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El Katedro

Nekutima periodo

Ĉi tiu numero de Esperanto en Skotlando atingas vin en nekutime stranga kaj 
malcerta periodo por ĉiuj ĉirkaŭ la mondo. Ĉio pro eta kulpulo, kun diametro malpli ol 50 
nanometroj. Espereble vi kaj viaj proksimuloj evitos la alvenon de la kronviruso*. 
Esperanto estas ideo, kiu esence dependas de kontakto inter homoj, kaj faciligas ĝin. Niaj 
kontaktoj daŭras pere de retpoŝto, pere de sociaj medioj, kiaj Facebook, VK, Tvitero kaj 
multaj aliaj kies nomojn estas malpli familiaraj al homoj de mia aĝo. Eĉ pli utilaj en la nuna 
momento por ĉiuj en ajna aĝo tamen estas utilaĵprogramoj kiaj Zoom kaj Skype, kies fortoj 
estas la ebleco starigi distancajn kunvenojn, kie ĉiuj partoprenantoj povas vidi unu la alian 
surekrane de sia komputilo kaj aŭdi la voĉojn. Ĝi ne estas ekzakte sama kiel „normala” 
karno-kaj-sanga kunveno, sed ĝi estas ĝuinda surogato. 

La kunveno de edinburga esperanto-grupo – nu, ni nomu ĝin 'vizito al virtuala trinkejo' – 
uzis la programon Zoom antaŭ kelkaj tagoj. Ĝi estis bona sukceso, kun pli da ĉeestantoj ol
normale, la plej norda el Caithness, kaj la plej suda el Manĉestro, kaj ni eĉ ricevis 
retpoŝtan salutmesaĝon de Mireille Grosjean en Svislando. Do, dum ĝi estis nekutima 
kunveno, almenaŭ kelkrilate, ĝi estis bonega anstataŭaĵo. La ekuzado de virtualaj metodoj 
estas la sekvo al la nuligo de planitaj kongresoj, kiel ekzemple nia skota kongreso en 
Inverness kaj la brita en Leicester. Kio okazos pli malfrue dum la somero kaj poste estas 
ankoraŭ necerta, ekzemple pri la Universala Kongreso de Esperanto en Kebekio en 
aŭgusto. Bedaŭrindaĵo, sed provizora. Almenaŭ ni ne travivas la saman situacion kiel 
antaŭaj generacioj de esperantistoj, kiam oni nuligis pro militoj la Universalajn Kongresojn 
de 1914, 1916-1919 kaj 1940-46. Sed ni antaŭĝoju pri ia reiro al normaleco, kiu venos iam
en la ne tro fora estonteco, kaj ni esperu, ke kiel eble plej multaj homoj kunĝuos tiun reiron
al normaleco. 

* Mi elektis uzi la terminon kronviruso kaj ne la alternativojn proponatajn de kelkaj 
parolantoj de nia lingvo, t.e. koronviruso aŭ korona viruso. Tiuj inter vi, kiuj spertis 
„klasikan” edukadon jam konas la latinan vorton corona, kiu signifas „kronon”. Tiu kulpulo 
fakte aspektas iomete simile al la jam ekzistanta vorto krono, do kial ne simple la tute 
taŭga vorto kronviruso, ĉar la signifo estas tuj rekonebla? 

Ed Robertson
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Kongresa nuligo: nu, ligo…

Espereble la trista novaĵo atingis vin, ke nia maja kongreso en Inverness ne nun 
okazos, pro la kronvirusa pandemio.

Mi biasas kiel organizunto, sed mi estis antaŭĝuanta ĝin. Vi ne havos la ŝancon viziti la 
ĉefurbon de la Altlandoj, renkonti parolantojn kaj amikojn malnovajn kaj novajn, kaj ĝui la 
voĉajn grenadojn enĵetatajn de nia ĉefprelegunto Robert Nielsen, pensplena kaj polemika 
blogisto.

Sed la komitato de EAS kompreneble decidis ke niaj dolorplenaj mortoj ne estus justa 
prezo por la okazigo de la kongreso.

Unu parto de la kongreso kiun ni volos okazigi, kvankam per la interreto, estos la 
jarkunveno, la ŝanco por konkludi nian jaran laboron kaj elekti la novan komitaton. Anonco 
venos baldaŭ pri tio.

Unu alia konsidero restas en mia menso, kvankam ne kontraŭ la decido nuligi: la ĉi-jara 
kongreso estintus la 115a Skota Kongreso de Esperanto. Estas inspire pripensi ke dum la 
historio kiel asocio, ne multe pli mallonge ol la vivo de Esperanto mem, skotaj kongresoj 
daŭris kiel nerompata ĉeno. Eĉ dum la mondmilitoj, skotaj kongresoj ŝajne okazis – 
kvankam malgrandskale.

Kia ligo al nia pasinteco! Kiel Tony Blair fame diris, mi palpas la manon de historio sur 
mia ŝultro (tamen mi ne certas ke li diris ĝin Esperante).

Do, baldaŭ alfrontos la komitato decidojn. Ĉu ni rompos la ligon aŭ, kiel niaj dummilitaj 
prauloj, ĉu ni reokazigos la kongreson, eble aŭtune? Kaj se ni movos la kongreson al alia 
loko, ĉu ĝi estos kopio de la planita maja kongreso kaj en la sama loko, aŭ aliplana? Ĉu ni 
devas mallongigi ĝin, eble kiel unutagan kongreson, se homoj freŝe kaj time eliras sian 
fermiĝon? Kiam ni povos certi ke oni eĉ povas plani kongreson kaj anonci alian daton? Ĉu 
risko ankoraŭ ekzistos ke alia ondo de viruso kaj event-nuligado trafos societon?

Jen la dilemo, kiun mi supozas ni devas solvi post ne tro longe. Se vi havas ideojn aŭ 
vidpunktojn, bonvolu kontakti min aŭ alian komitatanon.

Simon Varwell, Prezidanto 2019-20
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Kvaranteno

St Andrews fariĝis dezerto en nur kelkaj tagoj.

Antaŭ mem la oficiala anonco de la registaro pri deviga izoliĝo, la universitato nuligis la 
kursojn, fermis la bibliotekon kaj konsilis kursantojn foriri. Pli frua prompta reago de 
rumanaj aŭtoritatoj malkuraĝigi diasporon reveni decidigis min ne riski vojaĝon. Mi restos, 
kio ajn okazos. Pli kaj pli valizoj pilgrimis al la busa stacidomo apud kiu mi loĝas. Por 
studenta urbo kiel St Andrews, tio subite ŝanĝis la urban pejzaĝon. Mevoj akaparis la 
stratojn kaj frandas rubaĵojn. Jutube mi vidis zibetojn promenantajn surstrate en Barato, 
aprojn en Francio, kaprojn en Kimrio. Ĉu St Andrews kaŝas pliajn misterajn estaĵojn? Kion 
signifas la grakoj? Se St Andrews ne havas balkonojn, ĉu homaj voĉoj iam kunleviĝos ?

Mi ŝatas vidi la plenan duonon de mia teotaso kaj la vero estas ke la kronvirusa 
regnado havis por mi bonajn efikojn. Malgraŭ la ŝajna elirblokado, ĝi malfermis miajn 
okulojn al realecoj pri kiuj mi ne interesiĝintus alimaniere. Sen la kronviruso, kiel mi 
malkovrintus la tiom gracian mamulon kiu estas la maniso? Kial mi estis ĝis nun senscia 
pri ĝia saĝa modesta ekzisto? Ĝi rapide detronigis la katojn en la supro de miaj plej ŝatataj
bestoj. En danĝero estingiĝi, la maniso estas ŝakrata en stratbazaroj, kie ĝi atendas sian 
kruelan finon kune kun serpentoj, ranoj, vespertoj, araneoj, katoj kaj hundoj…! Nu, eble tiu 
malkovro ne vere estas “plena duono de la taso” laŭ miaj emoj, sed se milionoj da jutubaj 
spektantoj inkluzive de mi nun ekkonscias pri tiaĵoj kaj pri tio ke ili ja povas atingi per siaj 
efikoj la homaron, ni almenaŭ ne plu restos blindaj kaj naivaj en nia kokono.

La kvaranteno ankaŭ ebligis al mi distancan kontakton kun pli familiara bestaro, kiu 
estas la esperantlingva speco en kiu mi anas. Zoom, Instagramo, Discord – jen la nova 
habitato de esperantistoj. Mi neniam antaŭe imagis ke iun tagon mi legos, en platformo por
videoludoj al kiu la pariza ENS kurso de esperanto moviĝis, verkaĵon en esperanto pri 
jugoslava milito. Pro tio mi amas Esperantujon. La video de TEJO pri kiel esperantistoj 
transvivas la krizon en siaj hejmoj, de Lombardio al Koreio kaj Novjorko, kunportis sunon 
en mian tagon. Mi certe bedaŭras ke mi ne povos en majo malkovri Inverness dum skota 
kongreso, ke Montrealo aspektas pli kaj pli for, ke la brazila kongreso estos virtuala, sed 
estas ja lumo je la fino de la tunelo.

Intertempe, mi profitas la tempon por instrui esperanton al mia aloo! La instituto pri 
mensa sano certigis al la populacio ke dum kvaranteno estas tute normale ke ni parolas al 
niaj potplantoj, kaj ke ni nur kontaktu ilin se la plantoj respondas.

Susuras… ĉu vi aŭdas?

Manuela Burghelea
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Ekskurso al  Dometo Brownsbank

La 114a Skota Kongreso (inter la 17a kaj la 20a de majo 2019) okazis en Carnwath, 
malgranda vilaĝo proksime al Biggar, Lanarkshire. Ĝi kuŝas en konservata agrikultura 
regiono kaj la larĝa ĉefstrato indikas ĝian mezepokan pasintecon kiel la foira loko. La 
programo estis varia kaj ĝuinda, precipe la ekskurso al Brownsbank dometo, oriente de la 
urbo Biggar. Ĝi estas la loko kie la fama skota poeto kun sia dua edzino Valda Trevlyn 
loĝis inter 1951 kaj 1978 en tre primitivaj kondiĉoj en la dometo de iama farmlaboristo. 
Valda loĝis tie ĝis sia morto en 1989.  

La poeto estas Hugh MacDiarmid (pron. Hju M’kderm’d), pseŭdonimo de Christopher 
Murray Grieve (1892-1978). Li estis elcentrema, ofte akuzita de egoismo, kaj ribelulo kies 
deklaroj pri la skota kulturo kaj identeco estis debatindaj. Malgraŭ tio, li havis fortan influon
je la Skota kultura vivo - arto, politiko, edukado kaj filozofio, precipe dum la 1920aj jaroj, 
dum la Skota literatura Renesanco.

Hugh MacDiarmid naskiĝis kaj edukiĝis en Langholm, poste laboris kiel studento-
instruisto en la Edinburga lernejo kie lia literatura talento estis kuraĝigita kaj en 1911 li 
fariĝis ĵurnalisto. Dum la Unua Mondmilito Hugh servis en la Reĝa Armea Korpuso kaj post
la milito revenis al ĵurnalismo. Li fariĝis la redaktoro-reportero de “Montrose Review” kaj la 
regula kontribuanto de poezio. Entute li publikigis 30 librojn kaj multajn pli mallongajn 
verkojn kaj artikolojn.

Kvankam li loĝis en tiel izolita loko, Hugh sukcesis multe vojaĝi kaj ricevi regulajn 
vizitantojn, precipe skotajn poetojn kaj muzikistojn. Post lia morto en 1978 oni enterigis lin 
en Langholm. Valda daŭre loĝis en la domo ĝis sia morto post kiam en 1990 Biggar Muzeo
transprenis kuratecon, ekposedis la domon kaj konservis la enhavon. 
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Tie nuntempe okazas diversaj literaturaj eventoj kaj la ĉiujara Malferma Tago. Krom tio 
oni permesis al verkistoj loĝi tie de unu ĝis du jaroj en la domo, kie paco kaj posedaĵoj de 
Hugh MacDiarmid helpis ilian literaturan progreson post kio ili ĉiuj fariĝis ĉefaj elstaruloj en
la Skota literatura mondo.

John Hay.
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Pri Kurado

Se vi dirus al mi, kiam mi estis neplenkreskulo, ke mi ŝatus kuradon, mi ridus al vi. 
Tiam, mi tute malamis sporton. Nun, spekti sporton ankoraŭ ne plaĉas al mi, sed mi ĝuas 
kuri.

Kial mia opinio ŝanĝiĝis? Eble ĉar mi volis plibonigi mian sanon. Eble ĉar miaj amikoj 
komencis kuri. Eble, ĉar mi aŭdis pri la konkursa etoso. 

Konkurstage, estas multe da homoj, multe da energio, kaj la amasa subteno pli kaj pli 
laŭtiĝas. Sed la kaŝitaj bonaĵoj, laŭ mi, estas la lokoj, kie oni povas kuri.

Oni povas kuri (preskaŭ) ie ajn. Apud mia hejmo, en Edinburgo, staras la montetoj 
“Pentlands”. Kiam oni kuras tie, oni povas vidi lagojn, birdojn, kuniklojn, cervojn, ktp. Laŭ 
mi, ĉi tiu estas malfacila, sed tre plaĉa kaj inda, loko por kuri.

Post komenci kuri apud la hejmo, pli kaj pli mi eniris konkursojn. Ili disponigas eblecon 
por viziti interesajn lokojn. En septembro de la pasinta jaro, mi dufoje kuris en Danlando. 
Unue, en Kopenhago, kaj poste en Odense, la urbo kiu estas fama pro Hans Christian 
Andersen.

Ofte, daŭre kiam oni kuras, oni povas vidi urbajn vidindaĵojn el la vojo de la konkurso. 
Ekzemple, en Bristol, oni kuras sub la fama ponto (Clifton Suspension Bridge). Kontraste, 
en Dundee oni kuras apud la vojo A92, plena da aŭtoj. (Kvankam, la konkurso komencas 
el bela parko.)

Oni povas ankaŭ viziti forajn kaj trankvilajn lokojn. La plejparto da Hebridaj Insuloj 
havas konkursojn. Mi kuris en Coll (Proksimaj Hebridoj), kie la vojo komenciĝis el la 
pramĝeto, kaj poste ni kuris preter la flughaveno, kaj tiam sur sablo! Ĉe unu el la 
akvostacioj, la volontuloj, kiuj portas timigajn vestaĵojn, donis al la partoprenantoj trinketon 
da viskio! Post la konkurso, ĉiuj el la kurantoj partoprenis en skota danc-festvespero. Ĝi 
estis bona sperto, kaj mi vere pensas, ke mi neniam vizitus Coll, krom pro la kurado.

Se vi ne volas pagi por eniri konkursojn, ĉiu-sabate estas senkostaj eventoj en multaj 
parkoj tra la landoj: “ParkRun”. Parkokuro dependas de volontuloj, estas senkosta, kaj ĉiuj 
povas esti partoprenantoj. 

Same  kiel  la  aliaj  konkursoj, parkokuroj okazas en belaj lokoj. La Edinburga konkurso
estas apud la marbordo. En Glasgovo, estas pluraj konkursoj, kaj unu el tiuj aspektas kiel 
baleno! (Vidu la vojon ĉe Ruchill.)

En mia denaska urbeto, estas nova parkokuro. Ĝi estas apud la eks-ĉokolada fabriko. 
Tie, oni fabrikis “Crunchie”, kaj “Mini Eggs”, kaj “Curly Wurly”. La parkokuro uzas la BMX-
konkursejon! Konsekvence, estas pli da anguloj ol normalaj parkokuroj, kaj ĝi estas tre 
kota kaj amuza por kuri (kiam mi unue kuris tiun vojon, mi laŭte ridis daŭre de mia 
kurado!).
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Ĝi enhavas angulan parton, kiu nomiĝas “Curly Wurly”. Oni eniras spiralon (dekstrume),
kaj daŭras al la centro, kie oni uzas alian vojon (maldekstrume) el la spiralo. Provu ne 
vertiĝi!

Finfine, la kurado estas bona por la korpo, la menso, kaj la sano, kaj ankaŭ, oni povas 
vidi ĉiajn vidindaĵojn, kiujn eble oni ne vidus, se oni ne kurus. Mi deziras, ke mi pli frue 
malkovris, ke mi ĝuus kuradon!

Peter Cleaves
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Skapulario

Ŝi ne estis unu el miaj studentoj; ŝi entute ne estis studento.

Kiel docento oni havas publikon. Se oni bone instruas, la publiko ŝatas onin. Mi lernis 
tiun fakton dum miaj propraj studentaj jaroj: ke ekzistas bonaj lekciistoj kaj maladekvataj. 
Ekzistas tiuj kies entuziasmo distras la studentojn kaj markas la okazon en ties memorojn; 
sed se la prezento estas ĥaosa la klaso lernas nenion. Ekzistas arogantaj kaj superemaj. 
Tiuj alvenas dum kvindek minutoj kaj eskapas je la fino, lasantaj malantaŭ si tri-kvar 
sciavidajn studentojn, kiuj havas aŭtentikajn demandojn, starantaj stultaspektaj antaŭ 
halopleno de kamaradoj. Kaj ekzistas tiuj kiuj amas sian fakon kaj ŝatas dividi tiun amon 
kun aliaj. Ili pretigas ĉiun lecionon detale. Ĉiun momenton de ekspliko ili bone 
antaŭplanas. Ili estas sukcesaj aktoroj kun brila skripto. 

Tiaj viroj inspiris min. Mi volis esti kiel ili. Mi sopiris la saman admiron kiun ili estas 
ricevintaj de mi. Do mi enmetis la saman zorgon kaj pensadon en miajn lekciojn kiajn ili 
devis meti, mi kredas, en siajn. Tio sukcesis; evidente. Mi havis sekvantaron. Post ĉiu 
lekcio ĉiam aperis grupo de studentoj kiuj hastis al mia tablo por fari demandojn. Mi 
respondis ĉiujn. Ĉiam estis plezure. Mi amis mian fakon kaj amis paroli pri ĝi. Mi neniam 
laciĝas pri la ekscito, kiun mi spertis kiam ajn mi renkontas inteligentajn junajn mensojn. 
Vidi ilin pensantajn, cerbumantajn, trovantajn al la respondo la vojon: jen la vera 
rekompenco de instruisto. La Doktoro, la kuracanto de malscio. 

Ŝi aspektis iomete pli aĝaj ol la aliaj, iomete malkongrua. Ĉu ŝia vestostilo? … ne tiel 
malformala kiel tiuj de la aliaj virinoj, aŭ, mi diru, ne tiel zorge senzorge vestita. Kaj ŝi ĉiam 
elektis sidi ĉe la rando de la amaso.

Tiuj tagoj dum kiuj mi manĝis en la studenta restoracio (ĉar la stabana estas tro varma, 
mi kutime diris) ofte ŝanĝiĝis en vibrajn seminariojn. Konataj vizaĝoj el la antaŭmagistraj 
grupoj venis por paroli. Poste, nekonataj vizaĝoj ankaŭ aliĝis. De tempo al tempo aliaj 
docentoj sidis kun ni por ĝui la diskuton. Kaj ili ankaŭ frandis repliki demandojn kiuj tuŝis 
siajn proprajn terenojn. Post la eldono de mia unua libro mia homgrupo kreskis kaj 
komencis enhavi pli da nekonataj ol konataj vizaĝoj. 

Kiam aperis la kvina libro mi devis ĉesigi miajn lunĉojn en la studenta restoracio. La 
manĝejestro maltrankviliĝis pro la nombro da homoj amasiĝinta ĉirkaŭ unu tablo; sano kaj 
sekureco li diris. Li ankaŭ aludis al sia malkontento pri la ŝajna fajro en iuj el la junaj voĉoj. 
Mi poste malkovris ke li estas loka paroĥano.

Do ni devis ĉesi. Mi organizis bultentabulon kaj retan diskutgrupon. En tiuj tagoj tiaj 
fariĝis alta modego inter la docentaro. Kompreneble tiuj ne povis anstataŭigi la flaron de la
ĉaso. La eksciton de kuranta debato. Mi deziris la tujecon; esti la centro de atento ekster la
strikta strukturo de la prelega halo. La ĉaso mankis ankaŭ al la studentoj, kaj malgranda 
petgrupo venis al mia laborĉambro por demandi ĉu mi povus aranĝi kunvenojn en unu el la
komunaj ĉambroj. Do mi kunmetis serion da seminarietoj. Mi taskigis unu el la miaj 
studentoj inviti dudek kunlernantojn kaj permesis al ĉiu inviti unu interesaton de ekster sia 



kurso. Mi volis rekrei la diversecon de studfakoj en niaj restoraciaj diskutoj.

Ŝi aperis je la dua kunveno. Mi supozis ke iu invitis ŝin. Ŝia kvieta atento elstarigis ŝin 
de ĉiuj aliaj. Kaj sento ke ŝi ne ĝuis la aferon ĝuste same kiel ĝuis ĝin la aliaj. Ŝiaj 
demandoj ankaŭ. Ŝi ne kontribuis multe al la diskuto sed ŝajnis kuntiri ĝin proksime al la 
fino. Estis kvazaŭ ŝi rigardis grupon de infanoj, min inkluzive, permesante al ili ludi, kaj 
poste kunvokante ilin por reveni hejmen. Kaj ŝia aspekto ankaŭ distingis ŝin: ŝia svelta 
kolo; la malrapida maniero laŭ kiu ŝi lokigis siajn manojn sur la sino, malgrandaj manoj, 
puregaj.

“Dr-o McGonigal,” ŝi iam diris, “viaj libroj montras la ŝiron de Robert Coulter for de la 
sufoka katolikismo de lia juneco. Li ĉirkaŭsnufas iujn sendependajn Katolikajn Ekleziojn, 
kaj li tentetiĝas de la ideo ordeniĝi sen la vindoj de la Roma Rito. Nur lia scienco ‘savas’ lin
de tio. Sed la ligo daŭre restas; li ne povas lasi ĝin. Ĉu vi povus diri ke tiu ĉi estas la marko
de bapto sur lia animo?”

“Iam katolika, ĉiam katolika?”

“Jen unu maniero esprimi ĝin.”

“ ‘Ĝi’ eble estas la punkto, ne? Graco aŭ cerbolavado, kiu el tiuj?”

Ĉiuj aliaj, ankaŭ mi, parolis pri psikologio kaj sociologiaj implicoj de la kondiĉo de 
Robert, kaj lia vundita vireco. Lia lukto por normaligi sin. Lia rilato al Skotlando kaj ŝiaj 
multoblaj misfunkciaj kulturoj je multoblaj niveloj. Nur ŝi uzis religiajn terminojn. Sed ĉiam 
ene de la kunteksto kaj ĉiam konstruinte sur la argumentoj de la aliaj. Ŝi fariĝadis interesa.

Mi plene konstatis la danĝeron de sociumo kun individua ina studento. Ne ekzistas 
reguloj, kompreneble. Universitato ne estas kiel mezlernejo. Sed ni ĉiuj scias.

Mi surpriziĝis ke ŝi akceptis mian inviton por kaftrinko la unuan fojon. Surpriziĝis kaj tre 
ĝojis. Mi povis salteti aŭ pugnobati la aeron, kaj ricevis kuriozajn rigardojn dum mi piediris 
al mia laborĉambro post nia kunveno. Jaroj da kulturita sindeteno povas subpremi salteton
aŭ pugnobaton kiam ĝi jukas por rekvizicii la cerbotigon. Sed memkontenta rideto ŝtele 
eliras ne-rimarkita sur la vizaĝon sen la permeso de la posedanto. En mia laborĉambro mi 
kuŝis en la seĝo, brakoj malantaŭ la kapo, kruroj krucitaj kaj etenditaj antaŭ mi. Tiam, dum 
mi primaĉis tion kio ĵus okazis, venis en la kapon, ke mi ne devis elekti kafejon Offshore 
por renkonti ŝin. Ĝi estas bone konata kiel la loko kie malpli junaj docentoj provizas 
aldonan instruan subtenon al ties pli allogaj luktantaj studentinoj. La studentinoj sentas sin 
trankvilaj en la malstreĉa atmosfero, kaj sufiĉas da bohemianaj avinjoj kun ekpaŝantoj kaj 
anoj de la trikoklubo por ke la docento ne aspektu tro aĝe fremda. Ni povus tie renkontiĝi, 
mi trankviligis min, kaj tuj iri aliloken.

Ni ne. Ni restis.

Ŝi informis min ke ŝi ne estas studento dum tiu unua kafotrinko. Fakte, tiuj estis la unuaj
vortoj kiun ŝi diris dum ni kirlis la tasojn. Jen estis la momento por halti la aferon. Mi devis. 
Sed ‘estis’-oj kaj ‘devis’-oj estas malŝparoj de spiro. Ni ne vivas vivon per retrovido. Sed mi
havis antaŭvidon en ĝuste tiu momento. Mi sensis ke tiu ĉi staris preter la mem-evidenta 



kliŝa danĝero de ‘griziĝanta docento regalas admiran studentinon per tute platona taso da 
kafo’. Ŝi estis ruza. Mi jam sciis tion, sed ŝi ja estis ruza. Ŝi elektis tiun momento ĉar ŝi 
sciis ke mi estos tro embarasita por rompi la aferon kun plenaj kaftasoj sur la tablo kaj tuta 
kafejo kiu rigardas nin. Kiel aspektus publike se mi elpaŝus post nur kelkaj minutoj da 
ĉeesto?

Ŝi konis min de miaj libroj kaj jam elcerbumis min. Ŝi sciis kiel mi kondutos en tiu 
situacio. Ŝi venis en mian vivon kun plena bildo pri kiu mi estas. Nenia aŭtoro povas krei 
karakteron kiu ne estas ia trajto de la aŭtoro mem. La plejmulto, tamen, posedas sufiĉajn 
lertojn por vivigi siajn karakterojn kiel memstarulojn. Ili ekzistas aparte de sia kreinto. En la
manoj de lerta verkisto, la dialogoj kaj la intrigo, la situacioj priskribitaj kaj la lingvaĵo uzitaj 
kaŭzas tion, ke tiuj ĉi personecoj ŝajnas esti homoj vere konataj de la aŭtoro - homoj pri 
kiuj tiu informas la leganton. Mi sciis ke mi ne povis fari tiel. Mi ne havis la verkan sperton 
nek la patiencon por gvidi pure fikcian verkaĵon en ekziston. Mi hastis, tamen, eldoniĝi. 
Sed mi sciis ke mi povas verki brile pri faktoj. Mia trafo estis fari ke tiuj kvin libroj estu mia 
biografio kovrita per la vesto de rakonto. Mi skribis min sur paperon por ke iu ajn povu 
preni kaj rigardi min. Dum niaj konversacioj en Offshore mi daŭris nudigi mian animon.

Kvar fojojn ni kaftrinkis antaŭ ol ŝi venis al mia apartamento. Ĉu estis signoj, kiujn mi 
devis vidi? Ĉu estis indiko? Nu, jes. La fakto, ke ŝi venis al la kunvenoj falsante sian 
indentecon, estis unu. Sed ŝi traktis tiun lerte per siaj tempumo kaj deloga rezonado. Ŝi 
tiris min per la ŝajnigo ke ŝi komprenas la menson de Robert Coulter. Sed ŝi neniam 
akceptis ian senkulpigon lian. Ĉu tiu ne sufiĉe indikis? La cetero estis subtila. La foja ŝtona
vizaĝo kiam miaj ŝercoj tro mokis la Eklezion. La delikateco. Ho Jezuo, kial mi ne vidis 
tion? Tiu troa senvulgareco. Ĉiam blanka silka bluzo kaj strikta jupo. Dank’ al Dio pro la 
gliteco de silko.

Mi sidis sur la plejdo antaŭ la kameno. Ŝi sur la kanapo. La konversacio daŭris kiel 
jame. Parte filozofio, parte scienco, parte literaturo, teksumante leĝere, lerte, inteligente.

Sed mi enuiĝis pri ĝi. Kial efektive ŝi venis al mia apartamento, je Kristo?

“Ĉu vi volas sidiĝi ĉi tie?” mi diris.

“Okej,” ŝi diris, kaj ridetis.

Ŝia mansaketo kuŝis sur la planko antaŭ ŝiaj piedoj. Ŝi klinis sin por levi ĝin kaj 
samtempe enmetis sian manon. Malgranda kvadrato de blanka lana ŝtofo glitis el ŝia 
bluzo. Ĝi estis skapulario. Kiam ŝi rektiĝis, figuro de la Sankta Koro pendis plene videbla 
sur ŝia brusto.

Jen tio, kio elektrigis min. Jen tio, kio provizis al mi la krizan aldonan sekundon por levi 
min de la plejdo antaŭ ol estis eble vidi la ŝtalan ekbrilon de tio kion ŝi prenis el la saketo.

Hju Rid



Ĉu Kopenhago estas kiel Edinburgo?

Klare, ambaŭ urboj estas la ĉefurboj de ties landoj, sed, ĉu ili havas pli da samecoj?

La nova jaro ĵus komencis, do eble la plej grava malsameco estis ĉe tiaj festoj. Dum la 
pasintaj novjarfestoj, mi festis kun mia koramiko en Edinburgo. Tiel, kiel novjariĝo estas 
festata en Edinburgo (kaj en Skotlando pli ĝenerale) - 'Hogmanay' - estas ege fama. Mi 
neniam festis en la urbocentro, sed ĉiam en lokoj, kie mi povas vidi la artfajraĵojn, kiuj 
okazis super la kastelo. La unua jaro, ni festis kun miaj geamikoj, je la domo de unu el ili, 
kie estis surtegmenta vidpunkto. La duan jaron, ni festis en la montetoj 'Pentlands', kie 
ankaŭ estis vidpunkto de la kastelo (klare tre fora), kaj ankaŭ super la plejparto de 
Edinburgo. Do, eble mi ne spertis la veran Edinburgan novjarfeston. Sed laŭ mia scio, 
estas nur unu artfajraĵo, je la dudek kvara.

Ĉi-jare, ni festis la novjariĝon en Danlando. Festado tie ne estas same kiel en 
Edinburgo. Fajraĵo okazas la tutan vesperon, de antaŭ la sunsubiro, ĝis proksimume la tria
matene. Je la kvina posttagmeze, ni spektis "infan-amikan" artfajraĵon; estas nur iom da 
malgrandaj artfajraĵoj. Sed eĉ tiam, estis neoficiala artfajraĵo. Dum la tuta nokto, 
neorganizitaj, neoficialaj artfajraĵoj okazis ĉie. Oni ĉiam devas esti ege zorgema. Kiam la 
horo alproksimigis la dudek kvaran, la intenseco de la artfajraĵoj pligrandiĝis. Je la 
novjariĝo, ni estis apud lagoj, kaj estis freneze. Artfajraĵoj estis je la dekstra kaj la 
maldekstra, kaj foraj kaj tute malforaj. Estis ege laŭte, brile, eble timige. Mi ne scias, ĉu 
estis oficiala artfajraĵo, aŭ nur ĉi-tiaj hazardaj. Mi neniam trovis tian scenon en Britio. Klare,
novjariĝo en Kopenhago ne estas tute simila al en Edinburgo.

Pli trankvile, ni povas diskuti muzeojn, ĉar ili ofte estas vizitindaj en iu ajn urbo. En 
Edinburgo, mia plej ŝatata muzeo estas 'St Cecilia's Hall'. Ĝi estas parto de la Universitato 
de Edinburgo, kies temo estas antikvaj muzikiloj. Estas multaj ekzemploj de instrumentoj, 
klavicenoj, fruaj pianoj, ktp. Por mi, precipe interesa estas la muro, plena je fagotoj!



Plaĉe al mi, Kopenhago ankaŭ havas muzikan muzeon. Ĝia temo  kovras pli da specoj 
de muzikiloj, ĝis la moderna tempo, kaj ĝi ankaŭ enhavas pli da ne-eŭropaj instrumentoj. 
Ni plej ŝatis la 'provu'-ĉambron. La ĉambro havas iom da mallaŭtigiloj, sur la muro. Ene de 
ĝi, oni invitas ĉiujn ludi instrumentojn. Estas harpoj, sonoriloj, trombonoj, kaj tamburoj, ktp. 
Ni ege amuziĝis.



Klare, la pli normalaj specoj de muzeo ekzistas en ambaŭ urboj, do nur nenormalaj 
muzeoj estas diskutindaj. Por mi, eble la plej stranga speco de muzeo traktas medicinon. 
En Edinburgo troviĝas 'The Surgeons Hall' (la Ĉambrego de Kirurgoj). Tie, estas multe da 
medicinaj iloj, kaj malsanaj organoj.

En Kopenhago, ankaŭ estas medicina muzeo. Ĝi estas en la domo, kie plenkreskis la 
fama fizikisto Niels Bohr. Laŭ mi, la plej memorindaj aferoj pri ĉi tiu muzeo estis en la 
ekspozicioj. La unua, nomiĝis 'Mind the Gut' (Pripensu la Stomakon). Temas pri la ligoj, 
inter la cerbo kaj la stomako, kaj sano pli ĝenerale. Kiam oni eniris, estis rakonto, kiu uzis 
dancon por montri aferojn. Kaj estis maŝinoj, por kompreni onian mensan ŝtaton. Oni uzis 
la maŝinojn por elekti: kiun koloron havas la ĉielo; kie korpe oni sentas amon; kiel oni 
fartas; kiel oni pensas pri sukero, ktp. Post kiam oni faras siajn elektojn, oni enmetas 
ĵetonon en la lastan maŝinon, kaj ricevas konsilojn en formo de poezio.

Mi ricevis hajkon (estis hajko nur en la angla):

"Tiel longe kiel mi amas

Mi esperas, ke vi komprenos,

Kio mi estas..."

Mi tute ne komprenas, kiel mi uzu tion.



La dua ekspozicio 'The Body Collected' (la korpo unuiĝinta), enhavas ostojn, organojn 
ktp, same kiel en Edinburgo. Tio, kio ne estis en Edinburgo, estas muro, plena je infanaj 
korpoj. Ĉiuj el la infanoj mortis antaŭ naskiĝo. Iuj el la infanoj estis kunigitaj ĝemeloj, 
plejmulte kunigitaj je la korpoj. Estis infanoj, sen nazoj, kiu anstataŭe havas nur unu 
centran okulon, kiel ciklopo. Estis infanoj, kun kunigitaj kruroj, kiel marvirinoj. La tuta muro,
eĉ la tuta ekspozicio, estis ege, ege stranga, kaj mi neniam vidis ekspozicion kiel ĉi tiu en 
Britio.

Finfine, mi supozas, ke Edinburgo kaj Kopenhago estas plejparte la sama. Sed laŭ mia 
sperto, se io povus esti pli stranga, ĝi estas pli stranga en Danlando. Ambaŭ urboj estas 
belaj, kaj vizitindaj. Kaj oni povas flugi facile inter la du. Se vi ankoraŭ ne vizitis aŭ 
Edinburgon aŭ Kopenhagon, eble ĉi-jaro, vi povas!

Peter Cleaves



Regantoj kaj najbaroj: La historio de Skotlando de 1542
ĝis nun

 

aŭ: “Rakonto enkadrigita de du Elizabetaj la unuaj, kaj du Franciskoj la duaj ...” 

Epizodo 1a (1542-1625)

Dum lastaj jaroj oftas diskutoj pri la nuna kaj la estonta konstitucia pozicio de Skotlando 
ene de aŭ ekstere de la "Unuiĝinta Reĝlando", pri la valoro kaj pluekzisto de ĝia monarĥio,
kaj pri la rilato de Skotlando kun la cetero de Eŭropo. Estas do valore esplori la historion 
de la afero, kaj la direkton de ĝia ebla estonta evoluo. Kiel okazis, ke Skotlando estas, por 
la momento almenaŭ, parto de pli granda ŝtato nomita “Unuiĝinta Reĝlando”, kun reĝa 
dinastio, kiu en la realo nomiĝas tiu de “Saxe-Coburg-Gotha”? 

Ĉi tio estas persona vidpunkto, kaj historio konsistas el faktoj, sed oni devas poste 
interpreti ilin. Parto de ĉi tiu historio certe estas la demando pri kiel okazis entute, ke 
Skotlando ne plu estas la sendependa lando kia ĝi estis antaŭ 1707. Aŭ ĉu la problemo 
komenciĝis jam en aŭ antaŭ 1603? Kial nia lando, malkiel 193 aliaj landoj en la mondo ne 
havas flagon hodiaŭ ekster la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko? Ja por kompreni la 
nuntempon, oni devas unue kompreni la pasintecon ...

Kiel konate, la reĝaj dinastioj de Skotlando kaj Anglio "unuiĝis" en 1603, en la persono 
de James (pron. Ĝejmz) Charles Stuart, naskiĝinta en 1566, James 6a, kiu fariĝis 
(unujaraĝa!) reĝo de la Skotoj, depost 1567, kiu fariĝis James 1a de Anglio en 1603 post 
la morto de la seninfana angla reĝino Elizabeth 1a. Ofte ankaŭ en esperantaj tekstoj, oni 
nomas lin Jakobo, derivita de la latina nomo Jacobus. Tamen unue ni mallonge priparolu la
ruzojn kaj krimojn kiuj kondukis al tiu evento. 

La vera komenco de tiu historio estas tamen kelkajn jardekojn pli frue. James naskiĝis 
en 1566, filo de Maria Stuart (1542-1587), reĝino de la Skotoj (inter 1542 kaj 1567) kaj 
reĝino de Francio (1559-1560). Du el la tiamaj ĉefaj superpotencoj en tiu epoko estis 
Anglio, kaj Francio; aliaj estis Hispanio kaj Nederlando. Samtempe, la okcidenta mondo 
komencis etendi siajn rabemajn imperiismajn manojn disen en la ceteran mondon. Por la 
reganta klaso en Anglio, grava danĝero estis la fakto de la historia alianco inter Skotlando 
kaj Francio, kaj la ebleco de franca invado, uzante Skotlandon kiel "malantaŭan pordon" al
Anglio.

Aldone, la kreskanta graveco de la komerca proto-kapitalista klaso kiel alternativa 
fokuso de potenco pli kaj pli levis ekonomiajn kialojn por internaciaj disputoj. Fakte la 
angla ŝtato komencis konduki ekonomian militon kontraŭ la tuta Eŭropo, kaj tiaj faktoroj 
kiaj dinastiaj enmiksiĝoj fariĝis iomete pli gravaj kiel fontoj de militoj, anstataŭ la klasikaj 
familiaj kaj personaj rivalecoj. Pro militaj kialoj, kaj ekonomiaj kialoj, la regantoj de Anglio 
nepre ne volis havi najbaron, nome la tiam ankoraŭ sendependan Skotlandon tuj ĉe la 
malantaŭa pordo, tio estas, tuj ĉe la landlimo kun norda Anglio. 



Skotlando, amiko kaj aliancano de ekonomia malamiko, nome Francio, lando, siatempa 
malamika (al Anglio) superpotenco eĉ, kiu aldone proksime alfrontis Anglion nur 30 
kilometrojn disde la suda marbordo aliflanke de la markolo. Dum jarcentoj estis celo de 
angla ekstera politiko kontraŭbatali la influon de Francio, kaj ankaŭ kontraŭ tiu de 
Hispanio. Eble pro tio tre frue leviĝis la koncepto de aparta sendependa eklezio en Anglio, 
sub la gvidado de la reĝo aŭ reĝino de Anglio, kaj ne de la papo en Romo.

Estas historia deluzio*, kiu ne malofte okazas ĉe venkitaj popoloj, kaj laŭ kiu ili imagas, 
ke ili mem fakte iasence venkis. Laŭ tia versio tekstas, ke “Reĝo James/Jakobo estis 
skota reĝo, kiu ekprenis la anglan tronon”. Sed tia propaganda teksto ne veras, ĉar la 
inverso okazis: la angla registaro kaj reganta klaso kaptis la skotan reĝon, kaj tio 
konsistigis plursence anglan konkeradon de Skotlando precipe laŭ ĝia ekstera politiko, kaj 
laŭ ĝia libereco kiel ekonomia potenco. 

Por kompreni la eventojn de 1603, ni retroiru eĉ kelkajn jardekojn pli por trovi la radikojn
de la historio de nia rakonto. Maria Stuart (1542-1587) estis la sola supervivinta infano de 
Reĝo Jakobo 5a de la Skotoj kaj lia dua edzino Marie de Guise, franca nobelino. Maria 
estis eta infano, kiam ŝi heredis la tronon de Skotlando en 1542 nur sestagaĝa, kiam ŝia 
patro mortis pro vundoj en batalo kontraŭ unu el la ĉiamaj anglaj invadoprovoj. Pro manko 
de plenkreska reĝo, la efektiva skota registaro konsistis el regentoj dum la sekvantaj 16 
jaroj, kiuj regis Skotlandon nome de Maria, ĝis Maria, dume loĝanta ĉefe ĉe parencoj en 
Francio, plenaĝiĝis. 

Kaj do, deksesjaraĝa, Maria revenis al Skotlando en 1558, kaj edziniĝis al Francisko, 
dekkvarjaraĝa franca princo. Per tiu geedziĝo komenciĝis periodo de eĉ pli proksima 
rilato inter Skotlando kaj Francio. Ĝi estis pli ol la geedziĝo de princo kaj princino. Tamen, 
ĝi estis alianco, kaj ne unuiĝo. La du landoj restis sendependaj. Francio, la pli potenca el 
la du landoj, ja ne estis tre proksima najbaro, almenaŭ laŭ la tiamaj geografiaj normoj. 

Francisko kaj Maria



La sekvantan jaron, tiu Francisko heredis la francan tronon. Kaj do tiu paro da 
geadoleskoj regis inter ili, almenaŭ nome, kaj Francion, kaj Skotlandon, pliproksimigante la
du landojn politike, ekonomie, kaj kulture. En la geedza lito tamen estis malpli da sukceso, 
kaj la pariĝo ne produktis infanon, do ankoraŭ ne ekzistis heredonto por la trono de 
Skotlando kiu venus post Maria. Post plia jaro, la juna François mortis en decembro 1560 
pro iu problemo pri la cerbo kaj orelo. La dujara “geedziĝo” inter Francio kaj Skotlando 
estis finita, kaj la reĝa edzeco finita sen ido. Maria revenis al Skotlando post kelkaj 
monatoj. 

La patrino de Maria, Marie de Guise, franca nobelulino kaj vidvino de Jacobo 5a mortis 
la saman jaron. Maria Stuart perdis potencan aliancanon. En Skotlando venis tempo por la
lordoj devigi la junan reĝinon obei ilin, kaj ankaŭ anglaj diplomatoj kaj religiaj predikantoj 
havis fingrojn en la registara pasteĉo. Aŭ almenaŭ havis influon je la reganta rondo. Post 
kvar jaroj Maria edziniĝis denove, ĉi-foje kun sia duonkuzo Henry Stuart, Lordo Darnley, 
kaj en junio de 1566 ŝi naskis idon, James. 

Situacio alvenis, kiam li povus iam estontece fariĝi ne nur la reĝo de la Skotoj, sed iam 
estontece ankaŭ la reĝo de Anglio, unuigonte la reĝajn dinastiojn de Anglio kaj Skotlando, 
se la angla reĝino Elizabeth (unua) de Anglio restus sen idoj. 

Tiu tempo koincidis kun vera eksplodiĝo de mondo de interkonkursantaj superpotencoj, 
en kiu Skotlando estis, ne tiom ludanto, sed pli ludato. Por kelkaj inter la reganta klaso en 
Skotlando, Maria per tiu ago servis sian celon. Post jaro, junto de regentoj transprenis la 
reĝlandon, abdikigis la reĝinon, rabokaptis la unujaran knabon James, nomis lin reĝo 
James 6a de la Skotoj, kaj edukis lin malami sian patrinon, ŝian francan familion, kaj la 
katolikan eklezion.

Skotlando estis sendependa lando, kaj povintus resti tia. Sed historio havis alian ideon. 
Ne kulpis nur protestanta malakcepto de la troa proksimeco al katolika Francio. Tiu tempo 
konsistigis komencon de la epoko de imperiismo en la moderna ekonomia senco. 
Komerca rivaleco inter landoj diktis, kaj ne plu tiom rivaleco aŭ amikeco inter reĝaj familioj 
mem. Tuj ĉe la sola landlimo de Skotlando estis tre potenca najbaro, Anglaj armeoj 
konstante provis invadi kaj kapti Skotlandon, same kiel jam okazis en Irlando kaj Kimrio. 
Kaj sorto, kiel ĉiam, provizis enirpunkton por detrui tiun promesplenan ekonomian aliancon
inter Francio kaj Skotlando. Fakte, okazis ekonomia milito ne nur inter Anglio kaj 
Skotlando, sed inter Anglio kaj la cetero de Eŭropo. Iel, ĉio ĉi sonas ne tute eksdata temo! 

Sed la ŝtatrenverso konsistigis tragedion ne nur por Skotlando, sed por Maria persone. 
Poste, ĉiu viro, kiu estis romantike ligita kun Maria Stuart finiĝis mortinta en misteraj 
cirkonstancoj. Unue, David Rizzio, sekretario kaj suspektita koramiko de Maria, kaj laŭ 
kelkaj komentantoj eble la vera patro de James (aŭ ĉu tio estis nur klaĉo por subfosi la 
reĝinon?), li estis  murdita. Tiu, kiu fariĝis la dua viktimo en la serio, estis Henry, Lordo 
Darnley, edzo de Maria kaj, oficiale almenaŭ, la patro de James. Darnley mortis pere de 
mistera bomboeksplodiĝo. Tio estis tiam treege moderna asasinadmetodo, do certe ne 
farita de amatoroj. Tiu asasinado de Darnley, kaj la rilata asasinado en 1570 de James 
Stewart, grafo de Moray, tiam skota regento por James, estas du el plej fruaj ekzemploj de
bombo kiel politika asasinadmetodo. Fine, pereis tria, pli posta edzo de Maria, James 



Hepburn, grafo Bothwell, kiu finiĝis katenigita al ŝtonkolono en Danlando, kie li post kelkaj 
mizeraj jaroj mortis. 

Sufiĉe evidenta motivo por kelkaj el tiuj krimoj (almenaŭ por modernaj okuloj) estis por 
malhelpi la koncipiĝon de rivala(j) heredonto(j) de la skota krono, kiuj povus anstataŭi la 
jam rabokaptitan James. Maria Reĝino de la Skotoj mem estis kaptito aliloke. Kiam ŝi 
poste sukcesis eskapi, ŝi eble stulte kaj naive serĉis kaj trovis azilon en Anglio (tamen la 
sola lando kun kiu Skotlando havas surteran landlimon!) ĉe sia kuzino Elizabeth, la angla 
reĝino, kiu siavice laŭgrade (se ne tuj) opiniis Maria’n danĝera komplotanto kontraŭ la 
angla trono, kaj arestigis ŝin. Post kelkaj jaroj en angla karcero, Maria Stuart estis 
ekzekutita de la angla ŝtato en 1587 pro “perfido”. James mem, konata kiel “saĝa idioto” 
pro sia stranga konduto, rabokaptita disde sia patrino jam en 1567, estis efektive 
“Manĉuria kandidato”* por antaŭenigi la strategian agendon de la protestantaj ekstremistoj 
kaj agentoj de la angla ŝtato kiuj ĉirkaŭis lin. Tiu agendo estis ĝenerale kontraŭbatali la 
interesojn de Francio kaj aliaj eŭropaj potencoj. 

Post la morto de Maria Stuart, reĝino de la Skotoj, fariĝis pli kaj pli verŝajne, ke James, 
pranepo de angla reĝo Henriko 8a, heredos la anglan tronon, ĉar Elizabeth, la seninfana 
angla reĝino, estis jam 54-jaraĝa. Post kiam James instaliĝis kiel reĝo nun de ambaŭ 
Skotlando kaj Anglio post la morto de reĝino Elizabeth en 1603, tio antaŭenigis la anglan 
kontraŭ-francian agendon internacie, kaj helpis la ŝancojn de iam pli poste kompleta angla 
transpreno de Skotlando. Post kiam James enoficiĝis en Anglio, li dum la restantaj 22 jaroj 
de sia vivo vizitis Skotlandon denove nur unufoje.

Skotlando posedis ankoraŭ tamen propran parlamenton, se ne propran monarĥion, kaj 
tiu parlamento sukcesis pluvivi pliajn 104 jarojn post la “unuiĝo de la kronoj”, malgraŭ la 
invado de 1651-60 kaj diversaj intercivitanaj militoj. Tamen tiu jarcento koincidis kun la 
kresko de internacia komerco, kaj la samtempa internacia komerca milito inter la diversaj 
eŭropaj potencoj. Skotlando estis ankoraŭ sendependa lando. Tamen baldaŭ venos la 
tempo de la anglaj Aktoj pri Navigado, speco de leĝe aprobata pirateco de unu lando 
kontraŭ alia, kaj eĉ ekonomia atenco specife kontraŭ skota komerco en Anglio, pere de la 
Akto pri Fremduloj, kiu malpermesis skotajn komercistojn vendi siajn varojn en Anglio. 
Ho, kiel tiuj temoj memorigas pri la moderna kaĉo pri Briteliro!

La jarcento kaj iom, kio sekvis la ekaperon de Jakobo sur la angla trono estis same 
bunta kaj interesa, tamen, ne bunta kaj interesa laŭ agrabla senco. La reĝa unuiĝo estis 
nur la unua paŝo; la kompletaj konkerado kaj politika enkorpigo de Skotlando sekvos.

… daŭrigota en Epizodo 2a (1625-1746 kaj hodiaŭ, kiam ni ekscios pri la dua Elizabeta 
la unua, kaj la dua Francisko la dua) …

*Manĉuria kandidato: aludo al samnomaj romano de Richard Condon (1959) kaj filmoj 
(1962, direktoro: John Frankenheimer, kaj 2004, direktoro Jonathan Demme) pri 
cerbolavita militkaptito.

*deluzio = sintrompa iluzio

Ed Robertson





La Krubalo kaj la Lingvo de Espero

Lastatempe, eta Esperantisto en hejmo mia eklernis pri stranga, eta ulo kiu koniĝas tra 
la mondo pro lia unumensa klopodo kaj la poeziaj vortoj kiuj priskribas lin. Ĉu mi parolas 
pri la krubalo aŭ Ludovik Zamenhof? Vi decidu…

Sed certe ambaŭ ambiciaj sinjoroj indas diskuton pro novaj libroj kiuj montras ties tre 
malsamajn ĉefajn viv-historiojn; libroj kiujn mi plezure recenzas jene.

Unue, La Krubalo estas traduko de la fama porinfana libro The Gruffalo, verkita de Julia 
Donaldson kaj ilustrita de Axel Scheffler. Dankon al aro de tradukistoj, unu el kiuj estas 
Duncan Thomson, membro de EAS, The Gruffalo (the gruff buffalo) iĝas La Krubalo (la 
kruda bubalo).

Kiel la originala, La Krubalo estas bele ilustrita kaj rimproza rakonto pri eta muso kies 
lerto kaj sprito fortigas lin dum renkonto kun “besteg’ sen egalo”, la krubalo. Per friponado 
de la krubalo, la muso travivas manĝemajn vulpon, serpenton kaj strigon kiuj ektimiĝas pro
la terura, ŝajne nova amiko de la muso.

Ĉion belan el The Gruffalo retenas La Krubalo: la belajn, amuzajn bildojn; la preskaŭ 
makiavelan rakonton pri kiel ludi malamikojn kontraŭ unu la aliajn; kaj, per mirinda 
tradukado, la precize riman, bele ritman verkadon.
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La traduko ankaŭ sukcese transprenas la malhelajn subtemojn kaj misterajn demandojn
de la originala. Kial la krubalo tiel stultas? Se neniuj aliaj karakteroj ŝajne antaŭe vidis la 
krubalon, ĉu ĝia apero signifas venontan apokalipsan invadon far krubaloj en la ĝisnuna 
trakvila arbaro arbusta? Se la muso timigis la vulpon, serpenton kaj strigon per priskriboj 
de la imagata terura krubalo sed ja time ŝokiĝis pro la ekvido de la reala krubalo, ĉu tio 
signifas pasintan renkontiĝon tiel mensoŝanĝinte traŭmata ke la muso forpuŝis la 
koŝmaregon al kaŝita angulo de sia ĝenata menso? (Kaj se jes, kiel ĉi tia monstra hororo 
juste ekzistas kiel porinfana libro?)

Tio dirite, La Krubalo vere montras kaj la miraĵon de la originala rakonto kaj la ege 
poezie ludemecon kaj rimkapablon de la lingvo Esperanto. Kiel ĝojo por spertaj parolantoj 
kaj amuzo por ĉiuaĝaj lernantoj, La Krubalo belas kaj indas.
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Simila subfluo pri malutopio ekzistas en Doctor Esperanto and the Language of Hope, 
bela nova porinfana libro pri la vivo kaj revo de Ludovik Zamenhof, verkita de Mara Rockliff
kaj ilustrita de Zosia Dzierżawska.

Anglalingve, ĝi montras la historion pri la ideo de Esperanto. Per belaj bildoj kun 
malmultaj vortoj en ĉiu paĝo, al la leganto enkondukiĝas la urbo de Bjalistoko, la diversaj 
lingvoj ene kaj etna konflikto inter ili, kaj la konstato de la juna Ludoviko (angle Leyzer) pri 
la solvo kiu internacia lingvo povus esti. 

La libro gvidas nin tra la sukcesoj kaj malfeliĉoj de la klopodoj de Zamenhof: la ideo, la 
redaktado kaj plibonigado, kaj la netigado, publikado kaj disvastigado de la nova lingvo, 
ĝis, finfine, ni vidas la nervozan kreinton prelegi ĉe la unua kongreso.

La ĝojo de la libro estas ke ĝi, kaj 
montras la veran fruan historian de la
lingvo, kaj enkondukas iom da 
gramatiko kaj leksiko de Esperanto. 
Tamen, mia sola kritiko pri la libro 
estas ke ĝin oni verkis nur en la 
angla. Ŝajnas strange al mi ke la 
malgranda teksto ne aperas dulingve 
– tio aldonintus valoron al la 
kompreno sen preni tro da spaco en 
la folioj.

Kompreneble, diversaj esperantaj 
vortoj aperas ene, kaj se oni legas 
Doctor Esperanto and the Language 

of Hope kaj volas lerni pli pri la lingvo, multaj elektoj disponeblas. Ekzemple, La Krubalo!

Simon Varwell

La Krubalo kaj Doctor Esperanto and the Language of Hope ambaŭ disponeblas 
en tre malmultaj bonaj librovendejoj, inkluzive tion de la Esperanto-Asocio de Britio.
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Nigra Materio

El kio konsistas la mondo? Eksperimente, preskaŭ la tuto de ordinara materio konsistas
el molekuloj, kiuj konsistas el atomoj, kiuj konsistas el elektronoj kaj protonoj kaj neŭtronoj.
Protono aŭ neŭtrono estas1 triopo de eĉ pli malgrandaj partikloj, la tiel nomataj kvarkoj2.

Krome, oni eksperimente observas aliajn partiklojn: (1) pli pezaj analogoj de elektronoj 
kaj kvarkoj; (2) bosonoj, kiuj peras interagojn (kiel la fotono, la Higgs-bosono, aŭ la 
gravitono), kaj (3) la tiel nomataj neŭtrinoj, malpezegaj (sed ne senmasaj) partikloj, kiuj 
apenaŭ interagas. Ĉu ekzistas alispeca "aĵo"? Astronomia observado postulas du specojn 
de aliaĵoj: nigran materion kaj nigran energion. Sed tiuj du aĵoj estas fundamente 
malsimilaj.

Nigra materio estas speco de partiklo, ne rekte observata, kiu apenaŭ interagas krom 
gravite3. Alivorte, ĝi pezas, sed ne lumas. La ekziston de nigra materio pruvas observado 
de galaksioj. Kiam oni observas la turniĝon de galaksio, oni rimarkas ke ĝi pezegas, pli ol 
la ŝajna maso atribuebla al lumantaj astroj. Tial, la krommaso konsistas el io alia. Ĉu tiu 
nigra materio estas nigra truo aŭ neŭtrinoj? Laŭ nunaj modeloj, verŝajne ne; nigra materio 
konsistas el partikloj4.

Laŭ nunaj modeloj, nigra materio konsistas el partikloj, ne astroj, kaj tiuj partikloj ne 
estas neŭtrinoj, kiuj estas tro malpezaj. Nigra energio ne estas partikleca. Nigra energio 
estas, laŭ nunaj kosmomodeloj, la energio de vakuo mem. La ekvacio priskribanta graviton
(la Ejnŝtejna ekvacio) estas G = T, en kiu G estas la kurbeco de spactempo (la Ejnŝtejna 
tensoro), kaj T estas la energio de materio (la energia-movkvanta tensoro). Alivorte, 
spactempo kurbiĝas tiom, kiom pezas materio. Nu, nigra energio estas korekto de tiu 
ekvacio, jen: G = T + Λ, en kiu Λ (la greka litero lambdo) estas aldona termo (la 
"kosmologia konstanto"). Do, spactempo kurbiĝas tiom, kiom da materia energio ekzistas, 
plus Λ, kiu estas efektive la propra energio de spactempo mem.

Oni malkovris la ekziston de nigra energio el la homogeneco de la universo. La ekvacio 
G = T implicas, ke la universo pligrandiĝas pro la ekzisto de materio en ĝi. Ĉar la universo 
pligrandiĝas rapidege, se iuj partoj de la universo estus pli varma ol aliaj partoj, ili ne 
havus sufiĉe da tempo por samtemperaturiĝi inter si. Tial oni atendus ke la universo ne 
estas ĉie samtemperatura. Sed, fakte, la universo estas preskaŭ samtemperatura5. Kial? 
La akceptata solvo de tiu problemo estas ke la universan pligrandiĝon akcelis la propra 
energio de spactempo. Tiel, la universo, komence samtemperatura, sufiĉe pligrandiĝis al 
la nuna grando, antaŭ ol ĝi povus malsamtemperaturiĝi.

Mi mencios ke unu el la nesolvitaj problemoj de fiziko temas pri la malpezeco de 
spactempo. Vakuo, fakte, estas malpezega: unu kubmetro da vakuo pezas nur ses 
duiliardonojn de gramo. Ni ne scias la kialon.

¹ "Esti" estas, Clinton-ece, komplika vorto. La disigo de la tri kvarkoj en protono 
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postulas senfinan energion; tiu fenomeno faklingve nomiĝas mallibereco (angle 

"confinement").

² Por etimologiemaj aŭ irlandemaj legantoj, tiu vorto devenas de la romano La Mortfesto
de Finnegan.

³ Ĉio interagas gravite.

Dumlonge sciencistoj pridiskutadis la naturon de nigra materio: ĉu astro (masiva ⁴
kompakta haloo-objekto — massive compact halo object, aŭ MACHO), ĉu partiklo 
(malforte interaganta masiva partiklo — weakly interacting massive particle, aŭ WIMP).

 La mezurado de la temperaturo de la universo uzas la t.n. kosman mikroondan fonon.⁵

Hyungrok Kim
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Serĉante eseojn pri Esperanto kaj skota kulturo

En 1999, la skota poeto William Auld kanditatiĝis por la Nobel-premio pri literaturo—la 
unua el liaj tri tiaj kanditatiĝoj. Samjare, lia adoptita hejmurbo de Dollar, Skotlando okazigis
ekspozicion honorantajn lokajn verkistojn kaj artistojn; neniu pensis inkludi lin. La ĉefaj 
verkoj de Auld estis ĉiuj verkitaj en Esperanto, lingvo kies  literaturo de la dudeka jarcento 
estis profunde formita per la verkoj de Auld kaj de multaj aliaj skotaj verkistoj (ekz. John 
Dinwoodie, John Francis, Reto Rossi, kaj Albert Goodheir), kolektive konataj kiel la Skota 
Skolo. Kune, ĉi tiuj verkistoj difinis la estetikan etoson de moderna Esperanto, fariĝante 
tutmonde famaj kiel mastroj de sia metio kaj, en la kazo de Auld, leviĝante al la plej altaj 
platformoj de internacia agnosko, dum ili restis tute nekonataj (almenaŭ literature) al siaj 
propraj najbaroj.

Dum Skotlando serĉas kun renovigita urĝeco difini sin aparte de sia historia kuniĝo kun 
Anglujo, kaj provas rekoncepti sian pli larĝan pozicion ene de Eŭropo, ĉi tiu laŭplana 
volumo demandos, kion signifas la fakto ke ĉi tiuj verkistoj (kies verkoj estas akordigitaj en 
la literatura verkaro de lingvo parolata per pli multaj homoj ol la nombro da parolantoj de la
skota kaj la gaela kune) estas efike nevideblaj en la membildo de ilia lando. Tra konsidero 
ne nur de la Skota Skolo, sed ankaŭ de la aliaj historiaj kaj nuntempaj rilatoj de Skotlando 
kun ‘la internacia lingvo’, ĉi tiu volumo esploros ŝancojn por imagi Esperanton kiel ‘kvaran*
lingvon de Skotlando’ – lingvo kiu reflektis, kaj daŭre reflektas, vizion pri skota identeco kaj
nacio, kiu trovas siajn apartecon ĝuste en la kunvivado kaj kunkreado de Skotlando per la 
eŭropaj kulturaj interŝanĝoj kaj dialogoj, per kiuj la lando senĉese sin reprezentas al la 
mondo. La celo estas tiel, per pligrandigita vizio de la kultura-lingva pejzaĝo de Skotlando, 
malkovri kaŝitajn radikojn de la difinaj devontigoj de Skotlando al diverseco, demokratio, 
kaj tutmonda gvidado, kaj ankaŭ novajn rimedojn por aserti ĉi tiujn en la disvolviĝo de la 
skota identeco en la dudek-unua jarcento.

Tiu ĉi volumo ricevis deklaron de intereso de Peter Lang Ltd por ebla inkluzivo en ilia 
serio Studies in the History and Culture of Scotland [Studoj en la historio kaj kulturo de 
Skotlando], kiu celas la remalkovron de malpli konataj figuroj kaj verkoj en skota historio, 
kiuj povas informi la nunan mensan remapadon de Skotlando pri sia loko en Britujo, 
Eŭropo kaj la mondo.

Mi serĉas kontribuaĵojn el multaj perspektivoj: akademiaj, pripensemaj, memuaraj, 
ĵurnalismaj, literaturaj, ktp. por logi edukitan popularan legantaron kiu sin interesas pri 
aferoj de skota identeco kaj memdifino. Al ĉi tiuj legantoj, la volumo prezentos pli vastan 
perspektivon pri la kultura diverseco de Skotlando kaj la historia komplekseco kaj riĉeco 
de siaj kulturaj kaj intelektaj ligoj al Eŭropo (kaj la mondo) larĝe konceptitaj. Mi bonvenos 
ĉiujn proponojn; la jenaj estas nur sugestoj de eblaj fokusoj:

—la rolo de la Skota Skolo kaj aliaj skotaj aŭtoroj kaj aktivuloj en la formado de la 
Esperanta literaturo kiel elemento de monda kulturo
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—efikoj kaj influoj de Esperanto kaj Esperantistoj al kultura kaj politika diskurso en 
Skotlando

—historiaj skotaj uzoj de la Esperanto-movado por aserti nacian identecon kaj / aŭ nutri 
rektajn duflankajn eksterlandajn rilatojn ekster la Brita-kunteksto

—historiaj skotaj uzoj de la Esperanto-movado por antaŭenigi uniemajn aferojn aŭ 
alternativajn ‘britajn’ identecojn

—esperantistaj kontribuoj al, aŭ konfliktoj kun, skotaj kaj gaelaj lingvaj aktivadoj

—paroloj inter la (ofte proponita) rolo de Esperanto en subtenado de konservado de 
minoritataj lingvaj kaj la rolo (ofte neintencita) de la EU kiel geopolitika fono ebliganta / 
faciliganta malcentralizon, federaciismon kaj separismajn movadojn (eble ankaŭ 
konsideros kompare paralelajn evoluojn aliloke en EU, kiel ekz. Katalunio)

—manieroj, en kiuj kompara studado de esperant-lingva verkado de anglaj kaj skotaj 
aŭtoroj povas lumigi distingajn elementojn de skota literatura kulturo kaj stilo

—la rolo de skotaj kontribuoj al Esperanto kiel lingvo, kulturo kaj movado en formado de
perceptoj de Skotlando eksterlande

—skotaj perceptoj pri Esperanto, ambaŭ de esperantistoj kaj de aliaj

—teorie kaj historie informitaj pripensoj pri la estonteco de Esperanto en Skotlando kaj 
de skotaj verkistoj kaj aktivuloj en la Esperanto-movado.

Eventualaj verkistoj ankaŭ povas konsulti la redaktoron antaŭ ol ili sendu formalan 
abstraktadon. Bonvolu sendi abstraktojn en la angla, la skota aŭ en Esperanto (mi volas 
esprimi mian bedaŭregon pro ne povi konsideri submetojn en la gaela) al mi (la redaktoro)
retpoŝte ĉe racemochridhe@gmail.com ĝis la 15-a de junio. Se via propono akceptiĝos, la 
limdato por la plenforma artikolo/eseo estos la 31-a de decembro.

Race MoChridhe 

*Noto de redaktoro. Estante subtenanto de, kaj certagrada parolanto de, la 
surdula gestolingvo, mi ne akceptas la aserton ke Esperanto povus esti la kvara 
lingvo de Skotlando. Loĝas 7000 surdaj uzantoj de la gestolingvo kaj 5,500 ne-
surdaj uzantoj en nia lando. Laŭ ciferoj kaj historio (Thomas Braidwood malfermis 
en 1790 lernejon por surdaj infanoj) tiu surdula lingvo havas pli fortan pretendon 
esti la kvara lingvo de Skotlando. 
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Kalendaro

Pro la pandemio de la tre infektema kronviruso, estas listigitaj sube nur tiuj eventoj kiujn 
oni ankoraŭ ne nuligis je la eldondato de tiu ĉi numero. Kontrolu ĉe cititaj retpaĝoj por 
aktuala informo.

6 - 14. junio

Dua BEMI-semajno - en Kastelo Grésillon, Baugé-en-Anjou, Francio. Ĉiutagaj 

bicikloekskursoj al interesaj celoj en bela regiono, taŭgaj por esperantistoj de ĉiu aĝo kaj 

ĉiu nivelo de biciklemo. Organizas: Lars Sözüer, Realschulstr. 12, DE-47051 Duisburg, 

Germanio. - retadreso: lars.duisburg@gmx.de

27. junio - 6. julio

Roskilde-festivalo - en Roskilde, Danio. Dana Esperantista Junulara Organizo ekde 2007 

partoprenas en Roskilde Festivalo, unu el la plej grandaj muzikfestivaloj de norda Eŭropo.  

Organizas: Dana Esperantista Junulara Organizo. - retadreso: roskildefestivalo@gmail.com

11 - 18. julio

76-a Internacia Junulara Kongreso, IJK - en Someren, Nederlando. Kongresa temo: Toleremo

- ĉu senlima? Organizas: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO - 

retadreso: oficejo@tejo.org

18 - 26. julio

Somera Esperanto-Studado - en Kroměříž, Ĉehio. SES 2020 okazos en la historia ĉeha urbo

Kroměříž. La programo konsistos el kelkaj partoj: Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto, 

kurso pri literaturo; Posttagmeze: aktivoj; Vespere: distraĵoj. Esperanto-instruadon gvidos 

spertaj Esperanto-instruistoj en 6 grupoj, laŭ la lingvo-nivelo. Organizas: E@I. - 

retadreso: ses@ikso.net

1 - 8. aŭgusto

105-a Universala Kongreso de Esperanto - en Montrealo, Kanado. La kongreso okazos en la 

hotelo Sheraton, en la urbocentro.  Organizas: Universala Esperanto Asocio. - 

retadreso: kongresoj@co.uea.org - Pliaj informoj ĉe https://www.esperanto2020.ca

8 - 15. aŭgusto

Somera Arbara Lernejo (SALO-15) - en Sieber, Germanio. Somera Arbara Lernejo (SALO) 

por ĝemelurbaj gejunuloj el Herzberg kaj Góra (PL). Organizas: Interkultura Centro 

Herzberg (ICH) - retadreso: esperanto-zentrum@web.de

22 - 24. aŭgusto

Oresto Kuzma-tagoj, OKT - en Mukaĉevo, Ukrainio. Ni elkore invitas vin partopreni la ĉi-

jaran esperantistan renkontiĝon, kiu okazos en la fino de aŭgusto en Ukrainio kaj Hungario:
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Mukaĉevo (dum sabato kaj lundo) kaj Debrecen (dimanĉe). Organizas: Andreo Jankovskij. - 

retadreso: andreoespero@gmail.com, tel: +38 (067) 994 70 03

22 - 29. aŭgusto

87-a Itala Kongreso de Esperanto - en Asizo (Assisi), Italio. Organizas: Itala Esperanto-

Federacio, via Villoresi, 38 20143 Milano, Italio. - retadreso: kongreso@esperanto.it

20 - 22. septembro

107a Esperanto-Kongreso de Japanio - en Nagojo, Japanio. Organizas: Japana Esperanto-

Instituto (JEI), JP-162-0042 Tokyo-To Shinjuku-Ku Waseda-Machi 12-3, Japanio. - 

retadreso: jek2020@jei.or.jp
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