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Gacond 80 !

(Fotis Andrée Gacond)





Israela verkistino, kiu esperantistigis en 2005, tuj post
kiam 3i le§s priesper(tntan artikolon de Claude Piron.
Si ôeestis k»in kulturajn seminariojn organizitajn de
CDELI kaj aliajn svisajn esperantistajn eventojn. Si
estas ano de la Amikaro de CDELI .

..:

Laiza Carol

Akrostiko

Centoj kaj centoj da libroj sur bretoj
Laùalfabete ekdormas.
Antaü pordego, Adamo kaj Evo
Unu 1' alian rigardas.
Dormas la urbo. Kaj jen, senprokraste,
Evo eniras la domon.

Grincas §losiloj en feraj seruroj,
Akre ekblovas la vento,
CDELI §emas samkiel grandarbo,
Ordon forpelas serpento...
Neniu venas malhelpi virinon
De la bretar' preni libron.

Centoj da miloj da pa§oj veki§as,
Dancas literoj §ojege...
Esperridetas sur mur' Komenio,
Lejbnico kaj Kartezio...
Ina scivol' okazigas tumulton...

Ekster la domo atendas Adamo
Sentrankvilece, tremante. . .

Pasas meznokto... kaj jen bela Evo
Esperantece revenas !

Raran trezoron §i tenas enmane !

Antaù tre longe §i fidis serpenton...
Ne fidis §i §in ôi-foje.
Turto konsilis al §i pruntepreni
Okdekjari§festlegajon ! |

1 Antaü la ôefa pordo de la Urba biblioteko kie CDELI trovi§as, videblas du bronzaj
statuoj pri nuda paro dejunuloj. Labronza virino legas, dum la bronza viro rigardas §in. Sur
la muroj de la CDELI-salono trovi§as galerio de portretoj. Inter tiuj videblas la porfetoj de
Komenio. Lejbnico kaj Kartezio.



Michel Duc Goninaz

Gratulon, Claude Gacond !

La homon, kies okdekjari§on ni
festas hodiaü, mi ekkonis antaü plu-
raj jardekoj per la ekde 1963 ôiu-
semajne ripeti§anta formulo « ... pa-
rolas Claude kaj Andrée Gacond »,
en tiu forpasinta epoko, kiam la
radio-elsendoj ludis gravan rolon en
la uzado de nia lingvo. Svisa Radio
Internacia tiam kontribuis (eô se pli
modeste ol Varsovio kaj Pekino) al
tiu grava tasko dissendi nialingvajn
informojn per tio, kion oni tiam
nomis la « kurtaj ondoj ». Ôiu el la
du ôiusemajnaj elsendoj havis sian
karakteron : tiu de Arthur Baur pli
svisa, tiu de la paro Gacond pli es-
perantista. El ili mi, kiel multaj aüs-
kultantoj, multon lernis pri la trak-
titaj temoj kaj pri la lingvouzado de
la parolantoj.

Mi renkontis lin en Ôaùdefono,
kiam mi vizitis unuafoje la biblio-
tekon interlingvistikan, kiun li tie
kreis. Mi estis mirigita pro la ample-
kso de tiu laboro. Mi renkontis lin
defore sur la pa§oj de la tre modest-
aspekta Monata Cirkulero de la
Kultura Centro Esperantista, kies
fondinto kaj sekretario li estis. La
agadtereno de tiu kultura centro, kies
naski§oloko estis Romandio, am-
pleksis tutan Svislandon kaj baldaü
ekhavis internacian dimension. En la
Monata Cirkulero oni eksciis jam en

1961 pn la fondo de Centre de
Documentation et d'Etude sur la
Langue Internationale, dek jarojn
poste pri la fondo de la Gastejo

Edmond Privat kaj la Internacia
Feria Altlernejo, intertempe pri la
kampanjo Esperanto en la lernejojn,
la organizado de kulturaj semajno-
finoj, la skiferioj en Adelboden, la
eldonajoj de la kolekto Studoj pn
lingvosciencaj kaj beletraj temoj. Ôu
Gacond ôion ôi faris mem ? Certe
ne : la monataj cirkuleroj estas gran-
da katalogo de respondeculoj, zorg-
antoj kaj helpantoj de tiuj organiz-
ajoj. Sed en ôiuj entreprenoj ôeestis,
oficis, laboregis kaj probable ofte
iniciatis Gacond.

Unu el la meritoj de la Monata
Cirkulero estas la publikigo de va-
loraj artikoloj, verkitaj de homoj,
kies nomojn certe rekonos kleraj
esperantistoj : T. Carlevaro, P. Jan-
ton, C. Piron, I. Szerdahelyi, A. Bau-
sani, H. Mayer, R. Haupenthal,
B. Golden. P. Lé"y. Mi menciis sen-
orde kaj probable forgesis kelkajn.
Claude Gacond mem publikigis tre
longan artikol-serion (fakte tekstojn
de radio-elsendoj), kiu etendi§is de
aügusto 1977 §is marto 1978, pri
« La instruado de Esperanto en la
servo de la instruado de la franca
lingvo al franclingvaj gelernantoj ».

Car jen la §losilo de lia tuta
agado: Gacond estas unuavice ins-
truisto - ne nur instruisto, sed ped-
agogo. Tion montras lia zorgo por
gvidado de kursoj ne nur en lernejoj,
sed ankaü en instruaj organizajoj, lia
instigo al okazigo de pedagogiaj
seminarioj por trejni novajn instru-
istojn. Tion mi povis konstati, kiam
mi ôeestis sta§on, kiun li gvidis en la



Buresa Kvinpetalo, kie li instruis
plurajn fojojn en la jaroj 90. Mi
§ojas, ke mi estis lia lernanto dum
unu semajno. Prave, ôu ne ? Mi ja
estas pli juna, ol 1i... Kaj min eô ne
iritis aü incitis la laùtaj laüdoj de mia
edzino, §iaj entuziasmaj komentoj :

« Gacond estas mirinde bona ped-
agogo... » kc., ktp. t Si 3a pravis.
Kompreneble, mi certe alportus kri-
tikon al lia bildeca prezento de la
fraza sintakso, ôar oni ne povas trakti
sammaniere ôiujn prepoziciajn kom-
plementojn. Sed tiajn detalojn ni
r ezer.r') por lingvistaj diskutoj.

Tiu laborado ekster la kadroj de la
tradicia Esperanto-movado montri§is

fruktodona. En la diversaj aktivadoj,
kiujn li iniciatis, li estis animo, mo-
toro - aü elektu alian metaforon
laüplaôe -, sed nek ôefo, nek guruo,
nek memnomita eminentulo. Li estas

homo sen pretendemo, bombasto aù
vana kverelemo. Li rilatas humure al
tiaj fenomenoj en la esperantistaro:
tion mi povis konstati dum nia plej
lastadata renkonto margene de la
Ôaudefona SAT-kongreso en 2003.

Ni scias, ke nia nuna oma§o ne
estas bilanca, ôar lia aktivado certe
ne frni§is. Sed jam nun ni povas diri,
kiom gravis lia §isnuna laborado por
doni novan viza§on al faltoza Esper-
antujo.

ijr::,:"ti:.::: ji;Z

Andres Bickel

De mi pri li tra ci :

De mi, do

Nu, kiu do estas mi ? Resume,
ciferume : esperantisto de 41 jaroj,
movada aktir,ulo dum sume 23 jaroj,
verkinto de 22 artlkoloj aü artikol-
serioj, esperanto-instruisto en 19

kursoj, aktoro dum 15 teatraj pre-
zentoj, iama aü nuna membro en ok
societoj, redaktisto de kvar gazetoj
(inter kiuj Svisa Esperanto-Revuo
dum du jaroj !), prezidinto de du
societoj, aktoro en unu filmo.
Nomo : Andres Bickel.

Pri li, nun

Se, post tiom da jaroj, mi preskaü
ôion forgesus pri li, kio restus



neforvi§ebla en mia memoro ? Res-
tus la vortoj. Ôar en la komenco estis
Vorto. Kaj ôar mia unua kontakto
kun esperanto estis tra li. Dum tiu
decidiga unua kontakto, li rakontis
anekdoton pri Edmond Privat kaj
Hector Hodler kiam, eklemintaj
esperanton, ili sekretlingve klaôis en
kamo pri iu pasa§ero kun longa
nazo. Jen do la unuaj esperanto-
vortoj, kruj, mi tuj komprenis:
« longa îazo >>.

Post unujara lernado, mi ne volis
plu nur lerni esperanton, mi deziris
alproprigi la lingvon al mi. Tial mi
vefuris al la skisemajno, kiun li tiam
organizis en Adelboden. En vortan
lavangon mergi§is mi tie ! Kaj en tiu
lavango pintis la vorto (( §i ». Kio do
estis §i ? Estis iu partoprenantino, do
virino, kiu restis tiom fremda al la
§enerala etoso, ke plej konvenis
nomi §in « §i ».

Lo§ante en êenevo, mi frekventis
la §enevan movadon. Okazis dum
kunveno, ke mi devis prononci kel-
kajn banalajn vortojn kiel enkondu-
kon al prelego lia: tondra aplaüdo
sekvis miajn vortojn kaj fremdigis
min ! Iam poste, dum li instruis min
pri historio de la §eneva movado, li
rakontis pri Hans Jakob, kiu kutimis
enveni la kunvenejon « kiel §ipo en
havenon >>, kompreneble vekante
tondran aplaüdon !

Ofte mi suprenveturis al la neü§a-
tela montaro por renkonti lin, lerni
de ti kaj eô helpi lin. Kiam ekkons-
trui§is Gastejo Edmond Privat, li
fiere elmontris la panoramon super
la urbo, kun meze de la vidajo
impona uzina kamentubo: laù kun-
laboranto lia, jen « simbolo de seksa
eksciti§o ». Tiu imago ne nur fontas

el petolemo; laü mi, §i plene kon-
gruas kun la fekunda vivo de KCE.
Ja sufiôas, ke mi rememoru lin emo-
ciplene konstati ke KCE iel estas lia
« infano ».

Alia fierajo lia, tiam senvorta : igi
ke Ivo Lapenna - frakase forlasinta
UEA-n - kaj Grégoire Maertens -
nova UEA-prezidanto - kune tenu la
§ildon de inaügurata KCE-domo. Jen
potenca simbolo de lia kerna streb-
ado : homojn kunigi anstataù disigi.

Dum oni debatadis pri la esper-
antigo de propraj nomoj (ôu skribi
nacilingve, ôu skribi fonetike, ôu
esperantigi kun finajo), li eldiris sian
simplan kuj pragmatan solvon :

« Skribu nacilingve, prononcu esper-
ante ; ekzemple, vian nomon oni ne
prononcu [bikel], sed kiel skribite
[bitskel] ! »

Ôiu ajn havas siajn vortajn kuti-
mojn. Ofta lia vortumo estas « tio
korespondas al » kun la senco de
« tio respondas aI, tio rilatas al ». Ôu
francismo - ôu eraro - ôu mal-
lertajo ? Mi neniam rimarkigis tion
al li; mi preferis konsideri tiun
vortumon lia proprajo. Proprajo pri
kiu tiom korespondema homo rajtas
fieri !

Jes ja, pri vortoj li havas emon uzi
la plej taügan. Tion atestas travivajo
lia dum la armea rekrut-servo: li
konsekvence rifuzis alparoli la
oficirojn per titolo alia ol la nura
« sinjoro » ; li rifuzis abdiki sian
civilecon. Tia li estas, mia Claude
Gacond.

Tra ci, tamen

Vi ambaü petis min verki tiun ôi
salton en pasintecon 41 jarojn foran.
Nu. alveturinte la skisemajnon en



Adelboden, mi pretigis min unuafoje
alparoli iun en esperanto. Mi diris
« bona tago ! » al la unua persono
bonveniganta min : tiu estis ci. Vi ja
estas la solaj de mi konataj, kiuj ci-
umas inter vi. Diri << vi » al ambaù,
diri « ci » al unu el vi: praktike, ôu

ne ? Ja mia unua demando de

esperanto-lernanto al Claude Gacond
estis : kiel distingi inter vi unu-
persona kaj vi plurpersona ? Nu, li
ne proponis al mi diri « ci » kaj
« vi » kiel Richard kuj Martine
Schneller !

Adelboden: la êaledo Egghaus en kiu dum 22 vintroj disvolvigis la Internacia Esperantista
Skiferio. Entute en tiu ôaledo ôirkaù 250 skiemuloj §uis sian sporton en plene esperanta
etoso. (Foto 1968- I 2-3 I)

iiiil--

Inter la skiantoj de 1971 rimarki§as la paroj Raoul kaj Cosette Cop, Claude kaj Andrée
Gacond, John knj Jeannette Thum, Richard kaj Martine Schneller kaj la juna Andres Bickel.
(Foto 1971-01-01)



Arlette Di Vetta

Memoro, memoro, kiam vi
kaptas nin !

Mi ôiam memorigos la unuajn
kontaktojn, kiujn ni havis, Claude
kaj mi. Estis dum skiferiado en
Adelboden. Mi estis tre juna. Mi
konis Esperanton, sed mi ankoraü ne
regis la fluan paroladon. Mi memo-
ras bonege, ke Claude admonis nin :

la krokodilantoj ricevos punan ted-
ajon : lavi la teleraron ! Mi devis
plurfoje plenumi tiun taskon ! Mi
pensis, ke ankaü tiu laboro estas

valora. Unu plian fojon, estis okazo
babili kun la aliaj feriantoj. Ni devis
esti tre singardaj, ôar la oreloj de
Claude en§ovi§is ôien !

Mi ôiam admiris lian entuzias-
mon : Esperanto estis la motoro de

lia vivo. Kiom da fortoj li elmontris
en tiu direkto ! Mi konstante miregis
ôe lia bonega pedagogio. Claude en-
ga§is sin por Esperanto, li agis tiele
kun konvinko. Li volis transdoni
sian pasion al ôiuj. Kiel aliuloj tra la
esperanta mondo. li animis semina-
riojn, verkis artikolojn, instruadis,
partoprenis kongresojn, kç. Tio es-
tas lia ruta vivo !

La pedagogio estis lia movnery-
aro, lia referenco, lia idealo. Li Satas

la inter3an§ojn, la komunikadon, la
transdonon de scioj. Kaj precipe li
scias aüskulti la aliajn. Ne plu juna
laü la ago li estas, sed juna spirite,

ôar li ôiam aktivas. Lia sindonema
edzino, en lia ombro, helpis lin
konstante en liaj taskoj.
Farante serôadon, tute hazarde mi
retrovis dokumentojn, kiujn verkis
Claude Gacond. Mi konservis ilin,
ôar la enhavojn mi taksis interesa !

Mi povas mencii ekzemple Litera-
tura Mondo, kie li listigis la plej
signifajn kaj altirajn tekstojn el tiu
rer.uo, ankaù didaklikan dokumenton
pri Leibniz Pri la planlingvaj esplo-
roj, ankoraü alian (parte de la
Didahika Antologio), kiu pritraktas
la homaranismon de Zamenhof, kaj
korespondajojn datitajn... de antaü
multe da jaroj. Mi relegas tiujn teks-
tojn kaj konstatas ankoraüfoje, ke lia
sindono por Esperanto estis kons-
tanta batalo por respondi al kritikoj
kaj al trompaj aü mensogaj asertoj
de kelkaj homoj.

Aliaj famaj cerboj en Svislando
helpis en la progreso de la lingvo
Esperanto ; mi pensas ôefe pri
Claude Piron, kiu lasis al ni ankaü
skribajojn en iniciatema klara stilo,
stilo alirebla por ôiuj, tiom en la
vortoj kiom en la temoj.

Ni esperu, ke en la estonteco ôe-
estos ankoraù tiaj homoj, kiuj labo-
ras por la bono de la homaro. Mi
esperas, ke estos multaj !

Dankon al ôiuj tiuj esperantistoj :

kiuj trapasis, kiuj vivas kaj kiuj re-
prenos la torôon !



Nicole Margot

Duona generacio
post Claude Gacond

Kiam, en la lasta numero de SES
2010, mi esprimis mian malbon-
humoron kontraü krokodilado mi
forvi§is iujn laüdajn frazojn aI
Claude Gacond, opiniante ke ne
taügas tro laüdi. Sed en oma§a arti-
kolaro, kial ne ?

Kiam mi ekmiris pri krokodil-
emo, por mi nova en Svislando, mi
memoris, ke dum miaj unuaj pa§oj
en la svisa Esperantujo ne venus al
mi la ideo krokodili. Povas esti, ke
mi iom beligas memorajojn, sed

konize mi revidis bildojn de junul-
ara aran§o en « les hauts de Pully »,
proksime al Laizano, kie la rigardo
de Claude, glacie kritika, igis ôian
krokodiladon hontinda. Nu, honto ne
estas pozitiva sento por progresi, sed

§ajne estis io plia malantaü la kritika
rigardo, iu forta sento, ke tutsimple
Esperantujo ne povas esti franc-
parolejo. Tion, mi kredas, Claude
enkondukis en la svisan Esper-
antujon, kiun mi tiam frekventis. Ôo
ne ? Aü ôu mi vere tro idealigas la
pasintecon ?

Mi apartenas al tiuj multaj svisaj
esperantistoj, kiuj ôiam vidis Claude
Gacond kiel gvidanto en la svisa
movado. Al tiuj kiuj estis instn:itaj
pri la uzo de -ig kaj -i§ sur la
flaneltabulo, kiel du brakoj de la
baza verba elemento. Al tiuj, kiuj
vizitis la kulturajn semajnfinojn,
unue en Renens kaj poste en La
Chaux-de-Fonds. A1 tiui kiui mi-

gradis en la neù§atela Îuraso, skie
dum la vintro kaj piede dum la
somero.

De duona generacio post Andrée
kaj Claude, mi apartenis al tiu 68-ula
generacio, kiu ver§ajne Sajnis iom
naiva kaj malserioza al ili. Ja ni
kundividis la saman emon al paci-
fismo, al iu socia progresemo, al iu
aktiviga instruadmetodo, sed gi
esprimi§is alimaniere, kuj, kiam
Marie-Louise Miinger kaj mi pro-
ponis por la SES-bulteno, kiun
Claude jam redaktis en tiu epoko,
artikolon titolitan Revolucio en la
lernejo li skeptike ricevis §in, sed
pedagogie kaj demokratece êi,
akceptis malgraü la atendita skandal-
igo de la tiamaj esperantistoj.

Mi do apartenas al tiu generacio,
kiu vidis la naskon de KCE, kiu
helpis al modernigo de la domoj,
detruante senutilajn murojn kaj mal-
novaj n kahelajn hejtiloj n.

Al kio povas konduki sta§o pri
tradukarto en KCE ?

Sed mia plej grava memorajo de
tiu belega kvindoma Kultura Centro,
kie mi renkontis altnivelajn preleg-
antojn kaj amiki§is kun polaj kaj
aliaj orienteüropaj studentoj riôaj de

interesaj ideoj pri Esperanto, dat-
umas de la somero 1988.

Mi ali§is al tutsemajna traduk-
kurso kaj tiucele rapide kolektis
diversajn tekstojn, ôiuj pri romandaj
aütoroj.

Unu teksto aparte interesis min,
kaj, kvankam temis nw pri literatura



recenzo verkita de Jean-Louis Kuf-
fer, romanda verkisto, do eô ne
duona pa§o de la gazeto Le Matin,
mi §vitis dum unu semajno pri ties
traduko. Tiu recenzo traktis libron de

Adrien Pasquali, L' Histoire dérobée,
(La rabita Rakonto), eldonita de

« L'Aire », kiun mi poste legis kun
vera enami§o. En tiu libro la aùtoro
priskribis sin kiel teksbirdo (tiel mi
tradukis la francan vorton tisserin),
kiu teksas al si nestojn botelformajn,
sed « la bildon de teksbirdo ansta-
taùas tiu de kukolo, ôar veras, ke en

ses nestojn - plus unu - la verkisto
demetis ovon )), skribis J.-L. Kuffer,
kaj li daùrigis : « Fakte ses el la
ôapitroj de La rabita Rakonto paro-
dias la stilon de la plej bonaj roman-
daj aütoroj : de Ramuz al Mercanton,
sen forgesi Catherine Colomb,
Georges Haldas, Georges Borgeaud
kaj Charles-Albert Cingria. »

Do tiu traduksemajno ne nur
enamigis min al la verkoj de Adrien
Pasquali, sed malfermis miajn oku-
lojn al ankoraü nekonataj romandaj
aùtoroj. Tiu traduko poste aperis en

la SES-bulteno kaj Claude konsilis al
mi sendi §in al Ia recenzisto Jean-

Louis Kuffer. Sajnas tamen, laù miaj
arkivoj, ke mi unue leterintervjuis
Jean-Louis Kuffer, kiu respondis,
inter alie, ke « li brulur§e deziras
vidi tekston lian reaperi en Es-
peranto ! ».

Fakte tiuj preskaù unuaj pa§oj de

Adrien Pasquali (li unue verkis
Eloge du Migrant (Laùdo de la
Migranto) estis sekvataj de dua

volumo ankaù apartenanta al La
portreto de la artisto en « Juna
teksbirdo r», sed ôifoje §i titoli§is Efr
al la laboro (Passons à l'ouvrage).

La aùtoro ne plu pastiôis sed verkis
laü propra stilo, rakontante kiel
profesoro de lingvo kaj kulturo itala
al junaj enmigrintoj i§is verkisto.

Adrien Pasquali naski§is en 1958
en la valeza vila§o Bagnes, de ge-
patroj venintaj el Italio por trovi
laboron. Eklogis min la fakto, ke Ii
tre konscie vivis sian duecan kul-
turon, kaj tiu valorigo de plurkultur-
ismo ankoraü ne modis kiel nun. Lia
franca lingvo flirtis kun la itala.
donante al $i apartan kreivon, li
mem foje diris, ke « li sentas sin en

daüra traduko ».

Tiun romanon Ek al laboro mi
aôetis en 1989 en la §eneva Libra
Foiro, kaj tie havis la §ancon inter-
§an§i kelkajn vortojn kun la aütoro
kaj foriri kun iu dediôa subskribo lia.

Dek jarojn pli poste Adrien Pas-
quali memmorti§is en Panzo kaj
J.-L. Kuffer tiam verkis recenzon pri
la lasta libro de Pasquali : Le Pain de

silence (Pano el silento). Tiu eta
libro dense priskribis lapezan komu-
nikmankon regantan en lia familio.
Li estis sola infano inter patro, labor-
isto en bara§konstruejo, kaj « patrino
malsanema, §rumpita en sia hejmo,
kie Si senpolvigadis en negli§o antaù
ol reiri liten, sen forgesi furioze
postôasi la cigared§tumpojn de sia
edza kunulo ». Preskaü ne eltenebla
esprimo de sufero.

Tiun jaron en la §eneva Libra
Foiro, mi vidis, ke la verkoj de
Pasquali plu vendi§as. Li ne nur
postlasis suferesprimajn verkojn,
kiel lian lastan libron. Aütoro de ok
romanoj kaj rakontoj, sed ankaù de

eseoj pri Ramuz, Roud, Bouvier kaj
la voja§rakontoj, li ankaü tradukis
plurajn tekstojn el la itala kaj estas



plu konsiderata kiel brila romanda
intelektulo. Ankoraù tiun ôi jaron la
valeza verkisto Jérôme Meizoz
publikigis postmortan leteraron al
Adrien Pasquali : Lettres au pendu.
Et autres écrits de la boîte noire
(Leteroj al pendumito. Kaj aliaj
rakontoj el la nigra skatolo). En §i
Jérome Meizoz dialogas kun sia
forpasinta kolego pri nuntempa lite-

raturo, pri sia serôado de propra
verkstilo kompare kun la serôadoj de

Pasquali kaj pri politiko, informante
la forpasinton pri la UDC*-povkapto
enlavaleza kantono.

Jen al kiu malkovro kondukis
traduksta§o en KCE kun Claude
Gacond !

* UDC/SVP : svisa dekstra politika
partio.

Kun Claude Gacond
en la Altlernejo de

La Chaux-de-Fonds

Kvankam Claude Gacond kaj mi
partoprenis en la TEJO-kongreso de

1954 en Hilversum, Nederlando, ni
tamen vere konati§is unu kun la alia
dum la skisemajno en Adelboden en

196811969. Claude en tiu periodo
organizis por junuloj kunestadon,
dum kiu oni povis kombini sporton
kun konversacio en la Internacia
Lingvo. Sed li ne forgesis effneti en

Ed Borsboom

la programon unu vesperon kun peco
da specife esperanta kulturo. Claude
Nourmont, iu parizano kaj mi ricevis
la taskon, prizorgi tion. La triopo
decidis komune enkonduki la faman
erotan verkon de Peter Peneter Libro
de Amo. Mi per anekdotoj skizis la
historion de la libro kaj alteme
ambaü aliaj lardis tion per laütlegado
de ne-ôastaj sonetoj. Gi estis suk-
ceso. Claude Gacond petis min
instrui en sia kreota altlemejo. Tiu
lia projekto efektivi§is en La Chaux-
de-Fonds en 1980.

Naskita en 1936, Ed Borsboom lernis
esperanton en l95l kaj senôese aldivis sur tiu
kampo (TEJO, Internacia Esperanto-Instituto,
Altlernejo de La Chaux-de-Fonds, Kvinpetalo
hp). Li prezidas la estraron de IEI (Internacia
Esperanto-Instituto) depost I 99 5.

De jardekaj intima amiko de Claude kaj
Andrée Gacond, li Hopodas renkonti§i kun ili
minimume unu fojon êiujare.

i&:
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En la 3-a kolono : « 5 + 5 » estas la unua cifero viroj, la dlavirinoj
Enla 4-a kolono : « B,CH,E,F,NL »» estas landoj
En la 5-a kolono : « 3 » estas lingvoj
En la 6-a kolono : estas temo

Mi instruis tie en 8 jaroj :

1981 12-1711 5+5 B,CH,E,F,NL
1982 18-2317 2+9 CH,F,GB,NL
1983 17-2217 4+6 CH,D,F,NL
1984 ---
1985 ---
1986 l1-16i 8 4+6 B,CH,F,JP, NL
1987 10-15/ 8 8+8 A,B,CH,D,E,F,JP, NL
1988 17-2211 2+8 ALÔ,CH,F,GB,NL
1989 24-29/ 7 8+8 B,CH,D,E,F,JP,NL,S
I99O 23.28/7 9+5 A,B,CH,DK,F,GB,NL

En 1986 ni alkroôis tuj post mia
kurso Piô-semajnfinon, kiu allogis
dek ekstraj n esperantistoj n.

La kunlaboro inter Claude kaj mi
ôiam estis tre bona, kvazaù la du
botoj, kiuj faras paron. Ni egale
opiniis pri instruado de Esperanto, ja
ambaü apartenis al la skolo de Cseh,
kiu preskribis gajan etoson kaj prak-
tikan aplikon de la lingvo. Mi mem
metis la kondiôon, ke minimume dek
personoj ali§u. Krome ni strebis al
vere internacia kunveno. Ambaü
postuloj estis realigitaj. Ni planis
kursdaüron de ses tagoj, el kiu unu
tago en la mezo estis dediôita al
ekskurso tra parto de Îuraso sub
gvido de Claude. Tiel oni kaptis
ankaù la ferian aspekton en tiu sesio.
Claude ôiujare elektis alian lokon,
por ke ali§antoj, denove partopren-
aataj, ne revidu la samon. Li konsilis
al enskribintoj almenaü unu tagon pli
frue alvoja§i, ôar ôiu devis adapti

3 la20 plej bonaj verkistoj
4 1a20 plej bonaj verkistoj
3 la plej bonaj verkistoj

4 E-o-literaturo post 1952
6 apudbeletro
3 E-aj libroj inter 1918-1940
5 Zamenhof kaj Privat
5 recenzo-arto

sian korpon al la alteco de la centro,
kiu ku§is je 1100 metroj.

Kurstago enhavis du lecionojn : je
la 9.00-10.30 horo kaj post paüzo de
30minutoj je la 11.00-12.30 horo.
Post tio ni komune lunôis. La post-
tagmezo estis libera, kelkaj vizitis la
centron de La Chaux-de-Fonds aù
migretis en la ôirkaùajo. De tempo al
tempo vespere okazis programero de
iu el la kursanoj.

Dum la jardeko okazis ofte ne
atenditaj scenoj. Jen tri floroj el tiu
bukedo. Por la unua fojo en 1987
aperis kun grupo da japanaj komenc-
antoj la geedzoj Tacuo kaj Masumi
Hu§imoto, kiujn mi hazarde persone
konis, sed Claude ne. Ôiu ricevis de
Claude en la oficejo de la centro sian
ôambronumeron. La Hu§imotoj, kiel
kondukantoj, modeste staris tute
malantaüe. Trovi§ante mem ôe la
flanko, mi rimarkis, ke Claude el-
donis la ôambrojn laü rangordo de
komforteco, tiel ke la lastaj, Tacuo
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kaj Masumi estis ricevontaj la mal-
plej belan. Tion mi volis bloki, sed
mi ne povis iom laüte super la kapoj
de la gastoj averti tion al Claude en
Esperanto. Pri alia komuna lingvo ni
ne disponis kaj li ne komprenis mian
francan balbuton.

Tiel la geedzoj eneji§is en verarl
kamereton. Kiam ôiu estis for, mi
eksplikis al Claude la situacion. Li
komentis : « Æ, mi donis al la plej
grava la malplej gravan ôambron.
Malbon§ance ! »

Iu leciono komenci§is kaj sur-
prize iom poste eniris Claude, akom-
paîata de meza§ulo kun ne afabla
viza$o. Claude klarigis, ke la sinjoro
ne parolas Esperanton, sed tamen
interesi§as en mia lekcio. La mister-
ulo eksidis tute aparte malantaüe,
observis min kaj la kursanojn kaj
aùskultis la diskutetojn. Kion pensi ?

Cu jurnalisto, ôu inspektoro de la
svisa instruado, ôu komunuma ofic-
isto ? Ôe la fino li senvorte foriris
kaj nia nekonfizebla Claude reaperis
kaj malvualis la enigmon. Temis pri
komisaro de la sekreta polico, supoz-
anta ke nia grupo estas komunista
ôelo sub mantelo de sendan§era lite-
raturkurso. Feliôe mi ne estis pri-
traktinta la rusojn Hohlov, Mihalski,
Nekrasov sed la okcidentanojn Auld,
Boulton, Waringhien, Schwartz. La
konspirantoj ne estis arestitaj.

Claude estis bonega gvidanto, li
ôiam dum ôiuj problemetoj kaj dis-
putoj restis trankvila, libera de ôia
eksciti§o kaj kolero. Nur unu fojon
mi vidis lin en embaraso. Okazis du
kursoj samtempe dum iu semajno.
Cirkaü 30 personoj kolekti§is por la
malfermo en la klasôambro. Claude

kaj mi sidis antaüe kaj Claude diris
kelkajn edifajn frazojn. Sed ekstaris
4}-jara viro, filo de la prezidanto de
la ôeftribunalo en Svisio, kion mi
poste aüdis. Li interrompis per la
rimarko, ke dum tia solenajo decus,
komenci per pre§o. Claude muti§is,
rigardante al mi. Kiel reagi ? En la
okuloj de la viro mi supozis vidi ian
mokon aù ironion. Li certe ne volis
pre§i. Sekve mi samstile respondis,
ke mi plenplene konsentas kun lia
trafa ideo, ni bezonas nur surpaperigi
protokolon por §i kaj tio kostas
tempon. Do farendajo por la sekv-
onta jaro. Li eksidis. La paralizo
estis rompita kaj Claude daürigis.

Ripozas sur benko: Ed Borsboom, Andrée
kaj Claude Gacond en Treviro/Trier.

(Fotis Ek van Dijk)
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Andrée Gacond

Vivi kun Claude Gacond

Se mi rigardas la paperojn, la
jumalojn kaj la revuojn kiuj ku§as
sur la salona tablo, mi jam havas
partan bildon de mia edzo : jen la
loka tagjurnalo, la tutromanda tag-
jurnalo kaj la reluo de la romandaj
konsumantoj; al tio indas aldoni
kunvokilojn al kunsidoj de la Social-
ista Partio. Tio pruvas intereson por
la publikaj aferoj. Aliaj legajoj estas

kelkaj remoj esperantistaj : Monato,
Femina (tio estas por mi, sed ne
rur l.), La Gazeto, Sennaciulo, La
Ondo de Esperanto kaj kvarfoje jare
SES informa.y kiun Claude redaktas
(feliôe ne tute sola !). Ankaü trovi§as
sur la salona tablo pluraj bro§uroj
priskribantaj ekskursojn ôu piede, ôu
trajne. Sed tio ne malebligas al li
imagi originalajn voja§ojn aütomo-

bile. Tio pensigas min pri grava
parto de nia vivo : nome niaj tre
belaj voja§oj diversaj per nia
kampad-buseto.

Por reveni al la salona tablo,
trovi§as tie relative ofte invitoj al
prelegoj, ôu en La Chaux-de-Fonds,
ôu en Neuchâtel : Club 44, societoj
de geografio, de historio, de arkeo-
logio, de etnografio, de natursciencoj
(kiuj estas la unua intereso, krono-
logie antaü Esperanto). Ni havas
neforgeseblajn memorojn de revenoj
el Neuchâtel tra la pasejo de La Vue-
des-Alpes meze de la nokto post unu
el tiuj prelegoj, kiam nia aüto « Kok-
cinelo » estis kaptita inter du kun-
ver§antaj amasoj lasitaj de la sen-
ne§igilo...

Sed Esperanto estas tio kio super-
plenigis nian vivon : dum niajuneco,

(Fotis Stefano Keller)



la gajegaj kaj labordonigaj skiferioj
okazintaj dum pli ol dudek jaroj en
Adelboden. Tio postulis rezignon de
privataj skiferioj, animadon de grupo
per ridigaj lingvostudoj post longaj
tagoj sur la skioj, glacia akvo por
sinlavado, zorgoj por man§ado (kun
pluraj kunlaborantoj), sed ankaü tre
amtzaj novjaraj kaj epifaniaj festoj.
Unuvorte: multe da zorgoj kaj pli
multe da ridoj.

Post Adelboden komenci§is la
granda aventuro de KCE (Kultura
Centro Esperantista) en La Chaux-
de-Fonds. La unua problemo estis
financa : kiel aôeti sep domojn sam-
tempe ? Sed Claude, filo de komerc-
isto kaj kiu ôiam estis bona mate-
matikisto, riskis la tuton kaj sukcese
ekvilibrigis §in ! Denove la someraj
ferioj estis dum jaroj oferitaj al la
centro. Eô pli : ofte la labortagoj por
Claude komenci§is je Ia kvara aü
kvina matene por pretigi maten-
man§ojn, daüris per publika instru-
ado plentempa kaj vesperoj kiel

grupgvidanto. Ili frni§is preskaü
ôiam post meznokto por certi§i ke
ôiuj lampoj estu el§altitaj kaj la por-
doj Slositaj.

Samtempe Claude povis obteni de
la Urba Biblioteko de La Chaux-de-
Fonds malfermon de la Fondajo
Edmond Privat, kun la helpo de
Yvonne Privat kaj Pierre Hirsch, kaj
la fondajo de CDELI (Centro de
dokumentado kaj studado de 1a lin-
gvo internacia). Per tiuj fondajoj la
biblioteko riôi§is de kelkaj trezoroj.
CDELI §is nun okupadas Claude. Li
kapablis akompanigi sin de pluraj
atentemaj kaj Satindaj kunlaborantoj.

Car mia tasko en CDELI estas

ordigi arkivojn pri kongresoj kaj
esperantistaj renkonti§oj. mi miras
ofte kiom da ili §uldi§as al la ideoj
kaj agemo de mia edzo.

Jen senorde kaj sen pretendi al
kompleteco aü al literatura valoro,
kelkaj memoroj pri vivo tiom plena
kaj interesa kiun ni kune vivis. -
Dankon Claude !

Se ili multe vojagis
per sia kampad-
buseto (fidela amiko
dum ktardekjaroj
kiu nun dejoras en

la esperantista

familio Bétrix-
Koleva), Claude kaj
Andrée Gacond
ankaù tre Satas sian
neùSatelan iurason.

(Fotis Andrée Gacond
1998)
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ei tie en creux-du-van kun (de matdekstre) Madeleine kaj Henri vatré (Henri Baupierue), la
eldonisto Régulo Pérez kaj ge*roj hmi kaj Reinhard Haupenthal. (Foto l9Z3)

En ln sagne (kie ili vivis de 1954 al l98l ) la aktiveco de Kultura centro Esperantista
disvolvi§is dum la unua deko da jaro j en ilin domo (Miéville 133). (Foto 1970)
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André Cherpillod

Sur insulo malproksima...

Oni nelge petis de mi, ke mi
verku artikolon honore al Claude
Gacond, ôu pri li mem, ôu pri lia
lando. Evidente, mi akceptis kun
entuziasmo.

Sed vespere, en mia lito, mi cer-
bumis kaj konstatis, ke tiu akcepto
metis min antaü abismon da mal-
facilajoj. Kion diri pri Claude, krom
tio, ke li estas fre estiminda homo,
kiu multe laboris kaj plu laboras, tre
ef,rke, por Esperanto ? Kion diri pri
lia lando, krom tio, ke Edmond
Privat estis sviso, ke Svisio produk-
tas bonegan ôokoladon, kaj ke §i ofte
donas lecionojn de demokrateco al la
Francia re§lando, ekzemple kiam la
svisoj voôdonis inteligente kontraù
la kopulado kaj multi§o de la islamaj
falusoj (t.e. la minaretoj) ?

Axtaü ol endormi§i. mi pensis pri
Edmond Privat, kiu akiris de la
Universala Po§ta Unio, en 1925, ke
Esperanto estu rekonata kiel « klara
lingvo » en telegramoj. Evidente, la
uzado de nia lingvo en telegramoj
implicis la anstataüigon de la ôapel-
itaj literoj per la posta litero H, kiel
cetere estas of,rcialigita en la Fun-
damento. Nun, telegramoj estas ne
plu uzataj, sed la ôapela problemo
restas aktuala en la Interretaj me-
sa§oj.

Mi endormi§is kun tiuj problemoj
en la kapo. Kaj mi faris strangan
son§on. Eble kulpas pri tio Edmond
Privat, kaj lia nerekta rilato kun la
surliteraj ôapeloj.

En mia son§o, mi trovi§is en
tribunalo kiel akuzito. En la vico de
la ju§istoj, mi rekonis plurajn emi-
nentulojn de la du francaj esper-
antistaj asocioj, kaj ankaù plurajn
akademianojn. ni ôiuj montris min
per akuza fingro, kaj blekis: « tiu
homo estas monstro : li ne volas
akcepti la reformitan ortografion,
kun la litero ikso ». Mi provis rebati,
ke la X ne apartenas al la Esperanta
alfabeto, kaj ke la Fundamento mem
preskribas la uzadon de la H kiel
surogato de la cirkumflekso, en kazo
de bezono.

Vane ! La prezidanto de la tri-
bunalo respondis al mi severtone, ke
la Fundamento estas tri centimetrojn
dika, kaj ke §ia utilo estas nur sidi
sur §i, kiam oni havas se§on ne
sufiôe altan. Sed la Fundamento, li
diris, ne povas utili por alia celo.
Tiam falis la verdikto : mi estis
kondamnita al 1887 jaroj da restado
sur senhoma insulo, kun la rajto kun-
porti tien unu solan libron.

Mi veki§is ridante : kia freneza
son§o ! La senhoma insulo memor-
igis al mi iun pian kaj piigan libron,
kiun iu pastro pruntis al mi, kiam mi
estis infano. Temis pri la vivo de

kelkaj sanktuloj. Interalie, sankta
Francisko Ksavero: lia parolo, evi-
dente sub la inspiro de la Sankta
Spirito, estis tiel arda, tiel flama, ke
albordi§ante al senhoma insulo, en
unu tago li konvertis dek mil indi-
§enojn al la « vera l«edo » !

Poste, mi pripensis pli serioze la
aferon: se mi devus vere trapasi
jarojn sur senhoma insulo kaj rajtus
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kunporti unu solan libron, kiun li-
bron mi elektus ?

La unua respondo, kiu §prucis el
mia cerbo, estis : «< iun libron plej
interesan, do unu el miaj propraj
verkoj ». Sed mi alvenis al la kon-
kludo, ke la entenajon de miaj verkoj
mi jam pli-malpli konas. Do mi el-
kovrus malmulton da novo.

Tiam aperis dua respondo : r< /c
Biblion.». Sed la Biblion... pfu ! §i
entenas tro da neeblajoj, da mal-
moralajoj,^ da militoj, masakroj, ge-
nocidoj. Cu anstataüigi §in per la
Korano ? Tio estus trafi el sub pluvo
en riveron, kiel diris Zamerrhof .

Feliôe, iom post iom, tria res-
pondo, kredeble definitiva, ek§ermis
en mia menso. Mi opinias nun, ke
mia elekto irus al la Plena Analiza
Gramatiko, familiare la PAG. Eble,
tiu elekto mirigos kelkajn... Efek-
tive, mi rimarkis, ke multaj homoj ne
§atas gramatikon, mi ne scias kial. Ili
malpravas, ili ne konscias pri la
valoro, kiun ili perdas.

Dank' al 1a PAG, miaj horoj estos
vere paradizaj. Imagu la intensan

§uon de la akuzativo, la dian feliôon
de la refleksivo, la superan beatecon
de la predikativo, la senfinan
paradizon de la participoj, la Elizeon
de la vortordo, la Edenon de la
kompletivaj subpropozicioj, la ple-
nan orgasmon de la vortfarado... ôio
tio estos mia, kiam mi estos sur mia
insu1o...

Tie, mi povos legi, ke §uste iu
fama sviso, Edmond Privat, kiu
havis delikatan senton, emfazis, ke
estas diferenco inter la maro bluas
kaj la maro estas blua, la kampoj
verdas kaj la kampoj estas verdaj.
Cetere, ankaü Zamenhof deklaris, ke

la finajo -i ne signifas esti. Be-
daürinde, tiun delikatan literaturan
nuancon ver3ajne ne ôiu esperantisto
havas la kapablon senti.

Mi povos ankaù legi re kaj re la
ôapitron pri la artikolo, en kiu aperas
tre klare, ke la rolo de la dffina
artikolo... estas dffini substantivon,
kio neprigas, ke la manko de difina
artikolo... maldifinas substantivon.
Mi trovos pri tio multajn Zamet-
hofajn ekzemplojn, kiel : la monto
Karmel, la pastro Ezra, la princo
Ramzes, kç. Tiam mi miros, me-
morante, ke mi legis (en La Sago) :

« palaco Chaillot, asocio Espéranto-
44 »... Mi havos plenan tempon por
cerbumi, kiel oni povas mencii iun
palacon aù asocion nedifinitajn (e,ar

senartikolajn), kaj tuj dif,rni ilin per
ilia nomo. Tia groteska kaj kontraü-
Zamenhofa absurdajo, tamen kons-
tante trovebla, ekzemple, en Monato,
eksplodigos min per ridego...

Mi memoros ankaü, ke en 1a nov-
tradukitaj libroj de la lasta eldono de
la Biblio, oni trovas similajn absurd-
ajojn, kiel « re§o Antioûo, re§o
Demetrio, re§o Ptolemeo », kastr-
itajn de sia artikolo, kvankam en la
Zamerhofaj partoj de la Biblio oni
vidas la konstantan uzadon de : la
re§o David, la re§o Salomono, la
regino Ester, l<tp.

Kaj imagu mian feliôon, kiam mi
relegos en la PAG, ke unu verbo ne
povas esti samtempe transitiva kaj
netransitiva, krom unu sola escepto :

la verbo fumi. Mi des pli §uos tiun
aserton, ke da tiaj verboj mi nombris
enla PIV sepdek nuü.

Vere, verege. mi ne enuos sur mia
insulo... Ôar mi travivis en la 60-aj
jaroj Ia faman kverelon ata-ita, mi

1B



relegados la ôapitron pri la Funda-
menta uzo de la participoj. Mi re-
memoros la faman svedan akade-
mianon, kiu asertis, ke « se la domo
estis konstruata, tio signifas, ke §i
fari§is preta )). Li simple forgesis la
jenan evidentajon: se ago estas pre-
zenca, §i ne estas preterita, kaj
reciproke. Do §i ne estas finita. Mi
imagos tiun kompatindan homon,
jam instali§intan en domo, kiu anko-
raù ne har.rrs tegmenton, eble eô ne
plafonojn. Fronte al sia telero da
supo, li tenus unumane sian kuleron
kaj aliamane sian pluvombrelon.

Dum pluraj jaroj, mia ôefa hobio
estis la vortfarado. Tial, imagu kiom
da fojoj mi povos plon§i en la trian
trionon de la PAG, §uste dediôitan al
tiu §ua problemo. Mi relegos la
luman demonstron de K. Kalocsay,
laù kiu la nudaj radikoj (dom', bel',
kur'). sen ia finajo. estas per si mem,

jen substantivaj (dom), jen adjek-
tivaj (bel'), jen verbaj (kur'). Cetere,
en du bro§u-j, ,i proprigis tiun
demonstron, tiel nerefutebla §i estas.
Eô substrekis tiun nerefuteblecon
halan§aj provoj de refutado, prezeît-
itaj en prelego Akademia, dum Uni-
versala Kongreso en Berlino (sola
argumento : tio estas akceptebla en
naciaj lingvoj, sed ne en Esperanto).
Cu eblas, mi certe pensos, ke oni
elspezas tiom da cerba materio nur
por pruvi nepruveblajon ?

Kaj sur mia senhoma (do senteda)
insulo, ju pli mi profundi§os en la
Kaloôajan demonstron, des pli mi
estos feliôa, beata, des pli mi benos
la sorton, kiu sendis min al tiu insulo
liberaje dupieduloj.
Ur§as al mi la tempo, §is mi estos la
sola vertikala pa§anto sur tiu benata
insulo, tenanta inter la manoj la
Plenan Analizan Gramatikon...

Ekde la sesdekaj jaroj en la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, ôiulunde laborgrupo
helpis la bibliotekistinon katalogi la rikoltitan dokumentaron. Jen la esperantistinoj H.
Berger kaj A. Gacond kunlaborantaj kun la adepto de Occidental Alphonse Matejka kaj la
bibliotebistino Suzanne Boichat. (Fotis C. Gacond, 1973-06-18)
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CDELI en Ia komenco
(Periodo 196l-1967)

Kun Alphonse Matejka Kun Detlev Blanke

Kun Piene Hirsch, la prizorganto de Fonds Edmond Privat.
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Mireille Grosjean

Subtila kaj efika varbstrategio

Post nia unua voja§o al Japanio
en 1985, ni vidis ekspozicion pri
Esperanto en la lernejo de Le Locle,
kie ni instruis. Tiun ekspozicion
konceptis kaj instalis Claude Ga-
cond. Ne scipovante Esperanton, ni
nur iometete povis komuniki kun
japanoj, iom en la angla, sedjapanoj
tiam tre malmulte kapablis uzi §in,
iom en la japana lingvo, kiun mia
edzo studis. Do por ni en Japanio
estis granda frustro pro manko je
bona komunikado. Tiu travivajo pre-
paris nin al malkovro de la avanta§oj
de Esperanto.

Mia edzo revenis el la lernejo
hejmen kun dokumentoj ligitaj al la
ekspozicio, klarigis al ni ôiuj pri
Esperanto kaj konvinkis nin ; ek : la
tuta familio tuj eklernis la lingvon.
Tiam ne ekzistis Interreto ; ni uzis la
perkorespondan kurson verkitan de

Claude Gacond ôe Kultura Centro
Esperantista. Do ni ricevis la unuan
lecionon, studis §in, resendis la ôi-
rilatan teston, ricevis la duan lecio-
non kç. Plie ni ricevis klarigojn,
respondojn de Claude, kaj eô inviton
viziti KCE-n kaj CDELI-n. Tion mi

faris. Kaj Claude montris al mi ôion
en CDELI kun gvidfadeno « Japa-
nio ». Do en ôiu ôambro, en ôiu
§ranko, sur ôiu librobreto li montris
al mi ion japandevenan. Mirinda
malkovro por mi ! Tio enorme nutris
mian motivigon por la lernado.

Neatendita rezulto

Komence de mia esperanto-
studado mi abunde krokodilis. Mi
§atis paroli la alemanan kun german-
lingvaj svisoj, la francan kun roman-
doj, iom la italan. Daüre mi aüdis de

Claude Gacond : « Ne krokodilu !

Ne krokodilu ! » Ade kaj ade li diris
tion, grumblis, koleris... Tio tute ne
efftis, mi plu babilis nacilingve. Mi
aüdis tiun sugeston, konsilon, ordo-
non... sed tute ne estis obeema. Eble
iom infaneca... Mi ne sekvis §in.

Iun tagon mi aüdis Claude, kiu
diris tute trankvile : « Kiam oni kro-
kodilas, estas tempoperdo por la
lernado... » Tiam la monpeco falis
en la ma§inon kaj rezulto venis (laü
dirmaniero alemana : Dr Zwanziger
isch abegfalle.../. Tion mi aüdis,
kaptis, komprenis, akceptis kaj sek-
vis. Mi ne plu krokodilas, preskaù ne
plu...

Anita Altherr

Dankon al Claude Gacond pro lia sindono al Esperanto de kiu mi dum
multaj jardekoj profitis I



Jean-Thierry von Büren

Miaj unuaj paSoj al esperanto

Novembre de 1989 mi ricevis
karton de Mireille Grosjean, kiu ak-
ceptis min la antaùan tagon en KCE
kun kolego de partnera lernejo en
Alemanio kaj gelemantoj de ambaü
lernejoj okaze de inter§an§a pro-
gramo tiel organizita de alia koleg-
ino de mia lernejo. La luda prezento
de Mireille konvinkis min pri la
valoro de esperanto.

La dua pa§o estis la perkores-
ponda kurso de Claude Gacond, de
kiu mi resendis lecionon apenaü mi
ricevis la korektadon kun komenta-
rioj kaj informoj pri esperanto.

Post kelka tempo mi rimarkis, ke
ne ru]r estas fascina la lingvo por
poligloto, kiu jam eklernis la latinan
kaj la helenan, sed ankaü la ger-
manan, la italan kaj la rusan (kiujn
mi instruas), la anglan, la hispanan,
la portugalan, la polan kaj redaktis
regulojn pri kompreno de la svisaj
alemanaj dialektoj sur bazo de la
gennana lingvo, sed por esperanto
ankaù gravas la interna ideo de toler-
emo kaj komprenemo inter la popo-
loj kaj religioj.

Mi akiris la Junulkurson de SAT
kun kasedo, kaj regule lernis en §i.
Tria paSo estis ekskurso al Etang de
la Gruère, kie Claude Gacond pre-
zentis la apartecojn de torfejo. De la
unua leciono de la perkoresponda
kurso mi dediôis ôirkaù 20 lerno-
horojn al esperanto, kaj la klarigojn
mi bone komprenis. Nun mi deziris
starigi demandojn. sed mi rure ne
regis la ki-vortojn. Claude pacience
kaj sen tradukoj helpis min formuli
miajn demandojn.

Mi retrovis fakturon de parto-
preno al semajnfina seminario en
marto de 1990, subskribita de Mario
Lépine, kun klarigoj pri uzo de §ati,
ami, emi, amori...

Grandan dankon al Claude, pere
de kiu mi lernis ne nur la sistemon,
sed ankaü la disvolvi§on kaj la
etoson de esperanto !

Apud afi§o



Nancy Fontannaz

Claude Gacond, modelo
de sindediôo

Jam en 1982 mi renkontis Claude
Gacond. Mi komencis lerni esper-
anton per lia perkoresponda kurso
(tiam 13-leciona). Poste mi ofte par-
toprenis la semajnfinajn kursojn en
KCE. Kun miro mi konstatis, ke ôio
disvolvi§is en esperanto, kaj mi
klare memoras frazon de Claude
dum man§o : « Mankas pano ! » Tio
enskribi§is en mia kapo kiel grama-
tika modelo. Mi ankaü tre Satis lian
instruon per bildoj sur ekrano. Dum
la novjara ferio, kiu sekvis, mi vere
tre §uis la etoson, kiun Claude inspi-
ras, same kiel dum la ekskursoj ôiam
tre interesaj. . .

Mi ankoraü memoras pri la unua
libro, kiun li konsilis al mi: La
longa vojo de Richard Meye. Kun
pacienco li respondis al miaj multaj
demandoj, ôefe instigante min mal-
kovri mem la signifon de laü mi
skangaj kunmetajoj... Dum kursoj
Claude ôiam provis kura§igi nin legi
ôefajn aütorojn. Mi memoras pi La
Litomiîla tombejo de Karolo Piô : mi
estis tiel entuziasma, ke mi vizitis
tiun ôeûan urbeton kun la libro en-
mane ! Poste mi legis pluajn librojn
de Piô §uante la belan stilon !

Kiu frapis min dum tiuj lastaj
jaroj, ôefe ekde 2002, kiam mi
komencis labori kun Claude en
CDELI, estas lia sinteno, lia amo kaj
vera respekto al ôiuj. Lia sindonemo
mirigas min. Li ne nur malavaras pri
mono (li dediôis grandajn sumojn

por KCE kaj CDELI), sed ankaü pri
sia tempo... Ekzemple li laboras en
CDELi: alvenas vizitanto. Tuj li
forlasas ôion por informi la alven-
inton. Sed li ne respondas rapide por
repreni sian laboron: li dediôas 2-3
horojn por plene respondi, li komu-
nikas sian entuziasmon al la vîzit-
anto, kiu certe ne petis tiom da klar-
igoj ! Mi mem ofte profitis pri tio !

Tiu sindonemo estas vere la ôefa
trajto de lia karaktero. Multfoje mi
vidis lin rezigni pri siaj planoj por
zorgi pri aliula peto...

Claude ankaü estas bonega peda-
gogo. Li spertis multe kun siaj lern-
antoj, kaj trovis metodojn por ôiuj.
Li pretigis materialon tre valoran,
celante la etulojn aü la plenkresk-
ulojn. Lia retejo www.esperanto-
gacond.ch estas minejo studinda...
Iom post iom §i proponos liajn tre-
zorojn. Jam trovi§as multo.

Ankaù pro sia nekutima memor-
kapablo, pro la klareco de sia penso,
Claude mirigas min. Li zorgas pri
vere multaj intereskampoj. Lia men-
so estas tute malfermita, largvida,
radikita en la vivo mem, en la socia
vivo. ankaü politika. Lian interes-
i§on pri arto, pri voja§oj, pri diversaj
personecoj mi laüdas. Ankaü lia neü-
traleco en konfliktoj inspiras min.
Neniam li akceptas kritiki iun ajn,
kaj ôiam li provas malstreôigi la at-
mosferon aü repacigi malamikojn.

Li neniam konservis por si siajn
akirajojn. Ôiam li organizis ekspozi-
ciojn aù prelegojn por disdoni siajn
sciojn. Kaj tamen li kapablas rezewi
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al si kaj al sia edzino momentojn de
ripozo... Li scias §ui la bonajn eto-
sojn, ekzemple dum agrablaj man-

§oj, promenadoj, koncertoj, prele-

goj... Li do inskuis al mi multe, kaj
mi esperas labori ankoraü longe
apud li !

Dankon, Claude !

Olivier Tzaat

Tio estas plezuro por mi skribi
« kelkajn » vortojn pri Claude.

Mi devas unue diri kiel mi konat-
i§is kun li. Estas simple: kvankam
mi pasigis mian tutan junecon en
Francio kun la familio, la destino
volis ke mi fari§u instruisto en ele-
menta montara lernejo apud La
Chaux-de-Fonds en 1957. La some-
ron de tiu jaro, unu el miaj fratinoj
edzini§is kun iu Jacques Gacond en
Neü§atelo. Kaj tiu Jacques havis tri
fratojn inter kiuj iu Claude, instruisto
en La Sagne, apud Ôaudefono.

De Mont-Soleil kie mi ekinskuis
mi iris viziti Claude en lia vila§o.
Tiam li estis jam komplete frans-
infektita de iu agresema viruso ne tre
bone konata kies nomo estis « esper-
anto ». Kaj, ôar la viruso estis, kiel
mi diris, tre agresema, almenaü por
personoj ne sufiôe fortikaj (mi estis
unu el tiaj personoj) mi tre rapide

malsani§is kaj subfalis... Kaj tiu
transinfektanto, profitante de mia
malforteco, daüre infektis min §is
kompleta venko kaj en 1973 mi
partoprenis kun edzino Suzanna la
konferencon de ILEI en Maribor.

Claude kaj Andrée Gacond
decidis dediôi sian tutan forton kaj
sian futan tempon al tiu neordinara
infano kies nekutima nomo estis
Esperanto. Kaj la rezulto estis ri-
markinda. Mi devas diri, ke Claude
havis la grandan §ancon havi edz-
inon, kiu kunlaboras tre efike.

En 1975, kun kelkaj jurasaj ge-
kolegoj miaj mi lanôis la kampanjon
« Esperanto en la lernejojn » por
provi enkondukigi esperanton kiel
elekteblan lingvon (langue à option)
en la lernejojn. Malfeliôe post unu
jaro kaj duono eyidenti§is ke la
financa subteno ne sufiôis (mi tiam
laboris duontempe en la lernejo kaj
duontempe por esperanto) kaj ni
devis agnoski, ke ni ne povis daürigi
tiel. Mi konfesas, ke mi poste iom
post iom distanci§is de la movado...
Sed mi volas diri je kia punkto ni
estis tiam helpitaj de Claude, kiu
estis tiam la sekretario de KCE. Sen
lia helpo ni ne estus povintaj fari
tion, kion ni faris (sed tie ôi mi volas
ankaü citi Claude Piron kies helpo
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estis tiam vere esenca tra la produkt-
ado de tre trafaj tekstoj kiel « Struc-
tures linguistiques et accusatif» kaj
kiel kun-prelegisto kun mi en porins-
truistaj lernejoj, kie ni alparolis entu-
ziasmajn aüskultantaroj n).
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Liaflanke Claude Gacond estis el-
laborinta kaj pliboniganta sian rimar-
kindan « Programita kurso ». Sam-
tempe li kun la edzino zorgis dum
multaj jaroj pri la elsendoj en esper-
anto de Svisa Radio Intemacia. Mi
ôiam miris pri la laborkapablo de

Claude. Dum multaj jaroj li ne havis
grandan dormbezonojn kaj tio ankaü
ebligis, ke li havu gravan politikan
aktivecon en la socialistapartio.

Mi multfoje demandis min kiel li
povis efektivigi tiom da laboro. Ôar
ni ne forgesu, ke li estis ankaü
instruisto !... Mi ne laboris en 1a

sama kantono kaj do ne havis
kolegajn rilatojn (.ri estus pov-
intaj !...), sed mi scias sufiôe pri la
instruisto Claude por diri, ke oni
bezonus multe da tiaj instruistoj !

Lia lasta profesia posteno estis en
Ôaudefono, kie li havis « malfaci-
lajn » gelernantojn kaj mi kredas, ke
la neüSatela instruista departemento

nur bedaüris, ke li iun tagon fari§is
emeritulo...

Sed mi citu ankaü la grandegan
laboron, kiun li faris por krei tiun
rimarkindan institucion, kies nomo
estas CDELI.

Estas tempo nun por f,rni. Mi ne
pensis skribi tiel longe, sed kiam oni
komencas paroli pri ôio kion Claude
faris sur diversaj kampoj, estas mal-
facile fini... Sed antaü ol konkludi
mi ne povas lasi flanke alian gravan
aspekton de la klaüda personeco kaj
tio estas lia amo por la naturo kaj por
la vivo. Liaj multaj aktivecoj ne
malhelpis lin kaj Andrée preni tem-
pon por ekskursoj en la naturo, voja-

§oj, renkonti§oj ôiuazimutaj.
Vi havis, Claude kaj Andrée, ege

riôan vivon ! Daürigu tiel kaj longan
vivon ankoraü !

La redaktintoj deziras al ôiuj
agrablan festotagon.

Z3



Mônika Molnâr

Estis foje ...

La unuan fojon, kiam mi ren-
kontis Claude - se mi memoras bone

- mi vidis bonhumoran homon apud
kamenfajro kun granda froma§rado
en la mano, kaj tiu homo tute ne
timis malpurigi siajn belajn vestajojn
kun kravato, li fandis la froma§on
kaj servis ôiujn gastojn per tiu bon-
gustega rakledo. Mi pensis, li estas
bona gastiganto kaj bona kuiristo. La
sekvan tagon li mirigis min per siaj
botanikaj scioj dum jurasa ekskurso,
kie li sciis la nomojn de ôiuj plantoj

en Esperanto. Mi pensis, ho kia me-
morkapablo ! La plej multajn florojn
mi eô en mia propra lingvo ne
povintus nomi. Por li tio ne estas
problemo.

Kaj parolante pri CDELI ? Mi
estas konvinkita, ke li lernis uzi la
komputilon nur por amuzi§i iom, ôar
eô la komputilo ne kapablas scii pli
bone la riôecojn de CDELI ol Claude
mem. Desegnisto ? Jes, li estas an-
kaü desegnisto kun vera, humura
talento. Por konstati tion, mi reko-
mendas trarigardi lian kurson de la
Gaconda metodo !
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Tamen, por mi, unu el liaj plej
atentokaptaj trajtoj estas la historio-
rakontado. Mi tre §atas aüskulti liajn
historiojn aù pri famaj, konataj es-
perantistoj aù pri la CDELI-salonaj
karikaturoj. Eble ne ôiuj estus «pres-
pretaj» pro la uzataj fraz-turnoj, sed
la kleri§o kaj la amuzi§o estas ga-

rantiitaj. Eble foje oni povus eldoni
ilin sub titolo simila al « Sekretaj
sonetoj-2 ». O Se tio okazos, nepre
informu min, ôar mi §atus esti inter
§iaj unuaj aôetantoj ! @

Belan naski§tagon al vi, Claude,
kaj ankoraù longe amuzu nin per
tiuj historietoj !

ZO



Vëra Barandovskâ-Frank

Vëra Barandovskd-Frank (*1952), ôeûino, dolctorino pri
klasika filologio, speciale interesi§as pri latinidaj plan-
lingv oj. Ins truas universitatnivele interlin gvistikon, es tas
docentino de AIS San Marino kaj redahorino de
« Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissen-
schaft ». Adreso: Kleinenberger Weg 16, D-33100
P ader b o rn, b ar and ov @mail. up b. d e

Jubilea laüdo por Gacondo Klaüdo

En la sun' aùgusta la Svisland'
varmi§is

antaü okdek jaroj, kiam Klaùd'
naski§is.

Neu§atel', la bela urbo frankofona
dum infanaj jaroj estis por li bona,
poste al « Lernejo Homarana » iris.
ôar germanan lingvon studi li deziris.

Tie, en Golderno, liaj instruantoj
frue atentigis lin pri Esperanto.
Ankaü en Civila Serv' Internacia,
kie li dejoris dum 1a temp' feria,
kaj en neu§atela universitato
Esperanto i§is la prioritato.
Kun Andrée li lemis, la

kunstudentino,
kiu poste i§is lia novedzino.

Por la Esperanta Svisa Junularo,
same kiel por la land'-edukistaro
Klaüd' aktivis kiel la sekretario,
kun plezur' gvidante belajn

skiferiojn.

Dum la renkonti§oj, kiam li dejoris,
la aùdvid-metodon li jam prilaboris,

kiu dum instruo montris sin ehka
en dumviva ago lia didaktika.
En La Sagno lernis kun §oj' la

infanoj,
vigle korespondis kun samideanoj,
kaj sukces' montri§is en labor'

persista,
kiam klaso i§is sta§o instruista.

Poste sin ofertis nova tuj funkcio
de la prelegisto svisa en radio,
kaj dum tridekjaroj kun edzino sia
dialogis Klaüd' en send' internacia.

ArÊivajojn savi i§is la pasio.
kiu gravis multe pli ol nur hobio:
Centro por Esploro kaj

Dokumentado
jen, rezult' de longa lia viv-agado.
Kvantoj da valoraj arkiv'-

dokumentoj
pri la plej diversaj interlingv'-

inventoj,
verkoj kaj leteroj de la pioniroj,
kie malkovri§is noblaj kordeziroj
helpi al la homoj per labor'

senlaca,

,./



lingvojn fari por la kompreni§o Ne nur por la svisoj, ankaü por
paca; hungaroj

libroj, artikoloj, aktoj kaj vortaroj, ôiam tre utilis liaj helpaj faroj.
lernolibroj, listoj, fakaj terminaroj, Kursoj budapestaj kaj la ôaüdefonaj
fotoj kaj revuoj, bildoj kaj jumaloj, por la pedagogoj ankaù estis bonaj,
ôiuspeca aro da materialoj ekzamenojn fresajn kaj
en biblioteko urba lokon trovas, eksperimentojn
kie Klaüd' pnzorgi lerte ilin povas. ILEI aprobis, laüdis la komentojn.
Por interlingvistoj veraj ja trezoroj : Eô lahaga Esperanto-Instituto
por konsulti ilin venas profesoroj dankis por la nova ekzamenstatuto,
el diversaj landoj, el la tuta mondo, UEA-honoron la samideano

§uas konsulti§ojn en la faka rondo. §uas; nu - samtempe estas li SAT-

La Kulturan Centron en la 
ano'

Ôaüdefono Krom Esperantujo monkis sin efiko
ankaü fondis Klaùd' per sia propra de Klaüd' ankaü en kantona politiko

mono, kaj en neü§atela parlamento §tata
interrompis sian vojon instruistan kelkajn jarojn estis same li §atata.
pro subteni verkon nur esperantistan.

En natursciencoj kaj geografio,
Poste li instruis daüre duontempe historio kaj en arkeologio,

§is emeriti§o, ôar li intertempe en diversaj kluboj krome li aktivas,
ellaboris verkon pri la didaktiko en kamping'-buseto dum somer' li
por la instruantoj, taügan en vivas.

praktiko. Lamtzik',pentrado, histori', kulturo
La serio « Render,uoj didaktikaj » interesoj estas liaj, krom naturo.
apartenis al la tekstoj plej efikaj.
Ce seminarioj por la instruantoj Por ke ôiuflanke plue li aktivu,
en Bureso multis la partoprenantoj. lane, sate, sa§e nia Klaüd' plu vilu !

Ciuj geamikoj liaj nun deziras
Por la svisa Esperanto-Societo vojojn nur feliôajn, kiujn li pluiras.
Klaüdo redaktoras longe jam, laù Homo sa§a, vigla, §oja li ja reshl

peto - jubileon sian kun §uad' li festu.
la bulten' informa longe jam aperas, Glason ni nun ler,rr, sonu nia laüdo:
la novajojn legi ôiuj nun esperas. Bondezirojn korajn haru nia

Klaüdo !

Nia Klaùd' pro siaj agoj bonmeritaj
apartenas jam al membroi honoritaj.

Festlibro Gacond 80
Kun dudeko da kontribuajoj, inter kiuj tiuj de Probal Dasgupta kaj Stefano
Keller, estraranoj de IJEA. Redaktita de Reinhard Haupenthal, eldonita de
Iltis-Eldonejo, subvenciita de Svisa Esperanto-Societo.
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Estas titolo, rara: esti rekonata
kiel la homo de la situacio. Tia estis,

hieraü, je la tempo kiam modema
pedagogio interesi§is pri esperanto,
Claude Gacond, la fondinto de

Centro de Dokumentado kaj Esploro
pri la Lingvo Intemacia (CDELI) kaj
poste de Kultura Centro Esperantista
(KCE) en La Chaux-de-Fonds. Tia
estas, hodiaü, je la tempo kiam la
esperoj agnoskigi interlingvistikon je
la internacia plano restas sen§an§aj,
Claude Gacond, ôefaganto de

CDELI, honora membro de Svisa
Esperanto-Societo (SES), de Uni-
versala Esperanto-Asocio (JEA) kaj
de Intemacia Ligo de Esperantistaj
instruistoj (ILED.

La cirkonstancoj estis, en la jaroj
sesdek, banalaj. Juna instruisto,
Claude Gacond estis instigata aktive
okupi§i pri esperanto, lingvo lemita
kun aliaj studentoj. Kura§igita pri
studi en sia finstuda pedagogia
laboro la rolon de esperanto en la
interlerneja korespondado kaj pro-
poni studplanon por esperanto en la
elementaj lernejoj, li arigis gravan
dokumentadon interlingvistikan je
granda historia dimensio. Tiu ôi inte-
gri§os en la Urba Biblioteko en 1961

kaj konstituos la embrion de Centro
de Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo Internacia (CDELI) fondita
en 1967. Sed ôio estis kreota kaj
organizota: difini koncepton, el-

De S-ro J.-A. Humair,
Direktoro de la Urba

Biblioteko:
Antaüparolo al la Festlibro

@ lfr an c i gi s M artine S chneller)

labori sliparojn. formi personaron,
konstitui reton. Hodiaù, CDELI estas

kvindek-jara, a$o kiam oni i$as tio,
kio oni profunde estas.

Kvindek jaroj dum kiuj §i senôese

agadis, kun fido kaj konstanteco, por
doni korpon kaj substancon al la
ambicioj de sia fondinto, Claude
Gacond, kaj de la esperantistoj.

Kvindek jaroj dum kiuj §i dis-
volvis, riôigis sian dokumentan po-
sedajon, kaj forpu§is la spacojn,
gajnante daüre pli da estimo flanke
de la esplorantoj, §is la esprimo de
sia krea diverseco kaj de la specifeco
de sia agado.

Kvindek jaroj dum kiuJ gi funk-
ciis, dank'al la volontuloj kiuj sin
intersekvis, eô se la Biblioteko, he-
redanto de longa tradicio de mal-
fermiteco, ne neglektis siajn klopo-
dojn por garantii la necesajn kondi-
ôojn al la konservo kaj la valorigo de

tiu interlingvistika patrimonio.
Kvindekjaroj dum kiuj §i klopo-

dis ali§i kongrue al la evoluoj de

arkivista fako submetata al la akcelo
de la tempo kaj de la defioj.

Festlibro estas, laùdifine, kolek-
tiva verko. Tiu verko titolita Instrui

- Dokumenti - Organizi ne perfidas
tiun tradicion. La devizo de Svis-
lando estante : « Unu por ôiuj, ôiuj
por unu ! », kaj Claude Gacond, al
kiu estas dediôita tiu verko, estante
lar§e ilustranta la unuan parton de



tiu bela moto metinte sin je la servo
de la esperantistoj, al ni konkretigi la
duan.

Por realigi tian libron, necesas, je
la komenco, kerno da aùtoroj kun la
sama idealo. Arigitaj ôirkaü S-ino
Haupenthal, direktorino de Iltis-
Eldonejo, kaj de Svisa Esperanto-
Societo, la aütoroj, kiuj proponas al
ni la sekvantajn pa§ojn, elektis te-
mojn kaj registrojn malsimilajn. Kel-
kaj liveras al ni sian pripenson rilate
la ôefajn demandojn koncerne inter-
lingvistikon. Aliaj elektis elvoki la
rolon de markantaj personecoj en la
historio de esperanto. Aliaj, fine,
emis konfidi al ni laü tono pli
persona la motoran rolon de CDELI
kaj de Claude Gacond en la esper-
antista movado.

Eldonante tiun verkon, S-ino
Haupenthal kaj Svisa Esperanto-

Societo deziras, okaze de la okdek-
jari§o de Claude Gacond, reliefigi la
dankemon, kiuj sentas la esperant-
istoj al tiu kiu enga§i§is dum ôiuj
truj jaroj por havigi rajton je komu-
nikado al esperanto. Oma§i al li, tio
estas saluti lian aktivan enga§i§on
por la kaüzo interlingvistika kaj la
konservo de ties skriba patrimonio
surbaze de vivanta reto de siaj
diversecoj. Oma§i al li estas ankaü,
kaj ôefe, memorigi la vojon kiun li
iniciatis, kaj kiu pluas en renovigita
kunteksto.

Sukceso ne estintus ebla sen la
kvalitoj kaj la persona enga§i§o de
ôiuj personoj kiuj laboris aü laboras
en CDELI kun Claude Gacond.

Tiu Festlibro do estas, je la plena
senco de la vortoj, vera ago de
rekono kaj de dankemo.

La Generala Kunveno de KCE ofte okazis en la leg-salono de la Biblioteko de la tlrbo La
Chaux-de-Fonds. Cirkaù Claude Gacond staranta sidas Claude Piron, Olivier Tzaut, André
Sandoz, prezidinto de la urbo, kaj August Braun, la KCE-prezidanto. (1975-02-16)


