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Ankoraù pri U.K. en Montpeliero
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Nobel-premio - Laù iniciato de la verkisto Manuel de
Seabra, tri Esperantaj instancoj - ESPERANTLINGVA VERK-

3 S

8

NUMERO 8

E L NIA MOVALO (Anita)

s

11 D

..

^

INTERNACIA

ESPERANTO-MUZEO en Vieno - kandidatigis William A U L D
por la Literatura Nobel-premio prò Ha verkado internacilingva. E n Montpeliero, dum la EVA-jarkunveno, estis
preparita la letero, Esperant- kaj sved-lingve, kaj sendita
al Svedio al la Komitato de la premio. E V A pret-igas
dokumentaron pri A U L D kun impona, detala prezento de
Ha poezia, esea kaj traduka verkado. Pri tio raportis belga,
nederlanda kaj franclingvaj gazetoj.
Kafejo Esperanto - Inaùgurigis en Montrealo
Cafè Esperanto, kies posedantino ofertas trinkajojn kaj mangajojn el plej diversaj partoj de la mondo.
La ejo trovigas centre de la Kanada urbo.
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Esperanto Turisma
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M i estas 29-jara fraùlino kaj laboras kiel ofìcistino en
Tehran. M i a plej granda revo estas viziti aliajn landoj n.
M i eklernis antaù nelonge Esperanton: mi estos tre danka
al tiu kiu ekkorespondos kun mi, tiel mi pli bone lernos
nian lingvon kaj plie, pere de li/si, mi ekkonatigos ankaù
kun via Landò.
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Itala Kongreso en Frascati (Edvige)
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Bunta vespermango zorge de Susy & Silvio
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Ljubljana

Tavcarjeva 2
1001 Ljubljana
Oktobra programo - ciujaùde je la 19.30
01.10.98
08.10.98
15.10.98
22.10.98
29.10.98

Sen programo
Impresoj el Oriento
Lingva vespero
Diapozitivoj pri Alpoj
Diapozitivoj pri Salzkamergut
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Babelo?
Ne più ekzistas!
La plej ofta demando, kiun
nescianto pri nia lingvo aldirektas al esperantisto jenas:
Kiom da esperanto-parolantoj en la mondo? Jes, ne tiom interesas la ecoj aù malecoj de la lingvo, già indeco aù malindeco, già lernofacileco aù malfacileco: gravas kiom da.
En hodiaùa mondo ciferoj estas esencaj. Per la
kvanto da mono posedata de iu ajn oni prikonsideras
lian/sian valoron. Internaj valoroj ne mezureblas, ne
kvantumigas, tial do, ili tute ne cefrolas en la vivoludo.
Abundas en gazetoj kaj magazinoj listoj de homoj kiuj
sidas sur la plej dezirataj, superaj pintoj: la plej rica, la
plej populara, la plej bela, la plej eleganta, la plej...
krima... Amasa legantaro ensucas tiujn klacvortumojn
kaj strebas, en sia eteco, imiti tiujn kvalifikitajn la plej
felicajn homojn sur nia tero, ne rimarkante kiom efemera
foje estas tiu ilia grandeco aù supereco. Tiel la mondo
iras... kantas nia tre bone konata Juliano kaj ni devas akcepti gin kia gi estas kun siaj virtoj kaj malvirtoj: ciu
mem responsas pri siaj konduto kaj agoj kaj nur propra
konscienco povas jugi.
Sed ni revenu al ciferoj kaj statistikoj. Interrete navigas la ciama, kosmara demando: Kiom da parolas Esperanton? Nun oni provas trovi respondon. Kiel? Jen kion
diras Walter KLAG, Vieno (AT): «La reta sercmasino
Alta Vista trovas 18 000 000 retpagojn (web-sites) kun la
vorto english (=angla) kaj 200 000 pagojn kun esperant.
La proporcio estas 82:1. Kiel gepatran lingvon parolas la
anglan 340 000 000 en la tuta mondo. Laù la sama proporcio parolus Esperanton 4 000 000.»
Kion vi pensas pri tio ? C u gustas tia komparado? Cu
fìdindas?
Pli kaj pli oftas la demando pri kiom da homoj parolas iun nacian lingvon, cefe nun en Europa Unio, kiu devos iam respondi al tiuj kiuj atentingas prò la problemo
de lingva interkomprenigado en onta unuigo de diversaj
statoj. Kiel sciate, temas ankaù pri la dangero de malaperigado de pluraj etnaj lingvoj, kaze de adopto de iu
nacia lingvo kiel komuna interkomprenilo. Kaj nun ni
primeditu la frazon en artikolo de la monata magazino
Focus, Julio 1998, eldonita de MONDADORI.
«Ne nur besto-specioj riskas neniigi, sed ankaù reduktigas iom post iom la homaj lingvoj: renversita
Babel-turo!
10 mil lingvojn parolis 10 milionoj da personoj antaù
15mil jaroj. Ili ekmalpliigis kiam la prahomoj, tiam casistoj, et-arigitaj, transformigis al bredistoj-terkultivistoj,
formante ciam pli nombrajn grupojn.
6 mil oni kalkulis la lingvojn nuntempe parolatajn tra
la mondo.
3 mil estas la lingvoj kiuj, laù la amerikaj lingvistoj
Michael Krauss kaj Gali Vines, malaperos fine de la venontajarcento.
2 mil estas la tiel diritaj «nepopularaj» lingvoj, perfekte konataj de ne pli ol milo da personoj.

600 estas la lingvoj kiuj, laù antaùvido de lingvistoj,
tre probable sukcesos pluvivadi.
250 estas la dialektoj de la aùstraliaj aborigenoj, kaj
preskaù ciuj riskas formorti prò subpremado de la angla
lingvo.
100 estas la idiomoj de Norda kaj Suda Ameriko kiuj
nuntempe estas konataj de malpli ol 300 personoj.
30 estis la lingvoj parolataj kaj instruataj gis antaù
kelkaj jaroj en la nordaj teritorioj de eksa Sovet-Unio.
Hodiaù oni lernas nur la rusan kaj anglan lingvojn, krom
la loka idiomo.
2 estis la personoj ankoraù konintaj la lingvon de la
Gufa tribo (Etiopo). Ili mortis prò malvarmumigo, kiam
iu lingvisto konvinkis ilin translokigi kun li de varma
malaltebenajo, sub la marnivelo, al pli fresa regiono de
iu altebenajo.»
Se veras ci tiu nombrado, estas la momento, kvankam jam tro malfrue, por forte aktivigi por ke ni ne perdu
tiom da lingvoj kaj konsekvence tiom da historioj kaj
kulturoj, kiuj estas valorajoj de la tuta homaro, kiuj diferencigas ciun homon unu de la alia, donante reciprokan
ricigon: jes unueco, sed tamen en diverseco!

Nur antaù kelkaj tagoj (finfine!) alvenis la rezulto de la
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l l F i n a l o de Sakludo
Turniro F/94-96
01.06.1994-31.12.1996
Jen la poentoj akiritaj de la 13 ludintoj per 12 partioj:
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Bo WIKER, Svedio

poentoj
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Pier Giorgio SORANZO, Italio
Horst HILLIGER, Germanio
Jaromir CANIBAL, CeKio
5 M i c h a e l SCHULZ, Germanio
6 K a r l i s VITOLS, Latvio
7 G . BARSCIAUSKAS, L i t o v i o
8 E r i c KRUSTKALNS, Latvio
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E . I. KURCATOV, Rusio

Miroslav LOJKOVIC, Slovakio
N i k o l o ZURAVLEV, Latvio
Ivan DOMANKUSIC, Kroatio
Anatolij SIDOROV, Rusio

El la 12 partioj, Wiker gajnis 11: l i malgajnis nur kontraù Soranzo, kiu igis la vic-mondcampiono.
Gratulqjn al nia amiko kaj T E A - a n o

Pier Giorgio Soranzo!
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