UEA (per kiu EC kvazaμ neas
la ekzistorajton de UEA kaj senvalor-


