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El Katedro

Kian strangan mondon ni spertis dum la lastaj kelkaj monatoj, dank’ al la kronvirusa 
krizo. Ni esperas, ke vi ĉiuj bone fartas, kaj ke vi kaj viaj proksimuloj travivis la ĝisnunan 
krizon senprobleme. Por ni en Esperantolando aferoj iomete ŝanĝiĝis. Ni devis alkutimiĝi 
al la nova fenomeno de virtualaj kunvenoj, kiuj iasence estas pli facilaj por homoj, kiuj 
volas ĉeesti ilin ol normala “fizika” kunveno, sen la bezono vojaĝi tien kaj reen. Sed ili 
ankaŭ faciligas la eblecon, ke gastoj eĉ el foraj landoj ĉeestu pli facile ol normale estas la 
kazo, kaj kiam tio okazas, ĝi vere aldonas guston de vera esperanto-medio. Loka 
renkontiĝo povas tiel havi partoprenantojn, kiuj uzas la lingvon por komuniki kun homoj 
posedantaj malsamajn denaskajn lingvojn. Tio ja povus okazi normale, sed pasintece tio 
ĝenerale dependus de la kosmopoliteco de la koncerna grupo, ĉar malofte vizitas 
eksterlandaj gastoj.

Ankaŭ por pli formala studado ja estas avantaĝoj de la virtuala medio, sed ne ĉio pli 
bonas. Mi mem devis gvidi virtualan studrondon, kaj malkovris, ke ĝi estas fakte pli 
malfacila afero ol instruado en “normala” ĉeesta sesio kun studentoj el karno kaj sango, 
kaj eble ne tiom facila afero, nek por studento, nek por instruisto. Mi ade rekomendas al 
homoj uzi Esperanton eksterlande, kaj oni ne povas ne sopiri pri la reveno de la ebleco de 
internaciaj renkontiĝoj en la realo. Tamen, tio devas atendi la finan venkon kontraŭ la 
viruso kaj amasvakcinadon.

Mi bedaŭras, ke mi finos per alia malgaja temo. Dum la jaro 2020 progresas en 
aŭtunon, miaj pensoj retroiras al tiu aŭtuno antaŭ dek jaroj, kaj la malapero de nia amiko 
David Kelso, bone konata Esperantisto, kiu iris promeni iun tagon en novembro de 2010 
en la montetoj de lia parttempa hejmo en Kalabrio, en suda Italio. Tiam ni esperis pri iu 
bona novaĵo, kaj solvo al la mistero de lia malapero, samtempe timante malbonan sciigon. 
Sed dum la monatoj, kaj poste, la jaroj, kiuj pasis, ne venis solvo al la mistero; restis nur 
demandoj pri kiel li malaperis, kaj la neevitebla konkludo, ke iel, li tiam pereis, kaj ne plu 
estas inter ni. Do, bedaŭrinde mankis tiam por li eĉ nekrologo. Se iuj el niaj legantoj volus 
kontribui memorojn pri li, estus bele publikigi ilin en estonta numero de EES. 

Ed Robertson
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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 2a (1625-1707)

En la lasta epizodo, ni vidis kiel Skotlando perdis siajn reĝinon kaj aliancon kun Francio,
kaj Anglio akiris skotan reĝon, laŭnome Jakobo (James) 6a de la Skotoj, kiu aldone fariĝis 
Jakobo 1a de Anglio ekde 1603. Tamen Skotlando deposte restis ankoraŭ sendependa 
lando, kun propra registaro. Oni ofte nomas la eventoplenan 20an jarcenton la longa 20a 
jarcento. Por Skotlando, la 17a jarcento (kaj la duonjarcento poste, fakte) post la “unuiĝo” 
de la reĝaj dinastioj de Skotlando kaj Anglio ankaŭ estis sufiĉe “longa”, kaj la radikoj de la 
eventoj de tiu periodo troviĝis eĉ pli frue, en la rivaleco inter la superpotencoj Anglio kaj 
Francio, kaj la rilato de ambaŭ kun Skotlando.

Post la “unuiĝo de la kronoj” de Skotlando kaj Anglio, Skotlando restis, rilate preskaŭ 
ĉion alian, ankoraŭ tamen sendependa. Skotlando ja ankoraŭ havis propran registaron, kiu
respondecis pri ĉiuj aferoj, ne nur pri la monarĥio, ĉar la skota armeo restis sub la gvidado 
de la reĝo aŭ reĝino. La skota registaro estis la superuloj de la Skota Parlamento, tamen 
tio ne estis parlamento en iu moderna senco: mankis ĝenerala voĉdonrajto, kaj malpli ol 
1% el homoj, kaj el tio nur viroj, havis voĉdonrajton elekti parlamentanon, kaj ĉiaokaze 
grandega proporcio de la parlamentanoj estis anoj pro heredo kaj eĉ ne estis elektitaj 
entute. Tiu “komuna” reĝo, Jakobo la 6a (tradicie “reĝo de la skotoj” – kiu pli frue ŝanĝis 
sian titolon al la malpli egaleca vortumado “de Skotlando”), nun fariĝis Jakobo la 1a (de 
Anglio, aŭ de “Granda Britio”, kiu lasta termino estis koncepto de Jakobo mem), kaj li 
depost sia promocio al pli “alta” posteno vizitis Skotlandon nur unufoje inter sia surtroniĝo 
en Anglio en la jaro 1603, kaj sia morto en 1625. 

Skotlando restis sendependa lando ankaŭ rilate ekonomion, kaj iasence estis rival(et)o 
de Anglio ekonomie. “Granda Britio” restis nur reala en la titolo de la reĝo. Skotlando ne 
estis tiel grava kiel Francio, aŭ Hispanio, aŭ Nederlando, kompreneble, kaj en kapitalisma 
socio la grandaj fiŝoj manĝas la malgrandajn. Anglio antaŭenigis siajn ekonomiajn 
interesojn, farante ekonomian militon kontraŭ siaj rivaloj per serio de leĝoj unuflanke 
reguligantaj komercon inter si kaj la tuta cetero de Eŭropo pro la interesoj de Anglio, la 
Leĝoj pri Navigado. Iel ĉio ĉi memorigas pri la lastatempa britelira cirko, kaj estas nenio 
nova sub la suno. Kontraŭ Skotlando specife estis leĝo reguliganta la agadon de 
eksterlandaj vendistoj ene de Anglio, la Leĝo pri Eksterlandanoj. 

Sekvis Jakobon la unuan/sesan en 1625 ties filo Karlo/Charles la unua, unu el sep 
infanoj de Jakobo kun lia edzino Anna de Danlando. Same kiel la patro, Karlo kredis je la 
“dia rajto de reĝoj”. Tamen la rado de historio daŭre ruliĝas. La komerca klaso en Anglio 
komencis senti la limojn de monarĥia sistemo, kaj volis preni por si mem iom pli de la 
gvidado de la lando. 

La dudek du jaroj de la regado de Karlo en Anglio estis tempo de tumultoj kaj 
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malkontento. Tamen, Anglio ne posedis sufiĉe da mono por konduki la sopiratan militon 
kontraŭ siaj eŭropaj rivalaj landoj. Por justeco oni menciu, ke Karlo heredis deficiton, sed li
ja forte kontribuis al ĝia grandeco. La angla parlamento kverelis kun la reĝo, aŭ inverse, 
dum dudek jaroj. Karlo vizitis Skotlandon nur unuafoje en 1633, ok jarojn post sia 
enposteniĝo. 

La episkopoj en Skotlando lanĉis militon post kiam Karlo devigis ilin enkonduki novan, 
iomete katolikecan preĝolibron, sen konsulti aŭ la skotan eklezion aŭ la skotan 
parlamenton (memoru, ke Skotlando estis ankoraŭ internacie rekonata kiel sendependa 
lando, kun propra parlamento). Ne longe poste, en 1641, komenciĝis milito en Irlando, 
kiam tiu tuta insulo estis kolonio de Anglio.

Fine Karlo renkontis sian finon en 1649. La kortumo taksis lin hierarkie respondeca pri 
ĉiuj krimoj faritaj je la nomo de la reĝo, kaj kondamnis lin al morto. La reĝo rifuzis pledi, kaj
deklaris la kortumon nekompetenta. Kiel defenda strategio, tio kompreneble tute ne 
sukcesis, kaj oni ekzekutis lin. Poste, la nova angla respubliko invadis Skotlandon, kaj la 
angla parlamento deklaris Skotlandon parto de la Angla Respubliko. La konkerado de 
Skotlando estis brutala. Sekvis longa konfuzita periodo de interbatalantaj subtenantoj de 
unuiĝo kun Anglio kaj la reĝimo de Cromwell, restariĝontoj de skota sendependeco, por-
reĝaj batalantoj, kaj cetere. Militoj same daŭris en Anglio kaj Irlando. En 1660, la monarĥio
restariĝis en Anglio, sendependa parlamento restariĝis en Skotlando, kaj la komuna 
skot/angla reĝo Karlo 2a, filo de la ekzekutita antaŭulo, pli-malpli rekoniĝis kiel reĝo de 
Anglio, Skotlando, kaj Irlando.

Por Skotlando, la rezultinta (deviga) internacia interkonsento estis mikspoto. Skotlando 
regajnis proprajn parlamenton, eklezion, kaj leĝan sistemon, sed ĝi regajnis ankaŭ la 
“lordojn de la artikoloj”, kiuj respondecis, flanke de la monarĥo, pri la agendo de la skota 
parlamento kaj sekvis la ordonojn de monarĥo, kiu regis sen turni sin al parlamento, ĉu en 
Skotlando, Irlando aŭ Anglio, kaj eĉ ne vojaĝis for de Londono. (Kimrio estis konsiderata 
esti konkerita parto de la teritorio de Anglio, depost sia aneksiĝo en la 13a jarcento, kaj ne 
havis propran registaron aŭ parlamenton). Skotlando nun rericevis episkopojn en la 
eklezio, kiuj ankaŭ sekvis ordonojn de la reĝo. Ordinaraj homoj tamen, voĉdonis per la 
piedoj rilate tiun lastan evoluon, kaj sendependaj protestantaj pastroj kiuj ne estis parto de 
eklezio regata de episkopoj starigis diservojn en la kampoj kaj aliloke. Same la “lordojn de 
la artikoloj” en la skota parlamento oni postnelonge forigos. 

Sed tiu lasta reformo pri reĝa potenco devis atendi la “gloran” revolucion de 1688-90. 
Jakobo (James) 2a ne plu plaĉis al la leviĝanta komerca klaso en Anglio, precipe post 
kiam lia pli frua konvertiĝo al katolikismo fariĝis konata fakto, kaj en 1688-9 okazis 
ŝtatrenverso, kiu maldungis lin kaj anstataŭigis lin per lia fratino Mary kaj ŝia nederlanda 
edzo Willem Hendrik, kaj tio okazigis militan reziston, precipe en Irlando. Jakobo la sepa 
de Skotlando kaj dua de Anglio, mortis ekzilita en Francio en 1701. Stabileco de la 
monarĥio ne longe daŭris. 

Anne, la filino de Mary kaj Willem, postsekvis la gepatrojn kiel reganto de Skotlando kaj 
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Anglio en 1702. Sed Anne mem ne estis benita de bonŝanco. Ŝi gravediĝis deksepfoje. El
tiuj gravediĝoj, sep estis spontaneaj abortoj, kvin estis mortnaskiĝintoj, kaj el la kvin 
vivante naskiĝintoj eĉ ne unu supervivis infanaĝon. La reĝa dinastio alfrontis krizon. Kion 
fari post kiam mortos Anne? La angla reganta klaso havis tamen planon: transdoni la 
reĝan potencon al la germana dinastio de Hannover. 

Problemo estis tamen por Anglio. Furoris grava internacia milito, kies kialo fontis el la 
reĝa sinsekvo en Hispanio. Sur unu flanko estis Habsburga Hispanio, Nederlando, la 
Sankta Romia Imperio (t.e. pli-malpli Germanio, inkluzive de Hannover), kaj Anglio; sur la 
alia estis Borbona Hispanio kaj Francio. Kvankam estis kelkaj skotaj unuoj de soldatoj kiuj 
batalis ĉe la habsburga flanko sub angla generalo kaj Reĝino Anne, la skota registaro 
subtenis la borbonan flankon, kaj Francion, almenaŭ spirite, se ne multe pli. 

Plej verŝajne, eble tutcerte, la skotaj parlamento kaj registaro ne aprobus la transdonon 
de sia reĝa dinastia sinsekvo al la dinastio de Hannover, kaj do metus finon al la aktuala 
dinastia unuiĝo inter la skota kaj la angla reĝaj familioj, kaj forigus la boton de la angla 
registaro ĉe la malantaua pordo de Skotlando kaj ĝia registaro. Sed por la reganta klaso 
en Anglio, ja estis solvo: abolicii la skotajn parlamenton kaj registaron.  

Estas multripetita fabelo pri kio sekvis, nome, ke Skotlando bankrotiĝis, kaj petis Anglion
surpreni sur si la ŝuldojn de stulta internacia entrepreno ĉe Darien en Panamo en centra 
Ameriko, kaj do libervole petis unuiĝon kun Anglio en 1707. La vero estas iom alia. Unue, 
la entrepreno en Panamo malsukcesis en 1699. Jes, riĉaj homoj, kaj kvanto da ne tre riĉaj 
homoj perdis sian investitan monon. Tamen, tio okazis ok jarojn pli frue. En 1707 la 
skota ekonomio jam estis resaniĝinta denove. Negocoj kaj entreprenoj prosperis denove. 
La subaĉetmono estis sole por la parlamentanoj kiuj voĉdonos por fermi la parlamenton, 
kaj neniel rilatis al Darien. Certe estis parlamentanoj, kiuj perdis monon en Darien, sed laŭ 
nunaj normoj oni konsideras la subaĉetadon de parlamentanoj krimo kontraŭ internacia 
juro. 

Pri la reago de la ordinaraj Skotoj ne estis dubo. Favoraj al la “unuiĝo” estis 1%, kaj 
kontraŭ 99%, skribis la verkisto (kaj sekreta agento de la angla ŝtato) Daniel Defoe, en 
raporto al siaj superuloj. Por la “unuiĝo” estis unusola publika peticio da subskriboj, kaj 
kontraŭ ĝi estis 80 peticioj, kaj iuj historiaj fontoj asertas ke la nombro da peticioj estis 96. 
Tumultoj okazis en urboj kaj vilaĝoj tra tuta Skotlando. Glasgovo estis regata de ribeluloj 
dum semajnoj. 

Sed la angla armeo estis amasiĝinta ĉe la landlimo ...   

Daŭrigota …

Ed Robertson
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Hazarde trovita Intervjuo kun Anne Eyre

Noto de la redaktoro: Anne Eyre estis bona Esperantisto kaj tre kapabla instruisto de 
Esperanto. De la mezo de la antaŭa jarcento, ŝi estis fidela kontribuanto al kaj 
partoprenanto en la vivo de la skota Esperanto-movado. Dum mi ordigis iujn paperojn post
transloĝiĝo mi trafis tiun ĉi intervjuon kiun ŝi faris pri sia vivo. Ĝi konsistas el manskribitaj 
respondoj – kvankam ŝi estis profesia tajpistino – al demandoj, kiujn iu supozeble sendis 
al ŝi skribe. Bedaŭrinde la nomo de la intervjuinto ne restas, nek la dato de ŝiaj skribitaj 
respondoj. Mi tamen reproduktas la tekstojn sube por tiuj, kiuj konis Anne, kaj por ke aliaj 
sciu iom pri iu, kiu estis tre amata kaj fidela ano de nia skota Esperantistaro. Anne mortis 
en 2005 je la aĝo 82.

Kie vi naskiĝis? 

Mi naskiĝis en malgranda vilaĝo nomita Keadby en Lincolnshire kaj mia patrino mortis 
la saman tagon1.

Kiam kaj kiel vi venis al Skotlando?

Kuzino de mia patrino, kies edzo esti Skoto, adoptis min kaj kiam mi estis nur aĝa dek 
tagojn kaj pezis nur du pundojn, kunportis min al sia hejmo en malgranda vilaĝo en 
Lanarkshire, nomita Coalburn, kaj atendis min ĉe la stacidomo nevo de ŝia edzo. Ŝajne 
kiam li vidis min li tuj ekkriis skotalingve ‘Oh, Auntie she’s awfy wee’ (Ho, onklinjo, ŝi estas 
ege eta). Tamen mi kreskadis!

Kiaj estis viaj infanjaroj?

Plejparte mi ĝuis tre feliĉan infanecon. Mia nova patrino, kiun mi nomis ‘panjo’ havis 
filinon dek-du jarojn pli aĝa ol mi kaj ni estis feliĉa familio, inkluzive sian edzon kiu traktis 
min kiel sian propran filinon. Ŝajne li ofte portis min tra la vilaĝo kaj unu tagon la vilaĝa 
idioto alproksimiĝis al li diranta (en la Skota kompreneble) ‘Oh, Willie, she’s awfy like ye’ 
(Ho, Vilĉjo, ŝi tre aspektas kiel vi). Tio estis ŝerco en mia domo dum longa tempo.

Do, via infaneco estis tre kontentiga

Jes, plejparte, kvankam kiam miaj ludkamaradoj kaj mi kverelis ili kriegis al mi ‘Your 
Mum is just your auld steppie’ (via patrino estas nur via vica), kaj mi ĉiam respondis ‘She’s 
no, she’s ma Auntie’ (Ŝi estas ne, ŝi estas mia onklino), ĉar mi sentis ke tio sonis pli bone.

Supozeble vi ĉeestis la lokan lernejon?

Jes, ĝis dek-unu jaraĝa, kiam mi veturis al la alt-grada lernejo de Lesmahagow ĝis 14-
jaraĝa, kaj poste mi studis stenografion kaj tajpadon ĉe Coatbridge Technical College.

Kaj poste?

1 En 1923
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Estis treege malfacile trovi laboron antaŭ la dua mondmilito sed mi bonŝance akiris 
postenon en la loka filio de British Linen Bank en Lesmahagow kiel persona tajpistino de la
direktanto. Por tio mi gajnis dek ŝilingojn posemajne.

Kompreneble vi ne restis tie.

Ne. En 1939 komenciĝis la 2-a mondmilito kaj mi tuj volis rekrutiĝi en la armeo kaj eĉ 
ricevis aliĝilon. Sed mia patrino neis tiun kaj plendis al mia frato kiu estis fervojisto en 
Sheffield. Li tuj sugestis ke mi iru tien kaj li faros la eblon havigi postenon kiel fervojistino 
en Sheffield. Mallonge, tion mi faris kaj estis tie kvar jarojn ĝis la edzo de mia Skota fratino
estis mortigita en la aerarmeo kaj mia patrino ordonis al mi hejmeniri kaj loĝi kun mia 
fratino en Hamilton. Mi havigis transigon al la Glasgova oficejo de la fervojo, kaj mi 
emeritiĝis antaŭ dudek du jaroj.

Kiel vi interesiĝis pri Esperanto?

Mia amikino Margaret Jackson menciis al mi, ke Esperanta kurso komenciĝos en la 
Hamilton Academy la sekvantan vintron (t.e. en 1952). Ankaŭ John Harvey jam penis 
interesigi min pri ĝi, sensukcese. Tamen Margaret montris al mi lerno-libron de Scilagi kiu 
temis pri stranga viro nomita Adamson kaj la tuta libro estis en Esperanto. Tio vekis iom da
intereso por mi kaj mi komencis studi la libron survoje al kaj el la oficejo. La saman 
someron Margaret kaj mi feriis en Belgujo kaj de tie ekskursis al insulo Valkeren. Tie 
Margaret eniris butikon dum mi ekstere admiris novekonstruitan stacidomon. Alproksimiĝis
al mi altstatura belaspekta policano, kiu ekparolis al mi en perfekta angla lingvo. Kiam 
Mararet eliris la butikon mi faris la eblon informi ŝin en Esperanto ke li bone parolas la 
anglan. Li tuj interrompis min dirante ‘Kaj mi ankaŭ parolas Esperanton’. Mirinde. Sendube
mi lernos Esperanton.

Ĉu vi aliĝis al Esperanta Grupo?

Unue, mi aliĝis al Esperanto-kurso en Hamilton Academy, gvidita de Sinjoro Miskinnon, 
kiu estis tre entuziasma Esperantisto. Poste li starigis malgrandan grupon en Hamilton, 
kiun mi partoprenis kaj dum multaj sekvantaj jaroj mi aranĝis regulajn kunvenojn inter ni 
kaj la tiama Glasgova Esperanto Fervojista klubo, kies Prezidanto estis Tom Scott kun 
Sekretario Peter Harvey. Mi ankaŭ starigis grupeton en mia oficejo dum la lunĉohoro. 
Partoprenis ĝin du aŭ tri fervojistinoj kaj ankaŭ Tom Neil el la Glasgova klubo. Tom multe 
helpis min venki la paroladon de Esperanto, ĉar li absolute rifuzis paroli angle.

Ĉu vi ĉeestis naciajn kaj internaciajn kongresojn?

Kompreneble, mi plejparte ĉeestis Skotajn kongresojn, kaj dum la Hamilton kongreso en
19??2 mi gastigis du Polajn fraŭlinojn, kun kiuj mi ankoraŭ korespondas de tempo al 
tempo. Mi ankaŭ ĉeestis kelkajn Britajn kongresojn kaj treege ĝuis tiun en Sheffield antaŭ 
kelkaj jaroj principe pro la memoraĵoj pri mia restado tie. Mi rerenkontis la 100 jaraĝan 
patrinojn de mia amiko en Sheffield, kiun mi ne vidis dum multaj jaroj. Pri internaciaj 

2 Plej verŝajne en 1993
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kongresoj, mi nur ĉeestis unu – tio estis en Nederlando3. Mi estis nur 2-jara Esperantistino 
kaj ĝi vere estis mirinda sperto. Ankaŭ tiam mi renkontis treege agrablan Svisan fraŭlinon 
kun kiu mi korespondis ĝis ŝi mortis la pasintan Kristnaskon. Entute, mi preferas partopreni
la pli malgrandan Skotan kongreson ĉar oni povas konatiĝi kun pli da personoj enlandaj 
kaj eksterlandaj.

Kiajn deĵorojn vi entreprenis por Esperanto?

Mi opinias ke la plej grava laboro kiun mi faris estis Kasistino de la Skota Federacio. 
Tiun mi faris dum 17 jaroj. Mi ankaŭ tajpis la gazeton ‘Esperanto en Skotlando’ dum Albert 
Goodheir estis la redaktoro. Mi trovis tiun laboron tre kontentigan, ĉar Albert estis tiel 
agrabla kaj helpema.

3 Plej verŝajne en Harlemo 1954
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Endanĝeraj Infanoj dum Kronviruzo

Kronviruso ne estas granda danĝero por infanoj, laŭpretende; se ilin trafos la infekto, 
verŝajne ili suferos neniajn malbonajn rezultojn. Sed fakte, por nesekuraj infanoj, kaj ĉi tie 
en Skotlando kaj ekstere, la nuna situacio povas esti tre danĝera.

Infanjoj povas esti endanĝeraj pro diversa kialoj, ekzemple se ties familio estas malriĉa 
aŭ ties hejmo enhavas perforton, se ili estas tuŝita de milito, aŭ simple se ili loĝas en lando
kun malforta infrastrukturo.

En Unuiĝinta Reĝlando ĝis junio, 200 mil infanoj malriĉiĝis pro kronviruso, laŭ la 
‘Institute for Public Policy Research’ (Instituto por Esplorado de Publika Politiko). Multaj 
homoj perdis siajn okupojn, pli multaj nun prenas malgrandiĝintajn salajrojn. Sed kredeble,
en aliaj partoj de la mondo, la situacio estas ege pli malbona.

La efikoj de la pandemio povas malriĉigi pluajn 86 milionojn da infanoj ĝis la fino de ĉi-
jaro, laŭ kuna studo de ‘Save the Children’ (Savu la Infanojn) kaj UNICEF. Tio mem estus 
sufiĉe malbona, sed kiam ĝi kombiniĝas kun milito, aliaj malsanoj aŭ aliaj problemoj, ĝi 
estas terura. Ekzemple, samtempe okazas senpluvo en Zimbabvo, ekaperoj de ebolo kaj 
morbilo en DRK, ciklono Amfan en Barato kaj Bangladeŝo, kaj lastatempe la terura 
eksplodego en Libano.

La plej granda dangero en ĉi tiu tempo estas malsato: La Unuiĝintaj Nacioj taksas ke 
265 milionoj da homoj endangeriĝos de mortmalsato pro ĉi tiu krizo. Se la farmistoj ne 
povas fari la rikoltojn, la malsato daŭros dum la venonta jaro. Laŭ la direktorino de 
UNICEF, “Infanoj estas tre nesekuraj eĉ pro mallongaj periodoj de malsato kaj subnutrado 
– kio eble afliktos ilin dum la tutaj vivoj.” 

Sed malsato ne estas la nura danĝero. Sansistemoj nun estas tro uzataj pro la viruzo, 
kaj multaj homoj ne povas ricevi kuracadon por aliaj malsanoj. Kaj multaj gepatroj timas 
alpreni siajn infanojn por kuracado aŭ inokuloj. Kromaj 50 procentoj da infanoj (plusaj 
100,000) povus morti de malario, kaj 26 milionoj da infanoj povus endanĝeriĝi de infektaj 
malsanoj pro 30 procentoj da malkreskado de imunigo kontraŭ difterio, tetanio kaj kokluŝo.

Fermo de lernejoj estas alia, malsama danĝero por infanoj, ne nur ĉar ili maltrafos la 
valoran edukadon, sed ankaŭ ĉar en iom da landoj, la lerneja tagmanĝo estas la nura 
adekvata manĝo kiun ricevas la infanoj dum la tago. Aldone, por infanoj kiuj suferas de 
hejma perforto (inkluzive en nia lando), la lernejo estas sekura ejo kiu enhavas 
plenkreskulojn kiuj povas helpi kaj protekti ilin. En 177 landoj, la lernejoj aŭ estis, aŭ 
ankoraŭ estas fermitaj. Pro tio, 1.3 miliardoj da infanoj restas hejme.

Ĉu estas iom da espero en tiu ĉi terura situacio? Certe. Estas multaj fondaĵoj laborantaj 
kun homoj malriĉaj tra la tuta mondo. Lokaj preĝejoj kaj socioj helpas siajn komunumojn. 
Kaj la infanjoj mem helpas unu la alian, ekzemple per eldono de videoj en la interreto kun 
instruoj pri manlavado por instrui analfabetajn infanojn. Strange, la trudizoliĝo, almenaŭ ĉi 
tie en Britio, efektive feliĉigis kelkajn familiojn (laŭ la ‘Guardian’), pliigante la intimecon 
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inter gepatroj kaj gefiloj.

*

Ĉi tiun artikulon mi komencis dum la frua somero, kiam trudizoliĝo daŭris en la plejparto 
de la mondo. Nun, la situacio estas malsama. La mondo remalfermiĝis. Ni estas en ‘la 
nova normaleco’. Estas tro facile forgesi la malfacilojn kiuj daŭras en la cetera mondo. 
Lastatempe la Brita Registaro kunfandis la Fakon de Internacia Disvolvo kun la Fremda 
kaj Ŝtatkomunuma Oficejo, tiel kreskante timojn ke Britio ne plenumos sian ontajn devojn 
pri internacia helpo. Ni nur povas esperi ke la riĉaj landoj, malgraŭ siaj propraj problemoj, 
ne forlasos la malriĉajn dum ĉi tiu stranga tempo.

Ĉi tiu artikulo estas bazita sur notoj por pli frua artikulo en la revuo Christianity de 
Premier Christian Media (Unuaranga Kristana Komunikilaro).

Karen Murdarasi
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Norvegaj lecionoj pri la skota, kaj inverse

Mi supozas, ke la plejparto da legantoj de Esperanto en Skotlando interesiĝas aŭ pri 
lingvoj aŭ pri Skotlando, aŭ pri ambaŭ. Multaj el vi eble do rimarkis lastatempan novaĵon, 
leĝeran distraĵon dum alie katastrofplena 2020, pri la skotlingva Vikipedio: ŝajnas ke 
plimulto de la artikoloj en tiu ĉi Vikipedio estis skribitaj, ne de skotoj, ne de homoj kiuj sin 
rigardas kiel denaskajn parolantojn de la skota lingvo, sed de unu homo, juna usonano, kiu
parolas kompreneble la usonanglan sed kiu, kiel multaj usonanoj, havas skotajn familiajn 
radikojn kaj kiu multe interesiĝas pri la prapatrujo. 

Ĉi tiun novaĵeton raportis amaskomunikiloj ne nur en Skotlando sed tra la tuta 
(anglaparolanta) mondo, ĉefe interrete. La intereso elŝprucis verŝajne de du aferoj: unue, 
kial, kaj eble pli interese kiel, unu homo faris ĉion ĉi? Kaj due, ĉu vere ekzistas skota 
versio de Vikipedio?

Mi paŭzu ĉi tie, certe por legantoj de EeS ekster Skotlando, kaj klarigu ke ne temas tie 
ĉi pri la skotgaela lingvo, sed pri lingvoformo kiu tre similas la (norman) anglan sed kiu 
havas proprajn, skotajn trajtojn. Laŭ mia memoro, ĉi tiu lingvoformo diskutatis en artikoloj 
en multaj antaŭaj numeroj de EeS4, sed se ĝi estas nova por vi, kelkaj frazoj de la 
skotvikipedia artikolo pri Esperanto donas la ideon; mi aldonas anglalingvan kaj 
esperantan tradukon.

Esperanto is the maist widely spoken constructit internaitional auxiliary leid. It is the ae 
constructit leid wi native speakers, that is, fowk who5 learned it frae their parents as ane o 
thair native leids.

Esperanto is the most widely spoken constructed international auxiliary language. It is 
the only constructed language with native speakers, that is, people who learned it from 
their parents as one of their native languages.

[Esperanto estas la plej vaste parolata konstruita internacia helplingvo. Ĝi estas la 
ununura konstruita lingvo kun denaskaj parolantoj, tio estas, homoj kiu lernis ĝin de siaj 
gepatroj kiel unu el siaj denaskaj lingvoj.]

Eĉ tiuj, kiuj ne majstras la anglan, sendube rimarkis, ke ne estas grandaj malsimilaĵoj 
inter la skota kaj angla versioj, kaj se oni scipovas la anglan, oni verŝajne kapablis legi kaj 
kompreni la skotan version senstrebe, krom eble kelkaj distingaj vortoj (leid 'lingvo', fowk 

4 Ankaŭ en esperanta libreto La skota lingvo: hodiaŭ kaj hieraŭ, de William Auld kun aldonaj notoj de Girvan 

McKay, eldonita de EAS.

5 Tiel en la originalo. Laŭ la kutima skriba normo kaj parolmaniero, ĉi tiu rilativa pronomo devus esti that en la 
skota. Se oni tamen uzus formon korespondantan al la normangla who, devus esti la aparte skota formo wha.
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(angla folk) 'homoj'). Tiel, ŝajne, kapablis la usona aŭtoro skribi tiom da artikoloj tiom 
rapide: li prenis jam ekzistantajn artikolojn de la anglalingva Vikipedio kaj ŝanĝetis ilin, per 
kelkaj “aŭtomataj” konformoj de literumado kaj vortuzo (people → fowk, ktp.).

Tia metodo kaŭzas kompreneble problemojn. Ŝajnas, ke ne estis sufiĉe da aktivaj 
redaktantoj en la skota Vikipedio, kiuj povus kontroli la lingvon de tiu ĉi ulo. Ne estas certe,
kiom da homoj fakte legis la artikolojn (ofte la temoj estis tiom specifaj – pafiloj uzataj de la
israela militaro, aŭ usonaj eks-senatanoj, ekzemple – ke oni dubas ĉu multaj homoj legas 
eĉ la respondajn anglalingvajn artikolojn). La skota Vikipedio kaj la tre aktiva redaktanto 
adis nerimarkate, ĝis iu, ie, trovis la multegajn artikolojn tiel tradukitajn kaj sciigis al la 
cetera interreto. Poste freneziĝis Twitter, Reddit, kaj aliaj forumoj konataj pro sia ĝentileco, 
prudento, kaj konstruema kontribuo al publika debato.

La aŭtoro certe ofte maltrafis en sia skribado, ekzemple per vortordoj kiuj simple ne 
eblas en ies ajn parolo.6 Mi devus diri ĉi tie ke mi mem estis redaktanto – fakte fondinto – 
de la skota Vikipedio en la mezaj 2000-aj jaroj, kiam mi estis bakalaŭra studento de 
lingvistiko en Edinburgo, kvankam mi ne aktivas kiel redaktanto jam dum multaj jaroj. Sed 
oni povas nur kun granda sindeteno aŭ bonvolo – aŭ tre liberala difino de “la skota lingvo” 
– diri ke mi estas denaska parolanto de la skota. Mi konas la parolmanieron kiun la 
skribata skota lingvo klopodas speguli, ĉar mi havis (plejparte maljunajn) familianojn kiuj 
parolis tiel; kaj mi lernis skribi la skotan laŭ la normo kiu ĝis certa grado stabiliĝis inter la 
(malgranda) komunumo kiu uzas la skotan por beletraj celoj. Sed mi parolis kaj parolas la 
(skotan) normanglan kiel mian ĉiutagan lingvon. Do mi kompatas tiujn, kiuj provas 
kontribui sed kiuj foje eraras.

Sed la reago en interreto fakte ne temis ĉefe pri tiaj eraroj. La precipa reago estis “Ĉi tio
estas sensencaĵo. Neniu parolas tiel. Ĉu vere ekzistas tia Vikipedio?” La reagantoj ŝajne 
ofte kredis ke ili reagis kontraŭ la fuŝkontribuoj de la usona aŭtoro, ke la “sensencaĵo” estis
lia kulpo, sed fakte la ekzempleroj kiujn interretanoj ĉerpis de la skota Vikipedio kaj mokis 
ofte estis ĝuste skribitaj skotlingve – aŭ oni eble pli bone diru ke tiuj teksteroj estis ĝuste 
skribitaj laŭ la beletra normo kiun mi mencias supre. La reago do ne estis kontraŭ 
“malbone skribita” skota Vikipedio, kvazaŭ oni ne mokus ĝin se ĝi estus “kompetente” 
skribata; la reago estis kontraŭ io ajn skribita en tiu stilo, eble krom evidentaj “beletraĵoj” 
kiel poezio. Iom el la reago verŝajne temas pri la fakto ke tiu stilo foje spegulas iujn 
parolmanierojn kiuj ne plu estas ege vaste uzataj en Skotlando (pro influo de la 
normangla), kaj ke praktikantoj de tiu ĉi beletra stilo ofte uzas neologismojn aŭ arĥaismojn 
(leid por ‘lingvo’, normangle ‘language’, estas unu tia): do “neniu parolas tiel”. Iom de la 
reago, male, verŝajne temas pri la fakto ke la lingvaĵo ofte tre similas la normanglan, kun 
iuj dialektaj trajtoj, kaj oni ne ofte vidas fakprozon tiel skribitan. Legantoj anglascipovaj (aŭ 
skotaj aŭ ne) eble reagis kun simila surprizo al la frazoj ĉerpitaj de la skota Vikipedio 

6 Ekzemple li ŝajne aŭtomate tradukis ang. also ('ankaŭ') al skota an aw (angle ‘and all’, ‘kaj ĉio’). Tio estas en si 
mem ĝusta, sed oni devas ŝanĝi ankaŭ la vortordon. He also became an Esperantist (‘li iĝis ankaŭ esperantisto’) 

tute ne povas esti *He an aw becam an Esperantist; tion neniu en Skotlando diris, diras, aŭ povas diri. Devas esti 
He becam an Esperantist an aw; an aw devas esti post la verbo kaj objektoj, iom kiel (norm)angla as well aŭ too.
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supre. Ĉu ne simple temas pri Vikipedio skribita en slango, ili eble demandas sin?

La tuta afero, kaj specife tiaj reagoj, interesis min, ne nur pro mia malgranda rolo en la 
skota Vikipedio antaŭ jardekoj (mi aktive penas eviti la nunan frenezon), sed ĉar mi 
intertempe transloĝiĝis al Norvegio, kie la lingva situacio estas interese simila – kaj 
malsimila.

Aparte interese pri Norvegio estas ke ili havas du skriblingvojn7 – du manierojn skribi “la
norvegan”. Ili nomiĝas bokmål, ‘librolingvo’, kaj nynorsk, ‘nov-norvega’. La kialo estas 
historia. Danlando regis Norvegion inter la 16-a jarcento kaj 1814, kaj la lingvo de 
administrado, instruado, kaj beletro estis la dana. La popolo parolis norvege inter si, sed 
iuj, precipe la burĝaro, adaptis iujn parolmanierojn en sian lingvon kiuj tre similis la danan 
(ĉiuj skandinavaj lingvoj estante pli-malpli interkompreneblaj). La kamparanoj kaj aliaj 
ekster la grandaj urboj kaj la ĉefurbo Oslo, kontraste, daŭre parolis dialektojn kiuj estis 
kompreneble parencaj al la lingvoformoj uzataj de danoj kaj de “kleraj” norvegoj, sed kiuj 
havis siajn proprajn trajtojn kaj kiuj foje (en elparolado aŭ vortuzo ekzemple) tre malsimilis 
la danan aŭ la “kleran” norvegan lingvon daninfluitan.

Norvegio sendependiĝis de Danlando en 1814, kaj la romantika naciismo traflugis la 
tutan landon dum la 19-a jarcento, lingve kaj alie. La kutima skribita lingvo daŭre estis la 
dana dum longa periodo (Ibsen, ekzemple, skribis en la dana dum la 19-a jarcento), sed 
estis sento, ke la sendependa lando havu apartan lingvon. Sed kiom apartan? Du solvoj 
proponiĝis. La unua estis iomete “norvegigita” dana, kiu spegulis la parolmanieron de la 
“klera” burĝaro en Oslo. Tio iĝis bokmål, librolingvo. La alia estis nynorsk. La filologo kaj 
poeto Ivar Aasen vojaĝis tra la lando – precipe la kamparaj, fjordaj regionoj en la okcidento
– kaj kunigis ekzemplerojn de la dialekta parolo de la loĝantoj. Tiujn observojn li eldonis en
du libroj, Gramatiko de la norvega popollingvo en 1848 kaj Vortaro de la norvega 
popollingvo en 1850. La lingvoformo tiel kunigita kaj kodigita unue akiris la nomon 
landsmål, landolingvo, kaj poste nynorsk. Plejparto de la malsamaĵoj kun bokmål temas pri
elparolo, sed estas ankaŭ forta tendenco en nynorsk eviti pruntovortojn kiuj venis en la 
danan-norvegan de la malaltgermana (t.e. ne originale skandinavaj), kaj ankaŭ estas 
kelkaj gramatikaj diferencoj; ekzemple en la plejmulto da norvegaj dialektoj estas tri 
substantivaj genroj (neŭtra, vira, ina, kiel la germana), sed en la dana estas nur du (neŭtra 
kaj komuna – t.e. kunfandiĝo de la historiaj vira kaj ina genroj). En bokmål, oni povas uzi 
aŭ la trigenran sistemon aŭ la dugenran (traktante ĉiujn historie/dialekte inajn vortojn kiel 
virajn), kaj oni plej ofte vidas la dugenran sistemon; en nynorsk estas devige uzi tri 
genrojn.

Per leĝo en 1885 la du lingvoformoj, bokmål kaj nynorsk, iĝis oficialaj kaj samrajtaj: ĉiu 
civitano rajtis uzi unu aŭ la alian kun ŝtataj instancoj, kaj lernejoj kaj komunumoj rajtis 
instrui kaj eldoni per ambaŭ laŭ sia volo.8 Kaj tio daŭre estas la situacio en Norvegio. 

7 Fakte pli ol du, ĉar ankaŭ la lingvoj sameaj (aŭ laponaj, sed tiu termino estas malpreferata de la sameoj mem) estas 
oficialaj en Norvegio.

8 Indas mencii ke ĉio ĉi temas pri skribado, ne parolado. Per alia leĝo jam en 1878 estis decidite, ke instruistoj en 
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Ĵurnaloj, libroj lernejaj, fakaj kaj fikciaj, kaj oficialaj komunikaĵoj troviĝas en nynorsk kaj en 
bokmål. Sed bokmål evidente havas la regantan pozicion; nur ĉirkaŭ 10-15% da lernejanoj
kaj komunumoj, precipe en la okcidenta parto de la lando, uzas nynorsk kiel la ĉefan 
skriblingvon, kvankam ĉiuj lernejanoj devas studi la “alian” lingvoformon dum la tri lastaj 
jaroj en gimnazio. 

Jen ekzemploj de bokmål kaj nynorsk, ĉerpitaj de la nynorska Vikipedio (mia traduko al 
bokmål):

Esperanto er det mest kjende og utbreidde internasjonale planspråket i dag. Esperanto 
har tilhengjarar over heile verda; ingen veit kor mange som kan snakka det. [nynorsk]

Esperanto er det mest kjente og utbredte internasjonale planspråket i dag. Esperanto 
har tilhengere over hele verden; ingen vet hvor mange som kan snakke det. [bokmål]

[Esperanto estas la plej konata kaj disvastigita internacia planlingvo hodiaŭ. Esperanto 
havas subtenantojn tra la tuta mondo; neniu scias, kiom da homoj scipovas ĝin.]

Oni tuj vidas ke la malsimilaĵoj inter la lingvaj formoj ne estas grandaj. Kaj eble pro tio, 
nynorsk estas konstanta debattemo en Norvegio. Nynorsk ne estas vaste amata. Ĉu unu 
malgranda nacio bezonas du lingvojn? Ĉu ne ni povus simple uzi bokmål, kiu estas la 
preferata lingvo de la granda plimulto? Oni ofte aŭdas ke “nynorsk estas konstruita lingvo 
kun vortoj arĥaikaj, neniu fakte parolas tiel. Bela poezio tamen.” Gimnazianoj kies precipa 
lingvoformo estas bokmål plej ofte malŝategas la studadon de nynorsk; ĝi estas tediga, 
senutila, eksmoda, neniu vere uzas ĝin krom iuj kamparanoj – eĉ se mi ankaŭ aŭdis de iuj 
kolegoj (universitataj) la opinion ke nynorsk estas nur por “snoboj”, aŭ “intelektuloj en 
Twitter”. La similaĵoj inter tio kaj la situacio de la skota lingvo frapis min, kiam la furoraĉo 
pri la skota Vikipedio ekiĝis. Lingvo kiu kaj estas eksmoda kaj kamparana, kaj estas 
slango, kaj estas snobaĵo intelektula poezia kiun neniu vere parolas; estas lerta truko tio. 

En 2017 mi donis prelegon ĉe la Skota kaj Brita Kongreso “La lingva konflikto en 
Norvegio: Ĉu lecionoj por la skota lingvo?”. Tiam mi konjektis, ke povus esti pli bona 
situacio por la skota lingvo se ĝi estus kodigita kaj instruata kiel nynorsk. Nu, eble. Ŝajnas 
al mi nun, ke la opinio ke “neniu parolas tiel” simple kreskus. Kio do farendas? Bonŝance 
mi jam atingis la vortolimon por tiu ĉi artikolo, do mi ne havas la spacon ĉi tie konfesi, ke 
mi tute ne scias. Mi ja scias, ke estas multaj legantoj de EeS kiuj havos opiniojn pri la nuna

lernejoj uzu parole kiel eble plej multe la lingvoformojn uzatajn de la lernejanoj mem, t.e. la lokajn dialektojn. Eble
tial lokaj dialektoj estas altestimataj en Norvegio, kaj estas tre malmulte da “premo” paroli laŭ iu normo, io kio 

certe estas laŭdenda sed kio mi devas konfesi ne ĉiam faciligas la vivon por eksterlandanoj klopodantaj kompreni la
parolatan norvegan.
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stato de la skota. Kial ne skribu al EeS kaj kunhavigu viajn opiniojn – en unu el la aliaj 
skotlandaj lingvoj, Esperanto?

Andrew Weir

Andrew estas skota Esperantisto elmigrinta al Norvegio, kie li estas lekciisto pri angla 
lingvistiko ĉe la Norvega Universitato de Scienco kaj Teĥnologio (NTNU) en Trondhejmo.
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La verdaj Infanoj de Woolpit

Ĉu vi aŭdis pri la urbeto nomata Woolpit? Mi ne, ĝis tiam kiam, hazarde trarigardante la 
interreton, mian intereson vekis mencio de la Verdaj Infanoj de Woolpit. Woolpit estas 
malgranda urbo en Suffolk proksima al Bury St Edmonds kaj ne tre malproksime de 
Cambridge kaj Colchester. Dum la tempo kiam okazis la incidento kun la infanoj, Woolpit 
verŝajne estis malgranda vilaĝeto kiel multaj aliaj, kiuj abundis en Anglio en la mezepoko. 
En la periferio de la vilaĝo, en la arbaro, estis fosita lupo-kaptilo aŭ kavo, kaj eble dum 
multaj jaroj la vilaĝa nomo evoluis de la anglosaksa ‘wulf-pito’ ĝis Woolpit. 

Oni diras, ke en tre varma somera tago iam en la jaroj de la reĝo Stefano (1135-54) du 
malgrandaj infanoj de verde nuancita haŭto estis trovitaj vagantaj en la arbaro proksime al 
la lupo-kavo. Ili estis konfuzitaj, timigitaj kaj tute perditaj. Ili ne povis paroli la lokan 
dialekton kaj neniu povis kompreni ilin. La vilaĝanoj provis doni al ili manĝaĵon kaj prizorgi 
ilin, sed ili rifuzis manĝi iun manĝaĵon ĝis oni donis al ili verdajn fabojn, kiujn ili ŝajne 
rekonis kiel taŭgajn por manĝi. Kiam kavaliro de la grafejo, Rikardo de Caine, aŭdis pri la 
infanoj, li prenis ilin en sian hejmon, kiam post iom da tempo la knabo malsaniĝis kaj 
mortis. La knabino tamen post kutimiĝo al pli varia dieto prosperis, kaj la verda nuanco de 
ŝia haŭto malaperis. Ŝi fine lernis paroli la lokan dialekton kaj povis doni ian klarigon pri sia
apero ĉe la scenejo. Ŝi kaj ŝia frato estis zorgantaj la brutaron de sia patro, sed vagis en 
kanjonon, kiun ili ne antaŭe renkontis, perdiĝis kaj post longa tempo alvenis al la lupo-
kavo, kie la vilaĝanoj trovis ilin. Ŝi diris, ke ili venis el tero nomata Sankta Marteno, kie ne 
estis suno, nur ĉiama krepusko. Ankaŭ ŝi menciis larĝan riveron, kiu apartigis ŝiajn homojn
de pli malproksima hela loko. Tio ŝajnas esti la amplekso de ŝia scio kaj nenio pli estis 
trovita por klarigi la misteron. La knabino kreskis, edziniĝis kun diplomato, Richard Barre, 
kaj estis konata kiel Agnes Barre. Oni scias malmulte pri ŝia posta vivo, sed estas skribite, 
ke antaŭ ol ŝi mortis, ŝin vizitis reĝo Henriko la tria kaj do ŝajnas, ke ŝi fariĝis gravega 
persono. Povas esti, ke tio estas nur unu el la multaj mitaj rakontoj, kiel la Verda Viro, Jack
en la Verdo, The Green Knight (Verda Kavaliro), Robin in the Greenwood (Robin en la 
Verdarbaro) kaj multaj aliaj, kiuj estas rakontitaj pri mezepoka Anglio, sed la historio estis 
rakontita de pastro Ralph de Coggistall, Abato de la Abatejo de Coggistall kaj de Kanoniko 
Vilhelmo de Newbury, angla historiisto, en lia historio pri aferoj de la Angloj. Ĉi tio eble 
donos kredon al la rakonto en la menso de iuj. Aliaj sugestoj estis venenado per arseniko, 
klorozo, historie konatoj kiel verda malsano, aŭ eksterteranoj el ekstera spaco. Ĉi tiu 
mistero restos unu el la multaj menciitaj en la historio de Anglio kaj ĉu ni kredas, ĉu ne 
kredas, ni tamen povas ĝui ilin kaj lasi nian imagon vagi en la vojojn kaj vojetojn de 
mezepoka Anglio. 

Donald Robertson
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Unua  Konfeso

Adaptita mallonga rakonto de Frank O’Connor

La problemoj komenciĝis kiam mia avo mortis kaj mia avino, patrino de mia patro, venis 
loĝi kun ni.

Ŝi estis maljuna vilaĝanino, tute ne alkutimiĝinta al la vivo en la urbo. Ŝia vizaĝo 
estis dika, plena de sulkoj kaj ŝi piediris ĉirkaŭ la domo sen ŝuoj, la botoj kripligis ŝin, ŝi 
diris. Por la vespermanĝo ŝi havis kruĉon da portovino kaj poton da terpomoj kun iom da 
fiŝo. Ŝi elverŝis la terpomojn sur la tablon kaj manĝis ilin malrapide kun plezuro per fingroj 
anstataŭ per forko.

Nora, mia fratino, ŝatas la maljunulinon simple por ĉiun vendredon ricevi monerojn 
el ŝia pensio. Mi mem ne kapablas tion, mi estas tro honesta - tio estis mia problemo.

Kiam mia patrino laboris kaj la avino preparis la vespermanĝon, mi eĉ ne tuŝis ĝin. 
Nora unufoje provis perforte persvadi min manĝi, sed mi kaŝis min de ŝi sub la tablon 
prenante la pantranĉilon por mia protekto. Nora sekvis min sed mi per tranĉilo vipfrapis 
ŝin. Post tio ŝi lasis min kaj mi restis sub la tablo ĝis la reveno de la patrino kiu tiam 
preparis mian manĝon.

Iom poste kiam mia patro revenis, Nora diris al li “Oh patro ĉu vi scias kion Jackie 
faris dum la manĝo?”

Kompreneble la patro batis min kaj la patrino entrudiĝis por savi min. Dum kelkaj tagoj 
post la epizodo, la patro ne priparolis min kaj la patrino apenaŭ parolis al Nora. Kaj ĉio tio 
okazis pro tiu maljuna virino.

Malfeliĉe alproksimiĝis la tempo por mia unua konfeso en la preĝejo kaj la 
ceremonio de la komunio. Por tiu ceremonio preparadis nin unu maljuna virino nomata 
Ryan. Ĉiu-tage post la lernejhoroj ĝuste je la 3-a posttagmeze ŝi parolis al la klaso pri la 
infero. Aliaj lokoj estis eble menciitaj, sed la infero okupis la unuan lokon en ŝia koro. Dum 
ŝi parolis, ŝi ekbruligis la kandelon, deprenis novan duon-kronon el la poŝo kaj ofertis ĝin 
al la unua knabo kiu povus teni unu fingron - nur unu fingron - en la flamo por kvin minutoj.
Mi estis tentita sed ne kuraĝis aperi avida. Ŝi daŭrigis “Ĉu vi ne timas kompletan bruladon 
en varmegaj fornoj por la eterno, la tuta eterno – pensu pri tio”.

Mian atenton tenis la monero. Je la fino de la leciono ŝi remetis la moneron en la 
monujon kaj daŭrigis montri al ni kiel ekzameni nian konsciencon. “Ĉu vi honoris vian 
patron kaj patrinon?” Mi demandis ĉu tio inkluzivis la avinon. “Jes”, ŝi diris. “Ĉu vi amas 
viajn najbarojn” ktp.

Aŭskultante ĉion, mi konkludis ke mi rompis ĉiujn dek ordonojn. Ĝis tiu maljunulino 
restas en nia domo mi ne vidis la elirejon el tiu situacio. La konfeson mi timis kiel morton. 
La tagon kiam la tuta klaso iris al la preĝejo por konfeso mi havis dentdoloron. Sed la 
mesaĝo de sinjorino Ryan alvenis, ordonante min iri al la konfeso sabate sola, kaj poste 
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aliĝi al la klaso por la komunio.

Por malplibonigi la aferon mia patrino ne povis akompani min, do Nora anstataŭis ŝin. 
Mia patrino ne sciis ke Nora terure tormentadis min.

Tenante firme mian manon ŝi ridetis malgaje dirante kiel ŝi kompatis min. “Oh, Dio 
helpu vin, kiel domaĝe ke vi ne estas bona knabo, Jackie. Mia koro sangas por vi. Ĉu vi 
kapablas memori ĉiujn viajn pekojn? Ne forgesu diri al la pastro ke vi provis mortigi min 
per tranĉilo, kaj ankaŭ pri la lingvo kiun vi uzas alparolante min. Mi ne scias kion la pastro 
faros al vi, eble li devos sendi vin al la episkopo.”

Feliĉe Nora ne sciis eĉ pri la duono de la aferoj pri kiuj mi nun devas konfesi. Ĉe la 
preĝejo por la lasta fojo mi trarigardis la ĉirkaŭaĵon kaj la sunon antaŭ Nora enpuŝis min 
en la preĝejon.

Kelkaj maljunaj virinoj kaj Nora estis antaŭ mi en la vico por konfeso. Mi sciis ke mi 
faros malbonan konfeson kaj mortos post tio.

Vico de Nora. Post la konfeso Nora reaperis kun klinita kapo kaj piediris kiel sanktulino.

Pordfrapo aŭdiĝis, sed mi ne registris tion. 

Mia vico!

Estis tute mallume, mi ne povis vidi la pastron nek ion alian. Tio eĉ pli timigis min. En tia
mallumo vere ĉio estis inter la Dio kaj mi. Li sciis miajn intencojn eĉ antaŭ mi komencis 
paroli. Mi ne havis la ŝancon. Ĉio miksiĝis en mia kapo.

Mi surgenuiĝis kaj diris “Benu min patro ĉar mi pekis, tio estas mia unua konfeso”. Mi 
atendis dum kelkaj minutoj sed nenio okazis. Mi alproksimiĝis al la alia muro, nenio okazis 
denove. Tiam mi rimarkis la breton. Tie plenkreskuloj vere ripozas siajn kubutojn sed en 
mia ekscito mi opiniis ke tie mi devas surgenuiĝi. Ĉar mi estis bona grimpanto, mi 
sukcesis.

La malfacilaĵo estis resti tie ĉar sur la breto estis spaco nur por miaj genuoj kaj mi devis 
teni min al la ornamita lignaĵo supre de la breto. Mi tenis min kaj ripetis la vortojn denove 
pli laŭte kaj subite io okazis.

La pordo malfermiĝis, iom da lumo penetris la ejon kaj la vira voĉo diris, “Kiu estas tie?”

“Estas mi patro, benu min patro ĉar mi pekis, tio estas mia unua konfeso”.

“Kion vi faras tie supre?” kriis li en la kolera voĉo. La ŝoko post esti adresita en tiel 
malĝentila tono estis tro multe por mi. Mi falis, frapis la pordon kaj trovis min surdorse en 
la mezo de la koridoro. La pastro malfermis la pordon kaj eliris kaj Nora ankaŭ venis. “Mi 
devis scii ke vi malhonoros min, mi ne povas lasi vin sen kontrolo eĉ por unu minuto”, kaj 
kiam ŝi frapis mian orelon, mi ekkriis.

“ Kio okazas?” la pastro siblis, fariĝante eĉ pli kolera kaj forpuŝante Nora for de mi. “Kiel
vi aŭdacas bati la infanon tiel, vi malgranda vulpino.” Li helpis min stariĝi kaj gvidis min en 
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la konfesan ĉambreton. “Bone nun, kaj kiel oni nomas vin?” 

“Jackie, patro.” 

“Kaj kio perturbas vin, Jackie.”

“Mi aranĝis ĉion por mortigi mian avinon” 

“Mia Dio”, li diris post la paŭzo. “Tio estus ŝokiga afero por fari. Kiel tio envenis vian 
kapon?”

“Ŝi estas terura virino.” 

“En kia maniero ŝi estas terura ?” 

“Ŝi trinkas portovinon”, mi diris sciante kiel mia patrino parolis pri tio kaj ke tio estis 
mortema peko. 

“Oh mi”, li diris kaj mi rimarkis ke li estis impresita. 

“Kaj ŝi uzas flartabakon, iras ĉirkaŭ la domo sen ŝuoj kaj ŝi scias ke mi ne ŝatas ŝin, kaj 
ŝi donas monon al Nora kaj nenion al mi, kaj mia patro aprobas tion, kaj unu nokton mi 
estis tiom vundita ke mi decidis mi devos mortigi ŝin.”

“Kaj kion vi farus kun ŝia korpo?”

“Mi dispecigus ĝin kaj transportos ŝin en la ĉarumo.” 

“Ĉu vi scias ke vi estas terura  infano?”

“Jes mi scias patro. Mi provis mortigi Nora ankaŭ kun la pantranĉilo, sed mi maltrafis 
ŝin.”

“Ĉu tio estas la knabino kiu batis vin ĵus nun?”

“Jes patro.”

“Iun tagon iu atakos ŝin kaj sukcesos. Parolante inter ni, estas ankaŭ multaj personoj al 
kiuj mi ŝatus fari la samon, sed mi ne kuraĝas, ne valoras. Pendigo estas terura morto.”

Li babilis kun mi por dek minutoj kaj poste li eliris kun mi en la korton. Mi vere bedaŭris 
disiĝi de li ĉar li estis la plej amuza karaktero kiun mi iam renkontis en religiaj rondoj. 

Ekstere la suno brilis, blindigis min, mia koro alten flugis. Mi sciis nun ke mi ne mortos 
dum la nokto.

Nora sidis sur barilo atendante min. Ŝi estis terure ĵaluza ĉar la pastro akompanis min.

“Do”, ŝi diris malvarme kiam la pastro foriris. “Kion li donis al vi?”

“Tri Ave Maria” 

“Vi certe ne diris ĉion al li.” 

“Jes mi diris ĉion pri la avino, ke mi ankaŭ atakis vin per pantranĉilo.”
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“Kaj li nur donis al vi tri Ave Maria”,  ŝi ripetis nekredante.  Ŝi malrapide surteriĝis 
konfuzita kaj suspekteme rigardis min. “Kion vi suĉas, ĉu la pastro donis al vi bombonon ?”

“Jes, estis li.”

“Sinjoro Dio” ŝi lamentis. “Iuj homoj havas ĉiun feliĉon. Kial mi ne fariĝu pekulo kiel vi?”

Enesperantigis Mia Casey
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Biciklado tra la Montarejo9

Same kiel multaj homoj, dum la kvaranteno mi senpolvigis kaj senrustigis mian biciklon 
kaj mi uzis ĝin pli ofte. Mi rakontos al vi pri mia granda vojaĝo tra la montaro dum sep 
tagoj en septembro. Mi portis tendon, fornelon, dormsakon, manĝaĵojn, kaj tiel plu. Mi ne 

sciis precize kien mi iros. Mi havis nur nebulajn ideojn pri Skye kaj la “Norda Marbordo 
500”. Finfine mi faris ĉ. 400 mejlojn.

Unuan Tagon (kvardek mejloj)

Mi komencis en Abriachan, kie mi loĝas, proksime al Inverness. Do la unuaj mejloj ĝis 
Marybank kaj Strathconon estis konata teritorio al mi. Mi devojiĝis el la konataj lokoj por iri 
tra la bieno Strathconon al Garve. Tiu “ŝparvojo” tre malrapidigis min. Estus pli mallonge iri
kiel birdo flugas, sed bedaŭrinde mi ne havis flugilojn, kaj miaj sakoj estis pezaj. Mi devis 
puŝi la biciklon super krutaj montetoj inter eriko kaj pterido. Sed mi rekompenciĝis per 
belaj vidoj de Lago Luichart.

Pro mia malrapida progreso, mi ne finhaltis en Kyle kiel mi deziris, sed nur en 
Achnasheen. Tio signifis ke mi nek povis aĉeti fritojn nek eniri la kooperativan vendejon. 
Do post mia klopodo, mi manĝis nur poriĝon.

Strangaj bruoj vekis min dum la nokto. Mi gvatis al ekster la tendo. Mi vidis du 
vircervojn, kiuj kroĉas siajn kornojn! Alia, cervino, spektis. Tio okazis ĉirkaŭ nur dek metroj 
for, en loko kun senkosta publika vifio! Sekspariĝa rito? Triangulo de amo? Ĉiaokaze, mi 
simple ĝojis ke la bruoj ne estis murdisto. Morpheus ankoraŭ posedis min, do mi ne longe 
spektis tion mirindan bestagadon pro tio ke mi devis dormi.

Duan tagon (okdek mejloj)

Ĉi-tage, mi iris al la insulo de Skye. Pardonu min, romantikistoj: nek rapide, nek per bela
boato, sed super la ponto. Aliflanke, romantikistoj, la kromnomo “nebula insulo” (Eilean a' 
Cheò) certe estis merita. La vetero ne tre plaĉis al mi. Retropensinte, mi konsideras ke 
Sligachan estus bona tempo kaj loko en kiu halti (vidu bildon). Sed mi decidegis ke mi 
dormos proksime al la famaj “feinaj flakoj”. Do, mi obstine daŭris tra ekstrema pluvo kaj 
mallumo. Rezulto: miaj akvoimunaj roboj estis tute malsekaj!

9 Okazadis en la Skota Esperantijo oftaj diskutoj pri la traduko de ‘The Highlands’. Iuj proponis ‘Montetaro’ ĉar, 
kompare kun la Alpoj, la skotaj estas nur tuberoj. Skotoj mem nomas ĉiujn ‘hills’, eĉ tiujn, kiuj klare estas montoj. 

Sed la difinoj el la UN ampleksas altojn de 300 m ĝis 2.500 m. La difino de la Brita registaro estas ĉiu grundo super
600 m. Tial, do, ŝajne plej taŭga estas ‘montarejo’. 
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Trian tagon (dudek mejloj)

Matene, miaj akvoimunaj roboj ankoraŭ estis tute malsekaj. Mian spiriton ankaŭ mi 
sentis malseka! Do mi longe restis tende, por dormi plu kaj legi. Mi poste vizitis la feinajn 
flakojn kie mi vidis verŝajne 1000 turistojn. Fakte, ĝi estis la plej okupata loko kiun mi vidis 
ekde februaro. La akvo estas bela, verda koloro, kaj oni povis vidi oranĝkoloran feron sub 
la torfo.

Mi kampis en la sama arbara loko denove. Antaŭ dormado mi biciklis tra la arbaro. 
Bicikli sen pezaj sakoj estis ĝuo! Sed esti sen risortaro estis malebena veturo!

Kvaran tagon (okdek mejloj)
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Mi komencis frue, kaj iris ĉirkaŭ granda parto de Skye. Mi finis en Kyleakin: apud la 
ponto de Skye. Bonaj grimpadoj inter Port Righ kaj Kyleakin. La muro estas parto de 
feraepoka Broch10.

Kvinan 
tagon 
(kvindek 

mejloj)

Hodiaŭ, kiel hieraŭ, mi tre luktis. Post nur unu horo kaj ok mejloj, mi haltis en Plockton 
por nearanĝita manĝo en hotelo. Mi ofte paŭzis kaj manĝis iomete. Kiam mi alvenis ĉe la 
fundo de la montpasejo Bealach na Ba – la plej alta vojo en Britio – mi jam estis malvigla, 
malgraŭ la oblaj pasintaj pauzoj iam ĉi-hore. Mi ĝuis trovi botelon da Lucozade kaj 
sandviĉon en mia sako – mi forgesis pri ili! Kun tiu nova energio, mi komencis la 
grimpon. La fama tasko mem ankaŭ donis al mi pli da energio kaj adrenalino.

“Bonŝancon, amiko”, mi aŭdis malantaŭe. Pli rapida biciklisto. “Atentu la grizajn nubojn 
– pluvos!”, li diris. Ne ĝenite de sakoj, li lasis min tie. Pli supre laŭ la vojo, mi revidis lin, ĵus
antaŭ la zigzaga parto kaj la montopinto. Mi preterpasis lin, kaj mi memorigis lin pri la 
“testudo kaj leporo!”

Mi esploris la sudokcidenton de la duoninsulo Applecross iomete, poste denove 
grimpis iomete super la Bealach, por kampi en la kampejo de Applecross.

Sesan tagon (kvindek kvin mejloj)

Mi menciis supre iomete pri ekstrema vetero. Sed tio apenaŭ kompareblis al la 
nokta kaj matena pluvo en Applecross. Mi intencis denove grimpi super la Bealach, en la 
mala direkto. Mi hezitis kiam mi vidis aliajn malsekajn biciklistojn alveni al la vilaĝo, 

10 El la skotangla ‘brough’ kun la signifo (inter aliaj) fuorto. Broch (prononco broĥ) estas duoblamura rondforma 
konstruaĵo el sencementa ŝtona. Helica ŝtuparo grimpas en la spaco inter la du muroj.
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senrobiĝi, kaj surmeti arĝentajn kovrilojn. Mi aŭdis flustrojn – “hipotermio”.

Eble malsaĝe, mi tamen volonte akceptis ĉiom da danĝero. Mi ĝuis la grimpadon, 
malgraŭ la vetero. Mi ne tre ĝuis la malsupreniron. Mi havis zorgojn ke mi joros aŭ falos, 
do mi uzis la bremsojn tuttempe. Miaj manoj doloris min kaj pro tio ke mi daŭre premegis 
la bremsojn, kaj pro tio ke la vojoj estis malebenaj. Krome, mi ne povis vidi multe en la 
nebulo. Granda kampadaŭto preskaŭ trafis min. Ĉu li eĉ vidis min? Mi ne scias.

Danke al la dioj, la vetero estis pli bona ĉe marnivelo, do mi sekiĝis. Mi finis la tagon en 
Gairloch.

Sepan tagon (sesdek kvin mejloj)

La fina tago. Belegaj apudmaraj vidaĵoj. Kiam mi pasis Lago Glascarnoch, la akvo 
estis tiel malprofunda ke mi povis vidi vojojn, kiujn oni oferis kaj subakvigis pro la barila 
digo.

Mi finis la vojaĝon en Garve. Mi petis familianon helpi min tie en aŭto, do mi eble ne 
povas tute diri la fina venko, sed mi bedaŭras pri nenio escepte nur doloran kalkanon. 
Estas ankoraŭ multaj partoj de la Montarejo kiujn mi tute ne konas, kaj tiu amuza ferio 
kuraĝigis mian apetiton por fari pli venontfojon.

Johnnie Gallagher

 

Kalendaro

Pro la daŭro de la pandemio ni ne inkluzivas kalendaron en tiu ĉi numero. Plena listo de 
rete alireblaj renkontiĝoj estas trovebla ĉe tiu ĉi retpaĝo: https://eventaservo.org/

Skanu la suban QR kodon por salti rekte al nia retejo.

25

https://eventaservo.org/


26



27



28



29



30



31


	El Katedro
	Regantoj kaj najbaroj: La historio de Skotlando de 1542 ĝis nun
	Hazarde trovita Intervjuo kun Anne Eyre
	Endanĝeraj Infanoj dum Kronviruzo
	Norvegaj lecionoj pri la skota, kaj inverse
	La verdaj Infanoj de Woolpit
	Unua Konfeso
	Biciklado tra la Montarejo
	Kalendaro

