LA ES:L'O:iTECO DE CED

Provizora Raporto
20 marto, 1975
de Jonathw Pool, Aganta Direktoro
Enko"!'lduko
En au5uato, 1974, 1~ Estraro de UEA no~is ~1~ Asanta
Direktoro de CED kun la cera tasko, rekomendi al gi prt ties
eatonteco. Oi-aube estas mia provizora reko~endaro. ~1
profitas el opinioj~esprinitaj de multaj UEA-anoj duo kelkaj
monatoJ de konsultisado •• Nature, la opinioj estis ofte
kontrauaj unu al aliaj; ci tig raporto adoptas iujn, melakceptas
aliajn kaj aldonas mem ankorau plurajn. r.1 deziras ricevi
reagojn pri ci tiu rekooendaro kaj de la Estraro de UEA kaj
de interesataj organizoj kaj unuopuloj. En junio, konsiderinto
la rea3ojn, mi preparos finan raporton. Dume, la lesantoj
bonvolu memoti, ke la raporto estas provizora kaj ne eatas
kontrolita au aprobita de iu ajn decidpova instance de UEA.
La raporto unue resumas, kio CED estis ~is nun. Posta
estas analizo de la bezonoj, kiujn CED povus estontece
kontentigi. Fine estas indikoj pri la manieroj, lau kiuj ci
povus tion !ari.
La estinteco·de CED

"Estas jam tempo", kiel skribi~;~ Ivo Lapenna, "lte oni
komencu nomi la aterojn lau iliaj veraj nomoj." La Centro de
Esploro kaj Dokumentado pri la ~onda Lincvo-Problemo (OED)
nanism C§tis tio, kion indilcas e;ia nomo nuna, nek 1;io, kion
indiltis r'.ia malpli pretendema eksnomo, Centro d'2 EQploro kaj
Dokumentado (de Universals Esperanto-Asocio). Gi cia~ f~~te
estts centro de dokumentado infor~ado ka ar~tmcntad no~ la
Esporanto-novado. Kun tri :..rav~ escept
G ne o.:up : s :>r
esplor~do, nek pri la lingvaj problemoj de la.~ondo general~;
male, gi ignori~ su~estojn, de Artur Bormann kaj aliaj, ke gi
tion fq~. La esce~toj esta§: (1) la kolekto de ~urnalaj
eltrnneajoj ktp en la QED-arhivo, kiu inkluzivas ankau erojn
pri lin~vaj probleMoj Generale; (2) la projekto pri Esn~r~~
en p9rs~ektivo kaj la Enciklopedio de Esperanto, kiu-rn/.fuz:vns
ankau ori~lnalan esploradon; kaj (3) la scienca revuo L~ mond~
linrvo-nroblemo, eldonata ekde 1969, kiu estas for~o por
esp orrczultoj en la tuta linGVoproblema kampo. Sed kiel
indikas liaj kontribua3oj al (2) kaj liaj rimarkisoj en la
jarraportoj de CED pri la dezirinda enhavo de (~), la
Honoro!ica Direktoro volis utiliGi ankau tiujn kiel rektajn
argumentilojn.
Mankas gtesta3oj.l ke sciencaj insti tucioj~kons~deris .CED¥
unu el si, au ke CED guis ekstermovadan prestigon au !idon, au
k~ tiuj kun linsvaj problemoj konsultis CED por trovi solvojn,
au ke iu traktis CED-Dokumentojn kiel ion alian ol in!ormilojn
de UEA. La sola projekto de CED, kiu sukcesis en la scienca
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nor.do, estis L:·:LP.
K~~ sia cefoku?i~o ~ri Es-eranto-informado. CED havis
allan esenc'ln econ: la koncentrigon de laborndo kaj r;vidado.
DQ~ 23 jaroj Ivo Lapenna mem, kiel Honorofica Direktoro, !aria
la pl~j=.ulton de la leboro de CED. L1 dele~is taskojn al
cir:<au 70 Kunlaborantoj, sed la kontrolsliparo pri Kunlabor3ntoj =.ontres, ke nur ~algra~da parto de 111 rest1s ~:tivaw
;:is la 19?0-jaroj. Kro~e, la delll~i taj taskoj est1s preslcau
cia~ rutinaj (ckz. tradukado, statistikado).
Sole Lapenna
faris la plej~ulton de la reda~tado, interpretado, oficiala
koresrondado kaj decidado. La dn !Jlej sravaj csceptoj estes
la Enc1klopcd1o de Esperanto kaj L:·:LP.
La kval1to de la laboro de CED estis aenerale alta,.
alcenau la statistika laboro. CED penis prezenti la faktojn
pri la)::speranto-::novado per siaj Dokumentoj, sen tro1e;oj,
nalgrau tio, ke la objekt1vaj faktoj est1s malfacilege
kolekteblaj. La redaktado de la Encikloped1o kaj de IlffiP
est1s tre kompetenta. CED sae;ace ltul turis rilatojn kun aliaj
orc~izoj. AFi~e, CED faris sian abundan laboron ktm m1nicumo
de finance sarGo por UEA, aparte pro la senpacaj servoj de
Lapenna. Escepte, LML? kostis nul te a1 UEA, eble pl1 r.rul te ol
nccese.
La nunternpaj kail

estont~1

bezonoj

La Es~eranto-rnovado havas antau cio unu tupdamentan celon:
ke relative facile lerncbla kaj relative ned1skr1minacia
planlin:vo ekest~t la generale a~noskata !~aj uzata linGvo de
internecio kor.unikodo. Kun tiu celo la movado sekvas jam
delon:-e bozl'.n stratertion duonan: <d kiel ebloAplej disvastigi
la scipovon kaj uzon~kaj helpi la se~ar.tikan ricigon de la plej
aukcesa kaj populara tia linr:;vo, Esperanto; kaj (2) sa"ntempe
~a~ni por sia starpunkto kiel eble plej multajn oficialajn kaj
privatajn instancojn, organizojn, grupojn kaj unuopulojn, kiuj
povus partopreni en la internacia lingvopol1t1ka procezo.
Sen d1skuti pli detale la taktikojn de t1u strategic, oni
povas fari la jenajn konltludojn:
(1) La movada~2j ~enerale konsentas, ke la duopa strategic
estas la plej bona gis nu~ elpensits.
(2) La rezultoj a~baufl~~e estas esperigaj, sed ankorau
nekontentigaj.
Koncerne la duan konkludon, la no~bro kaj 1nfluo de la
u:antoj kaj si~patiantoj ie ~speranto estas ankoreu malsrandaj.
ile::;at1 vaj opinioj kaj nescio Pri Bs,eranto ankorau abundas.
::ur r:an!'leno da honoj (ekz. Deseriev) pensas pri la tuta mondo
kiel unu linr;va s1steiJo, k1es procezojApovus kaj devus esti
plane re~ulataj~ Aliflanke, oni okupigas pri 11n~voproblemoj
pli ol ia~ antaue: lingvoedukado, linGVaj minoritatoj,
lin~obariloj inter ras2.1 kaj klasoj, socil1n~vistiko,
11n~oplanado ktp. farigis {uroraj fakoj.
Se tiu konscio pri
lin~voproble:noj pliprofundigos per ekkono de la tutmondaj
interligoj inter tiuj problemoj, n1 povas ate~di, ke la demando
de internacia linBVO pl1malpli subite aktual1e;os--ne nur fakte,
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sed

a~~au

lau publikaj perceptoj.
for pli sukcese apliki la duopan strategion en ci tiuj
kondicoj, necesos multaj aferoj: 1aboro, mono, rne~discip1ino,
persistemo kaj ta~to estes kelkaj. Sed unu el la plej 5ravaj
rilatas rekte a1 ci tiu raporto: ~io. La nive1o de scio
estas nepre p11altigenda.
1. La tuta mondo dev~s e~sc!i ~ulte Pli pri la lincva
s~tuacio internacia, pri giaj k~uzoj, pri giaj sekvoj kaj pri
la eb1ccoj de interveno por san5i la situacion.
2. La mondo devas multe p1i bone ekscii 1a fa~tojn pri
Esperanto.
_
3. La ~embroj de 1a Esveranto-movado ~evas ekscii ankorau
multe pri la sciencaj fakoj, kiuj rekt~ tusas Esperanton,
4. La membroj devas ekscii ankorau ~ulte pri granda aro
da aferoj, kiuj helpus al ili plibonigi sian laboron por
Esperanto.
Forni, la unuaj du bezonoj estas jam delonge ko~ataj.
Esperantistoj ofte asertas, ke nescio kaj missci~ pri la
lingvoproblemo kaj Esperanto kontribuas al la daura rifuzo,
trakti Es~eranton serioze, Sed 1a tria T.aj kvara sci-bezonoj,
tiuj de 1a esperantistoj mem, estas apenau a~noskataj inter la
vasta mombraro. Ili generale supozas, ke i1i ~em scias tion,
kion oni devas scii pri 1a 1inGvoproblerno kaj gi3 so1vo; ili
konceptas la taskon jene: doni tiun scion al 1a ffiondo.
Tiu konceptiso ~stas n~tura en iu ajn movado. Gi estas
des pli komprenobla ce ni,~car 1a gvidantoj de la Esperantomovado dum jaroj instigis Bin per retorikado !Jri la "perfeE.teco"
de Esperanto, kies supereco kiel so1vo de "la" nonda
1inr:;vo-problemo estas nekon~est~b1a "fakto", kiun aliaj
"ignoras", "misprezentas" au kasas per "b1ufoj". Tiu sinteno
de 1a ~vidantoj certe komfortigis p1urajn esperantistojn, sed
kontribnis a1 naiva kredo inter ili pri 1a simpleco de 1a
lingvo-problemo kaj de ties solve.
~
Unu sekvo de ci tio estis preskau kompleta dispa~tico,
ec p1i psihe ol fru~te, inter es,eranti~toj kaj eks,e::.'toj.
Ekspertoj en 11nsvaj fakoJ ne interesiGis multe pri Esperanto,
12arte (oni devas supozi) car esperantistoj ku.time prezentis
gin kie! aferon tro simplan por esti interesa. Kaj esperantistoj
ne fari.rr,is mem ekspertoj en tiaj fakoj, kun :n~loftej esceptoj.
Ili ateodis, ke 1a homoj ktln fakaj kapabloj nalkovru :::s..,era.."lton,
anstatau ke la homoj, kiuj rnalkovris Espera"lton, a~iru fakajn
*apablojn. Esperantistoj kutime evitis ne nur fakojn, sed
ciajn mcdiojn, projekt~jn ktp, kiuj po~tulus de ili kunloboron
kun 1a apor:antoj de, au personan okupi";on pri, aliaj e'glaj
so1voj ~o= lingvaj pr2blemoj krom Espera"lto. Ili ankau evitis
tian profundan !<onatit;on kun line;vaj p:::ob1emojt kia po'lus duoigi
ilin pri: (1) 1a aplikeb!eco de Esp~ranto; !2J la so1vebleco
de la_problemoj entute; au (3) la daura a~ri~o de la prob1eooj.
Apenau necesas rinarkigi, kian efikon tiu i~nor~do havis sur la
sukceso de informa laboro, precipe en tiuj sufice oftaj kazoj,
kia~ laikaj movadanoj provis informi en kleraj medioj.
Sole pri Esperanto mem la gvidantoj sencese inst1gis
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(e~z. pe~ la Inte~nacia E~za~eno) eksperti5on ne la ~e~b~aro.
Sed le r.ale~:vilib= de ti•J insti;:;ado estis granda. La scioj
estis p:-ofund.aj p~i cio ~oyada, eltde Zame:1hof cis la nombro de
Za~enhof-stratoj, kaj ankau pri 1a liter~t~ro de Esperanto.
Sed p!'i Es?era~to kiel li~~va fe~oce~o ec 5iaj scipovantoj
scias =.al~ulton. :m~ en tis stato (plus stato de lincvistika
naiveco) Esr:e.:.-a:1to en Pcrs~elctivo povis pretendi, ke 11 La
:;~a-:tatiko ko:1s1.stas ei 16 I:!allon!:;aj bazaj re~uloj • • • • "
D~~jaroj ln GVidantoj de la movado pled!s, ke ekspertoj
interesi::;u p:;:i Esperanto. Dur. ,:iaroj ili ankau postulis, ke la
r.e~bro~ fe.:.-igu p1i p.:.'ofesiecaj rilate a1 infornado (Fr2stavallen
ktp). Sed saT.te~pe 1a gvida~toj ne nur ~ole.:.-is, sed ec diris
afe~jn, kiuj fusigis ·1a infornedon kaj sajnigis Esperanton
esti neinte.:.-esa kiel seriozs studobjekto, escepte en eventuala
st~do p.:.-i utopiis~oj.
§ajne la gvidantaro neniam vidis, ke gi
pasas sur sian propran piedon.
Tio kondukas ::1in a1 kelkaj bazaj principoj.
{1) La !:Iondo hnvas seriozan 1insvo-problemon, pri kiu
oni devas studi, ne ludi. Se oni diras, ke oni havas solvon
~or tiu ~!'oblemo, oni reetas sin en po~i~io~ de res~ondeco.
Tiu resrondeco '!JOSttt1as,~ke oni ne dedicu ciuju fortojn al
rek1a::~ado ;?::'i 1a so1vo, t;is oni ::".c~ estos sufice certa, kc oni
diras la 'le::'O:'l. Kaj oni ne povas esti res~ondece certa pri la
solvo de iu proble~o se oni ne ?rofunde konas du aferojn:
(a) ln uroble~on kaj (b) la proponatan so1von.
(2) K.:.-or.: tio,onl be~onas mu1tajn aliajn sciojn po;:: efike
p.grs•:a:ii al 1n ::~or:do, l:e~si faru ion. Tiuj inkluzivas cion ekde
grafikaj ko~post~e~odoj gis ~inisteriaj decid?rocedoj. Debotoj
en 1a novodo i:1ter malsa:::aj strate;;ioj de ar,ado ilustras nian
2e::cnon de tiaj scioj. !·:i r.omos la aferojn en principo (1)
ci-su?re "kernaj" scioj kaj tiun gi duan specon "rilataj" scioj.
(3) La necesaj scioj de a:~bau specoj ne povas esti sekretoj
de la nevada eli to, pro tri kialoj. IJnue, la membroj be zonas
mc:l t!ljn J:o!'naj:'l sciojn !JO:r men~decidisi pri Espcranj(o,
~1~~r:au se 111 intencas apo~i si~~ tut::londan adoptison.
Dug,
ce ci.~l r.i ve1o de mova~a 1aboro 1a membroj devaa diskoni~i au
apli:Ci sciojn de anbau specoj per sukcesi. 'i'rie, la kernaj
ra::oj estas tiel ko:r.!)1eksaj, kaj 1:1 rilataj fsJ~oj estas tiel
mult~j, ke oni nenia~ atingos kontcntican nivelon de scioj sen
kunlaborado de sa:::te~pe centoj, kaj tra lo jaroj miloj, da
pe!'s~ngj~ En tiu ci rilato, la ~S2Q::'~~to-movado similas a1
pres~au ciuj ir.flusrupoj:
ilin daure frustras la manko de
suficaj in!o~oj por efike 1abori.

La

b~za

rekonendo no.:.- CED

Tio donas la bazon nor 1a cefa rekomendo de

ci

tiu raporto.

~i ne renomu CE~ kon!o~e a1 ~ia laboro. Oni ja reorsanizu
CED ~or fari laboron konfo~an al ~ia nomo. Esper~~to kaj la

=:s;>era~to-covado bezonas efelctivan centron de e§ploro kaj
doku~e~tado pri la ~onda lin~o-prob1emo.
Ankau la mondo
bezonas tia~ centron. Tis centro uovas servi sa~teope al

EsDera~to kej al la ho~ero. ~i estos donaco al la condo fare
de.la Espera~to-~ovado; si saitempe estos unu el la plej utilaj
he1piloj ?Or la movado mem. ui laboros kun orGanizoj, kiuj
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bavas pli specialajn celojn (ekz. ILUS).
La cefaj celoj de CED en la eston~cco estu:
(1) Pliir:;i l:aj vastigi la scion pri lin;;vaj p::-obler.~oj,
kiuj ekzistas ce la internacia nivelo.
(2) Pliiai kaj vastigi la scion pri ciaj oventualaj
motodoj por solvi tiujn ~roblemojn.
A
(3) Pliigi kaj vastigi la scion pri ciuj aspektoj de
Esperanto.
A
(4) Plial~i~i la nivelon de eksperteco pri la ci-supraj
kernaj kampoj ce kiel eble plej ~ultaj me~broj de la
Esperanto-movado.
(5) Relpi al la or~anizoj kaj membroj de la Esperantomovado akiri sciojn en cluj aliaj kampoj rilataj al ilia
movada laboro.
Tiuj kvin celoj apa::-tenas prave a1 unu or5anizo. Ili ne
estes facile disiceblaj. Por atinsi 2, necesas havi 1 kaj 3.
Por atingi 1, 2 kaj 3, necesas havi 4, Sed por havi homojn,
sur kiuj oni aplilms 4, oni devas utiligi 5. Krome,
or~anizo ~1n tiuj kvin celoj estas pli hor.~o~ena, ol oni eble
supozus. La unuiga elemento estas scio. Homoj kapablaj por
akiri sciojn de unu §POco estas ofte-Kipablaj por akiri sciojn
§liajn. Homoj ok~pi3antaj pri scioj (ekz. sciencistoj)
generale komunikigas bone inter_si. Teknikaj pro~resoj kaj
la ekesto de novaj problecoj kauzas, ke unu ffko sajne for de
la ker!JO (ekz. elektroniko) povas subite faricr1 kerneca. Du
fa~oj sajne nerilatitaj povas subite kunigendigi por solvi
iun problemon, La metodoj por kolekti, retrovi, eldoni kaj
komuniki sciojn, kaj la metodoj por trovi, listigi, eduki,
reeduki, konsulti kaj kunlabori~i fakulojn, estos si~ilaj trans
fakaj limoj. Do elczistas bonaj kialoj por kunir,i sarr.do::1e la
kvin nomitajn celojn.
La rezulto estus, ke CED havus du viza~ojn, lciel di.ris
Rennto Corsetti, sed ne!enditan p~rsonecon, lnu 1~ vortoj d~
Humphrey Tonkin, Vidate de la flanko de UEA, CED est~s la
loko, kie oni scias pri scio. UEA turnus sin al C~ por kej
kernaj kaj rilataj scioj. CED sa~tern~e a~ys interne de USA
por levi la scinive!on de ties mecbroj, lau celo 4, Vidate de
ekatere, CED havus cafe nur la unuajn ~ celojn, de kiuj la 3-a
estus logike pa~to de la 2-a. Lg mondo venus al CED por ricevi
informojn kaj konsilojn pri lin;voprobl~oj kej eblej solvoj,
inkluzive do !spernnto. lNun oni ires, ekz., al la Fonduso Ford,
t.e. tien, kie estas ekspertoj.) Sekve 1e gia a')ado por celg 4,
CED estus en pozicio por provizi fakulojn en tiuj kam?oJ laupete.
CED reoistrus kaj OrGanizus la fakajn laborfortojn de la
Esperanto-movado por §ervoj interne kaj ekstere do la oovad2,
Le plej ~rands valorajo de CED ne estus iu arhivo de eltranca3oJ
en la Centra Oficejo, sed trezoro de vivantaj, talentaj,
sciplenaj, lernernaj, adaptigemaj kaj kunlabore~aj hornoj, disaj
tra la mondo sed rapide mobilizeblaj. Plej crave, tiuj hoooj
ne nur atondus inform- kaj helppetojnAde_la centro; 111 r.e~
iniciatus diversajn projektojn, intersangus siajn spertojn,
aendus siajn raportojn al fakrevuoj kaj partoprenus la vivon
en fakaj medioj,
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Pro.=_o_n!'_j_ _;-ri 1a_

.eJ.ektivi~o

Ti 11 aoeru C.ED en b. estonteco. Kiel Gi funkci u ka,j ltion
Al tiuj denandoj rni povas responcojn nur sucosti,
ca~ 1~ nova CED ~e=- devos fari 1a deta1ajn decidojn.
Jen miaj
SU\OStoj:
1. g1e1 OED estu rP.;ata? NeniuAe1tnive1a science institucio
povas daure teni a1tan kvaliton, se sin re5as unu sola persono.
CED ne estas escenta kazo. OED 'Cavu rer;an strul~turon, kiu
res,esulns plurecon de celoj, de fak2j knj de landoj, ksj
~u1tecon de r-e~sonoj pg~torrenantaj ~ian s5adaron.
Krooe,
scienca institucio ne novas esti a1tnivela, se !akaj kvalifikoj
lu~3s nenia~ rolon en Gia :vidigado.
CED do bezonas statuton,
1au kiu la politikaj or~anoj de UEA ~avas rolen konvenon al la
r;rands apo~o, kiun UEA donas al CZD, sed ankau laAscience
kvalifikitaj personoj, ki~j estas kapablaj ~or jur,i la kvaliton
de la labo~o de CED, havas rolon konvenan al la n~pra ~raveco
de tiu kvalito. Science bazita rer,strukturo ankou tac111gos
la akiron de ekstera~ subvencioj.
~~zistas diversaj str~~turoj kapablaj por plenum! tiujn
7.ondicojn, sed ni donu unu ekze~plon. CED ~vus havi la jenan
rer;struktu~on:
~c----~------~I Estraro
;:....:.-=s-:=t-=r-=n-=r-=o...,
+---.de CED.
de UEA

Ei

fa~?

I(-

c

L--..:~e=-=-~~~-::....-..~ ~t
. ~~-;.,...,..~="""'"""'
0
~

:·•ac ... a om~:a
Kores?ondan.oj
de C?:D

IRcaa!~tcroj
I
de OED

jldr.n.nistranto
ce OED
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( Sa~;oj 1:-~di!tas, ke la unu e1oktas la ali an. )
(Strek-SSGOj indikas la rajton, kand1.datisi.)
L~ definitivajn decidojn de CZ' farus gin Estraro, kiu
havus :; :::~::.brojn. Unu ffia!:!bron e1ektns ln Estra::-o de UEA,
n1ian ~:e:::bron elektus la Scionca Konsilantaro de CE::J, !(aj tiuj
du ~e:::br2j inte~konsente ele~tus la trian membron. La Estraro
tavus dejorperiodon de 3 jar2j• De3o~antaj au de3orintaj
est~aranoj po•~s reestraranigi.
L3 ploj E;rovaj:J decidojn farus 1a Estraro ko:,:sultante la
Sciencan Konsilantaron. Tiu havus 15 membrqjn. Ciu membro
F.avus de3Qr~erio!on de 6 jsroj kaj povus deJOri maksimumew2
!ojojn. Ciun duan jaron, la Scienca Konsilantaro anstatauicys
(res?. reelektus) 5 el siaj me~broj. Por tiuj elektoj, snksu
estraranoj de L~A, estrar~~oj de OED kaj korespond~~toj de OED
rajtus surbalotiligi kandidatojn. La Scienca Konsilantaro
elekt~s unu el la estraranoj de CED.
Unuopaj sciencaj
konsilantoj donus konsilojn al la Estraro laupete kaj
:-:e::~i:lic!.ate.

Adekvatan konsultigon kaj kunordiGon kun diversaj
ro:ionoj, landoj, fakoj kaj or5ani=oj garantius la Internacia
Ko:::itato do Kores~ondanto~. La Estraro elektus kaj maieiektus
koresponiantojn lau sia 5ontrovo. CED versajne atin~us
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c.

f<vilibre
100 korcspond:mtojn, sed 13 no::~bro ne l:avus lioon.
Ciuj kores:;>ondnntoj rice•radus certajn infornojn de la :::s-;;!"aro
~aj rajtus p:OOlJOni ke.ndidatojn !lOr la Scier.ca Ko:1silo:1tar0.
La
cera tasko de ciu koresoonda~to estus a~i kiel kont~tulo inter
CED kaj io olia, ekzecpie Eru?o ge k~~laborantoj, alia
•
esplorcentro, science or;anizo au la sciencistoj de iu faAO au
lando,
A
La.Estraro de CED no~us la unuopajn postenulojn, k~ kiuj
t;i ankau 1:1terkonsente fiksus ties de3orperiodojn l:aj
laborkondicojn. Ili inkluzivus 13 A~inistranton de CED, kiu
res'['londecus pri la ciuta~a funkciado de la GZb-cficejo, la
Redaktoron de U!LP k9j eventualajn aliajn. Kioo ajn oni •
bezonU§ konstnntan au uekonstantan komitat2n, la Estraro au
nomus ~iajn membrojn au kcmisius ties nomirron al iu~
La kroman in~ernan strukturon de CED fiksadus gia
.
Estraro, kons:~l ti·:;;e kun la Sc!enca Konsilantal'O. Sed orr:a:1izaj
dividoj en "fnkojn" estus, leu mi, eraro. La r;renda bezono
estas no de strukturiteco, sed de fluideco. Pli da homoj
bozonas elfakicon ol enfakigon.
2. Kiel CED estu fi~3ncata? La la~oro de CSD ~stos
plenurn2bla m~l~li ~ultkoste, ol eGala laboro preskau ie ajn
alie, car CED disponos ?ri oultaj volontuloj. ~a=.en ~ono estos
cvidente necesa. G~a:ld?a~te, la mono devos veni ~e 11ve~saj
fontoj de sci.enca subvenciAdo; la scioj pri kiel 'lavir;i tia:1
monon estas n~r unu er2 en la lis to de scioj, kiujn C::D de·Tos
flegi. Sed e: ~or serci tian monon, kaj por fu~~cii;i esencajn
servojn ki:1::1 ~i r.an!tas, kaj por fari ekste::-~ nesubvenciatajn
servojn por UEA, CED bezonos ::-esulan ~rovizon de r.~no. Tiu
mono devos venodi de UEA, pro pluraj jan klaraj kialoj, Cefa
inter tiuj estes la fa!~to, ke CED cstos nernalhevebla ilo por la
ciuta~a laboro de UEA.
Krome, UEA povos konscii, ano~antc la
laboron de CED, ke UEA ne ignoras, sed bone plenu:::as, sia'1
po.1~ton de la roapondeoo pri fundaments es~lorado p!'i la lin3va ~
si tuacio. Koj fin'l, ln ligi teco de CED al UEA ostus ~nlavnr.taca,
se UEA ne apo~us CED. ASomoj labqrantaj en la interlin:~stiko
kaj nli9j fakoj· po~1s cenerale ec pli facile ricevi subve~ciojn
por tio, se !11 havna ncniajn li";ojn kun sta::-!'unkthava or::anizo
kiel U:::A.
CEi> bozonas grandparte sendepenC.an financnn re,31!!1or., por
sekurisi sciencan objektivecon knj p~~esi al 1~ 5videntoj de
CED r.~aks:l.r.mne utilig1 sian or~anizan se~ncon. e1ujere UEA
disponir:us al CED sumon da mono -por ~ia labo ..o. '!'iu s·~:::o
inkluzi vus la eventunlan subve:1cion al U:LP. CED du.., la ja:-o
sende~ende docidus pri sia bu2eto kaj utili~us la reonon.
?ine
do la jaro, CED raportus al UEA pri siaj a:adoj, siaj e:1s7ezoj
kaj siaj elspozoj. UEA kontroli;us la ko:J.tlibrojn de csn,
UEA co decidua, kiom da mono CED ~eritas iciel a•1bvenc:!.on, sed
CED decidua, kiel utilici tion. Tiu libereco i:l!ltiaus CED al
nsksimur.a oko~omia efikec2. Car se, ekzem,le, ~1 trovus
~anieron por spari monon ce la preaado de U·~. gi havus pli
da rimedoj por diversaj aliej p~ojektoj.
A
•
Kvo.nkam UEA filcsus la subvencion, eatus avantae;eApor a~bau
organizoj, ke la grandeco de la subvencio ne variadu ciujare
per arbitraj svin5oj, kiuj ne rilatas al la sukcesoj de csp.
Unu utila principo estus, ke la subvencio estu iu procentajo de
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ce~b~okotizoj kaj do~scoj, kiujn

jaro.

UEA ricevis en ls ontaua

~io certisu§, ~e UZA se~tu
la subvencion ki~l
pro~sizu~e ~:ala~ sar~on de j3rO al jaro.
Tio ankau mernori~us

al CED, ke giaj rimodoj dependas de la sukceso de UEA. La
subvencia !ormulo motivigus la e;vidan·bojn de CED, vutil!gi sian
araraton kajvsiajn sciojn por la bono de UEA. Lau la gi~nuna
rre'·:tiko, dauri~o do la s~bvencia ni velo rozul tus, so on1
principe disponi~us al CED 1~ de la kotizaj kaj donacaj
ens?ezoj. Por or~anizo, kiu celas so!viAkomplikan problemon
per nova canier2, tiu estas noi'!!!ala au ec subnormala proporcio
per la esplorb~~eto. La nuns siste~o de financado estas
abandoninda pro du ki~loj. Unue, la havebla subvencio dependas
de la srandecoAde la ciujara yniversala Konr,reso de Esperanto.
Ke la esplorbut;eto variadu lau la kontinento, sur kiu oni laste
okazitiis la Es?eranto-kon3reson, simple ne havas sencon. Duel
la kQnto, de kiu nun venas la mono por CED (inkluzi ve de :UILP J,
no~igas la "Propar,anda KontQ"•
=:stas rektewmalutile, ke
kontc kun tiu nomo estu la cefa fonto de daura subvenciado
por institucio, kies Rcienca objektiveco estos neeviteble
suspektata j~~ de la komenco.
3. Kiaj estu la rilatoj de CED kun aliaj OrGS~izoj kaj
unuopuloj? CED devas flesadi bonajn rilatojn kun Generalaj
kaj fakaj Esperanto-organizoj kaj kun scioncaj institucioj kaj
unuopaj sciencistoj tra la mo~do. Filieco,vkorespondanteco,
konsultaj rilatoj kaj komitat~~eco--en arnbau direktoj--estas
kelkaj cl la li~iloj en la eventuala repertuaro. La s~sestita
resst~~~turo pe~esus proksimajn rilatojn en la kadro de la
Scienca Konsilantaro kaj la Internacia Komitato de Korespondantoj.
Oni povas esperi kaj 3tendi, ke eble triono de la Konsilantaro
kaj kelkdeko de la korespondnntoj estes neesperantistoj, kies
e1(s?e:rteco knj ko!"'tall:toj povos esti utill!j nl CED. Kro:nAtio,
QED devas instiGi la ~embrojn de UEA aligi al kaj nktivisi en
ci \!j orsanizoj, precipe tiuj, ki.uj ronrczentas la fal~ojn_rokte
tusa~tajn la lincvoproblemon.
CED per tiaj rHatoj ankau
hel~03 i~terkont~~ti~i personojn kaj orsanizojn kun antaue
nekon~tajn kom~~ecojn de interesoj.
4e Kiel CED atin~u colon 1? La cera rekomendo estas, ke
CED daurigu la eldonadon de Ll·:LP. Tiu revue jl!l'l pruvis sian
utilecon kaj daure !tontribu:~s al niaj scioj !'ri lin-;vaj
:'!'Cble:-:oj. A:-tikolo,i en Il~LP ne nu:::- venns de ~ninen~aj
sciendstoj (e:~z. Josb~a A. Pish:::a..~). sed ankau ci ti;>;as peste
en artikoloj de aliaj emine~tuloj (okze Dell ~yoes, Stanley
llebe:-son ). Krome, I.J.iLP 3lciros ankornu pli de al tkvali taj
kont:::-ibua3oj en la estonteco, parte car oni verkas en la kernaj
.f'S:coj :::ulte pli abunde nun, ol la ekzistantnj rev•.toj povas
ensorbi =aterialon. Revuoj kiel la Internacin revue de aolika
2.1~-visti:~o knj la Inter:~ncia r-~v1.1o de in oociolor;io de linr;vo
nun z~vicisas akceptita3n artikoio3n dum prokoimumo ; jaroj,
antnu ol 111 aporas. La merkato klare favoras tianArovuon, kia
UlL?, Se CED no povoa pliboni3i la financajn ~ondicojn de
i:re;pg.o en i\ederlando kaj eldonado ce ~iquton, Gi konsideru
san5i5on de la pres- kaj/au eldonejo. Gi laboru por pliGrandici
la abonantaron, kunredaktoraron, jU~fDtaron kaj kontribuantaron.
CED pov.1s helpi al alia nuns periodajo, Interlinc;vistika informs
~. etendi siL~ enhavon kaj aperigi dlvera!ingvaJn e!aonojn.
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Kro::~a eblo3o estus serio de Studo,-1 de CLD, kiel proponis
Detlev Blanke. Ili povus konsisti ei esplorroportoj, kiuj
est as tro wnpleksaj por Il-ILP. Ili aperus nere~ule. Aliflanke,
komento,j de Victor Sadler ka,j Carlo Hinnaja memorir,as nin, ke oni
atingos pli vastan kaj c~avan lesantaron, se oni a~cepti3os
iun studon on fakrevuo au libro eldonota ne de CZD ~e~~
Alia ideo, de David Jordan, cstas la oldonado de ciujara
faktlibro pri lo monia lingvo-problemo. ~i inkluzivus
statistikojn, kronik~n de la epizodaj lingyo-proble~o,j de la
}asta ,j~ro kaj ~,u au pli da in~erpreta,j au analizaj raporto,j.
Gi aperus plurlinsve kaj xelus cefe konsultsekcio,jn de
biblioteko,j, kiuj abonus gin kiel serion.
CEDwdevus flegi la fa?.an ~-valiton ne nur per eldona3oj,
sed ankau per facili5i :;>ersonajn ~onta::tojn inter !lo::oj,. ;:iuj
~vas de tio profiti~i sian laboron.
CED-kunvenoj~d~~ ciu
UK, proponitaj de Detlev Blanke, estas natura eblaJOl ili povus
inkluzivi specialajn k~,sidojn de la~korespondantoj koj de la
Scicnca Kon~ilantaro. CED dev~s scrci subvenciojn, foje koleee
kun aliaj auspiciootoj, por fakaj konferencoj pri aspc~toj de
la linGvoprob~ereo.
Por a::tbau sferoj, ti u de dol:umel',!t-di sse"!! ado kaj ti u de
pe~sona kontakti~ado, C3D bczono§ daure fur-~ciantan jiste=on
de inforoado kaj kon~ikado, versaj~e sur bazo de n~ci~le~ebla
dosicraro. Scioj, kiel Jerzy ~~pie~ski notis, est~s oftc
neutilaj, se ili no estas sufixe rapide troveblaj. Do colo 1
de CED vere estus ne nur pliricigi la trezoron de scioj, sed
ankau plialirebligi ain. Scioj devas esti rapide kaj !!!Bl!:r~ltkoste
troveblaj. Tio iruclu~ivas bibliocrafiajn, bio5rafiajn kaj
faktajn sciojn. CEp ci-rilate GUOS nekutiman av3~~~con inter
sciencaj centroj: gi povos Jmnuniki kun siaj konta::tatoj en
kelkdeko da lingvoj, per siaj tutmondaj kunlsboran~oj. CED ne
kripligos sin per la arogema, sed ofta supozo, ke ciuj
komunikinduloj scipovas certan linGvon. CED tiel atingos
mediojn, ldujn pli eli tismaj insti tucioj kutimo ie;noras.
Avcrton~as, ke novaj daurprojektoj, kiel linGVoprob~ena
jarraporto au bibliografia servo, postulas seriozan antauplanedon.
Oni entreprenu tiajn novajn projektojn nur kiam ili es~as
mnturaj, Dolcumentsrlo povas facile ensorbi la tuta:1 buGeton.
La Internacia centro de esploro pri la duli'l::voco, el:z'3::~ple,
ja., elspczis cilionojn da gu!:!e:1oj kaj laborisis de:~ojn cl.a
homoj, dokume~tante la distribuon de dulinzveco en la rnondo.
Oni devas zor~e fiksi la limojn kaj kalkuli la kostojn. Kiel
Ivo Lapenna rimarki5is, on~ devas ankau esti certa pri la
efektiva laboronteco, ne nur la intencoj, de la ~tnlabora stabo.
5. Kiel atingi celon 2? Il-lLP nature ko!'ltribuos al la scio
pri diversaj metodoj por interveni en lincvajn proble~situacioj~.
CED P2VUS utile havi korespondantojn de :!i 'lersaj orba."lizoj, kiuj
olcupir;as pri oolvo~ de linsvaj proble::.oj (~kz. tradukaio,
bildsicnoj, tcrminologia no~~6ado, lernado de linGvoj). Cni
povus kunlabore formuli esplorprojektojn, kiuj kon~are analizus
diversajn proble~solvojn sub diversaj kondicoj. nans Bakker
foje eklaboris pri tiu teno. Oni pli probable okirus subvencion
por tio ol por unusolva, oekunlabora proje:;to. Rilatoj kun
interlin~stoj kaj ties orBanizoj (ekz. CDELI kaj la laborgrupo
en Noskvo gvidata de M. I. Iaaev) est as simile !lee;eodaj. Kroce,
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estus boM, ke C:::D auspiciu la Hova3leteron por 1nterlin$vi!ltoj
kaj subvenciu Fokuson.
6. i\iel atin·-i celon :;? Paradokse, la csper:mtolot;io
lastate~pe preskau ckziliiis de Esper~"'ltujo.
Post la ~alapero
de Esne!'a:'ltolo,..io !taj la ape:::-o de I:!LP, kiu."lAoni ne volis tro
esrc::.-:1ntis:-.!.gi, la es?ei'a"'ltolo;;oj nc hav~s ~c mini!:lume
J.:onte:ttic;ajn laborkon~icojn. CED de v-as san::;i tion. Revi vir;o
i!e E3-e!'a:1tolo;::io,Akiel proponis foje Richard E. Wood kaj nun
Detlev Ela:1~:e, versajne on r:alpli luksega fomato, estas unu
eblo. L3 laboro p:::-i la ~ciklopeiioAde Esperanto devus
pluiri sub CED, sed tio tute ne suficas kiel esprimilo de la
es,e:::-antoloGio. La p:::-obleoo havas .runda~ent~l 3ravecon. La
es;erantol2;oj devas senti, ke ili havas organizitan centron
de i~o~go kaj apoco. Tiu centro estu CED.
?. Kiel atingi celon 4? Por pl1ekspertig1 la nembrojn d~
!a ~ovado, CED bezonos la kunlabo:::-on de ties ~vidantaro, ankau
ce nacia kaj loka niveloj. Te~as ne nu:::- pri edukado per la
E-gazeta:-o, okazi;o de se~inarioj sub ISU ktp, sed anJ.tau pri
1~stisoj, ke anoj sendepende t;ajnu sciojn pri lint;vaj problemoj
kaj solvoj. La fakto estas, ke oni povas est1 sukcesa fakulo,
sen ko la f~i:o estu onia profesio. Unu el la plej influaj
linsvistoj cis nun, Eenj~1n Lee ~~orf, estis inspektisto por
ase::u:::-t:oJ::panio. CED de·,·:Js konvi;Ut1 la movadanaron, l£e ili
po•ras al~iri jar.1aj:1 kaj me:n malkovri novajn scio;jn, ec so 111
r.e estas edukitaj t:iel sciencistoj. La nccesaj informoj kaj
~ctodoj estas haveblaj.
Por ~ciri ilin oni bezpnes tampon,
bboron, i!'lteli;;entacon ka~ entuziasoon--san:kiel por esti
s~:cesa movoda :ll:tivulo.
uis nun nur TEJO, per eiaj sominar1oj,
montris korn,renon 'Ori tiu fokto. Por facili3i la oliron al la
neccsaj scioj, C3D-devus fiksi ce siaj eldonaJoj, inkluzive de
L:·:LP, s?eciale favorajn :?rezojn por mell:broj de UEA.
Kro~ tio, CED devas konsciigi la membraron--precipe la
junan me~braron, evidento--pri la ableco, adopti unu el la
kornaj .ra::oj kiel !Jrofesion. A Snrprizas, k1om malmultaj
es?ere:1tistoj profesie okupieas pri 1u ajn elAla t.n. lin~vaj
sciencoj. K1el jar.1 indikite, il1 e'ble enns ec eviti
Es::cranto-p~oks1r.1ajn fal;ojn dun la studa~o, au pro nai va
si~plisco a1 pro sentoj de malsupereco au malsekureco, kiuj
nature estisas kia'l oni disnutas !:1el ~en:bro de eta
sa=.o~in1anaro.
Sed tio n3 r.ecesas. Kontraue, so linGvistoj
:10 vcnos ol Es;:e:::-anto, es!)era:ltistoj povas iri en linGvistikon.
CED de~as tiur1l~to labor~ ne.~er pr2:n~, sed levante la
kontra~premon, k1u alnenau ps*ce versaJne j~ ekzistas.
CED
de·1as Ar:ontri, ke ~S?e:::-anto-tusantaj fakoj estas tutc le5i timaj
kaj ec tre utilaj profesioj por espcrant1stoj, kies fruoj
interesico kaj entuz1a~'lo povas esti la bozo por nekuttme
s~:cesaj profesiaj karieroj.
Lastateopaj spertoj arutau montris,
ke kiao fakuloj re~ontas espe:::-antistojn, kiuj vere scias, pri
kio 111 ~arolas, la faku~oj ofte ekoontras novan, bonvoni~an
intoresicon pri la temo Esper~"lto.
_ :1ne, CED povas pozitive influi la S?ecojn de homoj, kiuj
alisas al kaj restas en la Espe:::-a~to-movado. Certa~rade la
rr.ovad.o ja havas "du kulturojn", tiun de la hobiisto kaj tiun
de la ser1ozulo. Ofte seriozaj personoj !orlasas la movadon
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post mallousa ekkono, ca~ gin sajnas tro_penetri kulturo naive
hobiisma au eterne komencanteca. Kontrau tiu tute komn:-enebla
sed tre rnalutila perdado CED povas agi. Gi povas servi kiel
centro de_unu el la s!lbkulturoj, en kiu homoj aparte edu.ltitaj,
spert~j au re§pondecaj, dezirantaj kaj povantaj serioze
okunie;i pri au helpi al Esperanto, sentosAsin ltomfortaj kaj
trovos aliajn, ku"!'l kiuj ili interkom!Jrcnig'ls.
8. Kiel atingi celon 5?A La delegita reto de UEA estes
bona komenco por sistemo de ciufakaj kunlaborantoj. W. de Smet
kompilis liston de plurcent sciencistoj, kiuj scipovas
Eaporanton. CED konstruu sur tiuj bazoj siste~on de
fakul-registrado. Kiam mankos la neces~j scioj, CEO devos
peti, ke iu kunlaboranto aparte informicu pri iu proble~o.
La membroj de UEA kaj aliaj sL~patiantoj povas utile labori en
la kadro de CED ankau se ili ne apartenas al la kernaj fakoj;
ili devas klare ko~nreni tion. La Jarlibro de USA montras,
ke la movado teorie-disponas pri Grandesa kaj dive:-se:a stoko
de alte kvalifikita laborforto. Nanko de or~anizo ofte
kondukas al la praktiko, daure petiAal la sa~aj hoooj fari
novajn tsskojn, gis ili estas supersareitaj. CEO devas
pritrakti metodojn por plivastigi la efektivan reton de
disponebla talento.
9. Kio okazu al la agadoj, kiujn CEO faris ~is nun?
Pri I.NLP kaj la Enciklopedio wi jam parolis. L3 cere alia
a~a~o estis la rutina dok~entado pri la Es?eranto-~ovado.
Estus preferinde, ke UEA mec far~ tion. UEA haves konta~tojn
kun ln fontoj de la informoj (ekz. eldonejoj), kaj pluraj el
la areroj dokumentataj (ekz. ISU) estas asadoj de UEA :nee.
UEA ciarn pli bone faros aferojn, kiuj postulas res~lan ritoon,
ol CED. Krome, dccidoj pri kio estu dokumentata rilatas
proksimg al decidoj pri informadoA kiu note anartenas al UEA
anstatgu CEO. (Rea~oj ricevitaj Gis nun ankau Ge~erale
kontrauas la kelltfolian eldonformaton de la QED-Dolw:nentoj.
Jarranorto pri la Esperanto-movado estus versajne pH efika.)
Estus tam en tute konvene, ke CED konsilad11 al UEA pri
movnda dokumentado l'aJ helpu trovi kvalifiki~ajn personojn
por eklabori pri tio ce UEA. CED povus ankau entrepreni
apartajn dokumentajnprojektojn rilatajn al la Esperanto-movado,
kia~ tiuj estus valor!!j sed ekster la rutin<~ pro~ra:no de UEA.
Kaj fine, CED povus auspicii certajn r'ltinajn dok,~::entajn
taskojn, ekz. bibliografiadon, se gi pli facile ol U3A ~irus
por tio eksterajn subvenciojn. Sed la Spirito kaj efikeco de
CEO kiel~vi5!a, mem~data organize suferus, se oni ko~encus
ricardi gin ccfe kiel plenumanton de la konstantaj dok~~entaj
taskoj de UEA.
I.e transire

Kiel CED movigu al la proponata formo? Unu el la eblsj
transiraj procedoj estus la jane: La Komitato kaj/au Est~aro
de UEA nomus 4u rne~brojn al inaugura Estraro de CED, post .
interkonsultigo kun sciencevkvalifikitaj me~broj de UEA. Tiuj
du nooU§ la trian. Tiu inaugura Estra~o servus nur por unu
jaro. Gi varbus 10 membrojn por la unua Scienca Konsilantaro.
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Tiuj 10 elcl;tus la ali11jn 5 dum la jaro, kaj filJC de lo jaro
oni elektus la unu!l:'l nor::~ala!'l E~traron. Ln inau()ura Estraro ne
11-::i::;•;s si a_jn a;adojn !)Or tio; si havus koj uzus la normr~lajn
estrara~!'l potencojn, por e:t:rlani la nultflanknn kaj multjat'an
a:;a:l:;-ro:;ro.::~or. de CSD.
Nur 1~ S?erto ~ontros, [uste kio~ da loborfortoj CED povoa
~ob111=1, ~~ste kiusrad~ CED sukcesos plialtigi la scinivelon
de la :::ecbraro :ill UEA, custe kio:o da eksteraj monrimedoj Cr::O
po\·os trov1, do ;:;us to kiel vas tan k:.>.j sukcosnn pro5ranon de
obadoj en k:!,ujAke::tpoj CED iradisos. Ni ne povas far1 pri tio
p:::-ooesojn au ec precizajn ta~~sojn. Sed konsiderante la
divcrsaj!'l faktorojn, aparte la kvanton kaj kvnliton de junaj
scie:1cistoj kaj profesiuloj e:1 ~A 1~statempe okupantaj sin
rro!esie au profesiece pri te~oj tusantaj la proponatan laboron
de CED, ~1 havas grandan esperon pri ties rapida ekfloro kaj
i=pona esto!'lteco~ Se UB;. ?retas investi adekvatajn ri~edojn en
CED kaj doni al gi la necesan liberecon, mi ne dubas, ke ~i
trovos ege kapablajn hocoj!'l por ekokupi la cvidlokojn de gia
re~strJkturo, kaj ke 111 siavice cobilizos multo pli vastan
kaj orisinalan disfloron de scienca aktivado, ol la
Espera!'lto-~ovado iam spertis.
Ko!Llcludo
UEA havas sranda1 bezonon pri diversaj sc!oj. Por
indiki proks!=une k!o~ ~randan, ci aldonas al ci tiu raport~
liston de kelkaj fakoj evidente ke~naj al la k~po de UEA au
·proksi~e rilataj al la nedioj de laboro por Esneranto.
En la
?asinteco, CED faris valoran laboron,wkiu plejparte ta~en
a~artenis esence al UEA; d~~e, preskau neniu or5anizo faris
la ·laboron, kiu esence apartenis al CED. Nova ceneracio de
science edukitaj esperantistoj jam montris sian kapablon,
partopreni en la transpreno kaj ~cor3nnizo de CED por fari
tiun laboron. La laboro estas necesa kaj la tempo estas
oatura. Scio estas potence!
££2!!2.
r.el:C3.1 telcoJ, pri ldu;j UZJ. bczonna ekaportojn
ea::o:-::::tolo~1o
1::t~rl1n:vi:~t1ko
Un-vil~lon:~:io

lin ~,·oi;oli tiko

a~cpi:::v~s;;ilco

pa1.">11r.:;v1at1:Co
d'lli:::,v'!:o
plu::-11::-:;·teco
dulin:;n ed...:Caio
l!!l:;vo-1n3tt-..aa4o

~!;~~;:ii~;vis-;ilco
i~~c:=~t!:::o
l!:1~a !"ilo:o!'1o
ko:u:Ulc~o
ir. o'l::':IDC13 :~o:::u~il<o4o
t::•.::-:~oci3.1 r1lato.1

1nt!!:0::3e1a pol1t1ko

dirlo~:t~!o
!.r:.t.er..:~ci:l

1nte~:oa:io~

j*.l!"o
o"t;c::i:o,j

:;::..a:;tnt3j ;;3cioj

r~;;~!~~;okoaerco
1r.ta:"':ltc!.a turls:o

~=aj :"l~toj

et:.a; ::'l.latoj

etn1s=o
nac11s::.>

11 tera~uro
l1teraturo

koc;~orm

le:Osiko~ratio

terninolocio
DOX'IliGSC18DC0
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