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aü real-proksimajn estajojn. Tial oni nur malofte trovas vivogrand-
ajn figurojn en la afrika arto, kaj ankaü la malgrandaj figuroj ne
respegulas naturajn proporciojn. Guste pro tio la skulptarto estas
tiom frapa kaj miriga en sia efiko.

Spiritaj kaj bestaj figuroj generale ja ne pretendas aspekti kiel la
prabildoj, sed ili povas kaj celas anstataüi ilin aü ties magia alvo-
ko. La memorfiguroj pri prauloj, kiuj trovigas en religiaj relikvo-
kestoj, aü la gardad-figuroj (plej ofte el stono) por protekto de do-
mo, korto kaj kampo estas aü la spiritoj mem aü iliaj adorantoj.

Tiaj artajoj plej ofte estas potenc-portantoj kaj ilia efiko en reli-
gia rilato dependas unue de la lerteco de la artisto kaj due de la
ritoj kiuj öirkaüas ilin. La specifa signifo de la skulptajo do depen-
das de la socia kaj kultura medio en kiu gi estas farita. Pro tio fias-
kis la provoj por komerca fabrikado de veraj artajoj. Kopioj faritaj
pro profitavideco aü por kontentigi fremdlandajn vizitantojn kiel
potencialajn aöetantojn estas senvivaj kaj arte senenhavaj.

Resumo
La plej multaj afrikaj artajoj estas forte ligitaj al tradicio kaj de-

terminataj lau tribaj strukturoj kaj religiaj kredoj. Ne la imitado de
la naturo, sed la en gi realigataj fortoj ricevas klare difinitajn sig-
nifojn. Maskoj kaj figuroj estas portataj de dia potenco. La artistoj
donas al ili realan formon, faras evidentaj, videblaj, preskaü "palp-
eblaj" la fortojn de dioj, demonoj, fantomoj, forpasintaj parencoj,
kaj pere de tio konservadas la universajn kaj mondajn kreajn for-
tojn.
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Ekologiaj, ekonomiaj kaj sociaj argumentoj por
neiitrala internacia lingvo

Wolfgang GÜNTHER

"La rilato intat akonomia ptogpeto
ka] horna avoluo nstas nak

aütomata nak rakta."
(ei la Rapotto de la

UtJ.Ptogtalno pti ~voluigo,
angle "UNDP", 199'6)

Jen la situacio:
• En nia nuntempa mondo öiun 6-an sekundon mortas 1 infano
pro subnutrigo.
• Ciutage forpereas gis 130 planto- kaj bestospecioj.
• Ankoraü validas, ke öirkaü 20% de la mondlogantaro disponas
pri öirkaü 80% de la mondresursoj kaj de la el tiuj produktitaj va-
roj.
• Lau takso de UN perforto kaj malriöeco igis 21 milionojn da
homoj fugintoj kaj 175 milionojn migrintoj.
• De pli 01 30 jaroj ci tiu mondo öiujare konsumas 30% pli da re-
sursoj 01 la naturo povas regeneri kaj trotoksas la biosferon je
40%.

En tio, kulturo kaj komunikado grave rolas kaj la alta rapido de
la homaj aktivajoj plifortigas öi tiujn tendencojn. La "ni" farigis
kunhoma kaj biosfera pronomo. Ni homoj kiel pensa viva materio
esence estas parto de la naturo kaj nia partnereco kun gi determi-
nas nian sorton.

La evoluiga problemo de la tutmondiganta homa komunu~o
estas la antagonismo inter la justeco- kaj la medio-krizoj. Gi
farigis LA rekonilo de nia epoko kaj öe tio en la justecokrizo
kontinue kasigas la antagonismaj fortoj inter libereco kaj egaleco.
La dilemo konsistas en la postulo, ke, solvante lajustecokrizon,
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oni ne (pli)malbonigu la mediokrizon. Ni bezonas ambaü: univer-
sale akcepteblan soci(al)an justecon kaj universale integran bio-
sferon. La progresigo de la malriöuloj al la ekonomia kaj ekologia
niveloj de la klaso de konsumantoj necesigus minimume 2 gis 3
pliajn Planedojn Tero. La logika sekvo estas, ke por inda futuro la
vivonivelo de la pliriöuloj devas esti decide limigata, eö grave re-
duktata.

Decida koncepto por solvi la dilemon estas "la soci-ekologia
daüropoveco", kies centra karakterizilo estas la preventivo. Pre-
ventivo ne nur forme de aktiva farado, sed ankaü de aktiva for-
lasado, ekz. la rezigno pri intervenoj en "okazo de dubo". Ci tiu
ampleksa koncepto estas nuntempe antaüenpusata precipe de UN
kaj de la t.n. civilsocio (la neregistaraj organizajoj). La diversaj
naciaj registaroj nur tre heziteme partoprenas en tio (kun preskaü
öiam la sama preteksto de "la devigoj pro la faktoj"). Resumite en
unu stabila formulo: Daüropoveco signifas egalecon de liberaj
hornoj en soci(al)e justa mondo kaj sana medio, nun- kaj
futur-generacie. "

Spite al multaj obstakloj montrigas, ke öi tiu nova paradigrno-
idealo taügas por evoluigi la homan socion surbaze de laüeble plej
sciencaj, objektivaj, senideologiaj kaj interkonsenteblaj kornpon-
antoj. La evolucio ekipis la memorganizan homon per konscio,
scioj, konscienco kaj volo.

Ci tiuj karakteriziloj okaze de neceso povas generi novajn valo-
rigajn kriteriojn en teorio kaj praktiko, t.e. por konscia sango de la
propra konduto direkte al konkreta kaj efika kreado de universala
justeco kaj konservado de integra biosfero.

Nuntempe, kiam ekz. en Germanio la fishokado rigardatas opor-
tuna por evoluigi kaj konservi baze demokratian kulturon, la
monda ekonomio devas esti arangata tiele, ke la grandaj regionoj
de fiskaptado estus protektataj kontraü troekspluatado. Konscio,
racio kaj konscienco devigas al tiucelaj volado kaj agado, öi-okaze
kiel en sennombraj aliaj situacioj.

Ne nur por eksplicite verda ekonomio tio signifas, ke oni sub-
metu en öiuj kampoj de homa aktivado konceptojn de daüropov-
eco kaj preventado, kaj evoluigu ilin.

Prioritaton öi-koncerne havas konsekvenca sindetumo de la me-
lianisrnoj de tutmonda kapital- kaj profit-pelita kaj ofte nur por
mallonga tempo orientita eknomia kreskado, kiu ekspluatas kaj
damagas la medion kaj homan socion. La neceso pri sangigoj vid-
eblas en preskaü öiuj kampoj de la hom(ar)aj aktivajoj. Kaj ni
devas ekagi nun! Eble ja prave dubendas, ke atendado gis pli da
katastrofoj estas ankaü strikta afero de la evolucio ...

Kiel öiuj aliaj areoj de homa vivo, kulturo kaj komunikado es-
tas temoj de pritaksoj kaj postuloj pri soci-ekologia daüropoveco.
Kontraü la biosferon oni ne agas nepunite! Kaj etnaj lingvoj, ekz.
la angla, pro sia longtempa gisnuna instrumentigo öi-cele, grave
tendencas esti parto de la pereiga neoliberalisma doktrino, en kiu
libereco (de la kapitalo kaj de la kunludantoj sur la mondmerkato)
pli gravas 01 egaleco, justeco kaj daüropoveco. Nur tro klare mon-
tras tion la aktuala financkrizo de la tutmondigita homa socio!

Jen kelkaj öi-loke taügaj ekzemploj: Aktuale la interreto foruzas
tiom da energio kaj resursoj kiom la tuta tutmonda aertrafiko. La
homa genome farigis kaüzo de monigemaj patentoj. Indigenaj po-
poloj ankoraü estas mizerige ekspluatataj kaj diskriminaciataj. Ene
de EU la dominado de la angla lingvo signifas öiujaran avantagon
de 17 miliardoj da eüroj por la brita ekonomio. La Grin-raporto,
publikigita 2005 de la franca registaro, informas, ke EU povus
savi 25 miliardojn da eüroj per la enkonduko de Esperanto. L.
Aron prezentis en 2007 paperon, en kiu la kostoj de lingva mal-
egaleco en Eüropo estas taksata je 350 miliardoj da eüroj öiujare,
kio egalas al 3% de la malneta produkto (angle GDP = Grass Da-
mestic Praduct) de EU (2005). La öiujara mona profito el tiu öi
situacio sumigas por Britio je 900 eüroj por EU-civitano.

En la kampo de intemacialinterkultura komunikado/interkorn-
prenigado neütrala intemacia (ponto- aü help-)lingvo kiel Esper-
anto estas la ununura universala komunikilo kun imanenta
soci-ekologia daüropoveca kapacito. Estas grave, ke la oficiala
Esperanto-movado en siaj variaj formoj intemigu öi tiun mem-
identecon de daüropoveco, apud tiuj de paco kaj homaj rajtoj.
Neütrala intemacia lingvo en la postondoj de soci(al)e kaj biosfere
detruemaj ideologioj estas absoluta groteskajo! Ciuokaze la en-
konduko de neütra la ne-etna intemacia lingvo estus ankaü eko-
nomia konverto al daüropoveco en la kampo de interkomunikado
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öiunivela. Nek de ekonomia nek de soci-ekologia vidpunktoj la
oficiala politiko de plurlingveco de EU donas sencon. Gi estas
sennecese multekosta, resursodisipema kaj praktike ne realigebla.
Gi estas politika decido, facila kompromiso, malgranda kaj ne-
prezinda komuna denominatoro. En realo la 3 etnaj lingvoj angla,
franca kaj germana, precipe kaj domine la angla, transprenis la
rolon de komuna (labor- )Iingvo, tiele donante gravan avantagon al
ties denaskaj parolantoj. Ci realo tre versajne kondukos al marge-
nigo de lingvaj kaj kulturaj minoritatoj. Kontraste, la lemado kaj
aplikado de neütrala internacia lingvo signifas egalecon kaj justec-
on por öiuj.

Male al öiuj etnaj lingvoj Esperanto estas soci-ekologie daüro-
poveca rimedo de (inter)komunikado pro tio, ke gi pro si mem
estas preventema. Nur tre malmultaj homaj eltrovitajoj povas
aserti tion pri si. Ci tiu imanenta soci-ekologia daüropoveco pre-
zentigas en du formoj, norne kiel "demokratia dulingveco" kaj
kiel "biosfera adekvateco". En detaloj tio signifas:
I-e.
Lau kvalita kriterio kaj rilate la mondvastan justecokrizon la util-
igo de Esperanto kiel "unu lingvo por ciuj" sur inter-kultura,
inter-etna kaj inter-nacia niveloj estas socie daiiropoveca inter-
komunikado, öar gi dekomence reduktas porsociajn riskojn pro
tio, ke gi forigas la avantagigon de ajna etna lingvo, efektivigante
universalan justecon rimede de la prevente justiga principo de
"demokratia dulingveco".

2-e.
Lau kvanta kriterio kaj rilate la mondvastan mediokrizon la utili-
go de Esperanto sur regiona kaj superregiona niveloj estas ekolo-
gie daiiropoveca interkomunikado, öar gi dekomence reduktas
pormediajn riskojn pro tio, ke gi forigas la malavantagojn por la
biosfero, efektivigante universalan medioprotektadon rimede de la
prevente ekologiiga principo de "evitado de priresursa disipado
kaj albiosfera toksado". (Esperanto reduktas la nombron de la
tradukvojoj de "n(n-1)" al "n", se "n" estas la nombro de la ling-
voj, en EU nuntempe de 506 al 23. Aldone la impostsargo de la
averaga civitano de EU por lerni Esperanton reduktigas al malpli
01 5% de tiu necesa por lerni 3 fremdlingvojn, kiel kelkfoje estas
postulate de EU). Kompreneble Esperanto forme de siaj individuoj

kaj kolektivoj efikas negative sur la medion. Ci-cele pripensendas
ekz. "la ideologio de esperantisma mondprivojagado", Por mild-
igi/nuligi la neeviteblajn kontraüekologiajn efikojn pro la agado
de la "oficiala esperantismo" oni bone povus establi kornpenso-
melianismojn, ekz. partoprenadon en reforstumaj projektoj.

Resume do konstateblas, ke la imanenta ekologia memidenteco
de Esperanto estas tau ga ekzemplo de ekonomie bone aplikebla
daüropoveco en la kampe de intemacia komunikado kaj konceme
la justeco- kaj medio-krizojn. La racie kaj logike ampleksigita "in-
terna ideo" de la esperantismo metas la projekton de la neütrala in-
ternacia lingvo Esperanto en la unuan linion de futurinda tutmond-
igo. Jen öi-rilata propono por verdire plej esenca kaj absolute
necesa preamblo por la "Manifesto de Prago de la Movado por la
Internacia Lingvo Esperanto":

Biosfero kaj Justeco
La homa specio estas parto kaj partnero en la tute de la viva kaj

rnalviva materioj. La homfaritaj medio- kaj justeco-krizoj koncer-
nas an kau la interkomunikadon/interkomprenigadon interindividu-
an kaj intersocian. En la tutiganta mondo la memorganizado/mem-
.konservado de la pensa viva materio direkte al kaj avantage por si
mem devas farigi kolektiva kaj komunikada inteligento por la vivo
entute. Esperanto estas neetna helplingvo kaj kiel unu lingvo por
öiuj imanente neütrala, justiga kaj materie maldisipa. Ni asertas,
ke la tutmonda komunikado devas okazi lau principoj de de-
komenca daiiropoveca evoluigo, t.e. de nedifektemo kontraü la
biosfero kaj de atingado de tutmonde interhoma justeco. Ni estas
movado de unuarange daüropoveca interkomunikado / interkom-
prenigado,
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Cu Turkoj povas lerni Esperanton?
- La angla kaj rusa komparacioj -

Gerald TUCKER

Ankaü en la angla ekzistas la tri stupa komparacio. Kvankam gi
estas baze germana lingvo tre proksime parenca kun la germana,
gi krome estas, kiel Esperanto, leksike miksa lingvo germana-lati-
nida. La angla, tarnen, estas ankaü struktura miksajo kaj havas kaj
germanan kaj latinidan komparaciojn. Lau certaj kriterioj unuj
komparaciigas germane, aliaj latinidaj kaj kelkaj ambaüe, Ankaü
la angla permesas al si aron da kontraüsistemaj formoj.

La germana komparacio
La bazo de la germana komparacio estas, simile kiel en la ger-

mana, fleksioj: komparativa -er kaj superlativa -est.
Germane kornparaciigas:

2. öiuj unusilabaj adjektivoj:

pozitivo komparativo superlativo
clean [kli:n) "pura" cleaner cleanest
new [nju:) "nova" newer newest

cheap [öi.p] "malkara" cheaper cheapest
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3. dusilabaj adjektivoj kun jenaj finajoj:
2.1. -y

pozitivo komparativo superlativo
dirty ['da:ti) "malpura" dirtier dirtiest

easy ['i:zi) "facila" easier easiest
happy ['hCEpi) "fellöa happier happiest
pretty ['priti] "beleta" prettier prettiest

Sed: shy [saj] "timida" shyer shyest

Ci tiu regulo validas, kiam la litera antaü -y estas konsonanta.
Post vokala -y öi tiu ne sangigas.




