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El Katedro

Esperanto: facila lingvo

Nekredeble, homoj kelkfoje plendas, ke Esperanto estas malfacila. Jes, estas kelkaj 
aferoj, kiujn oni devas lerni. Ekzemploj estas la transitiveco aŭ netransitiveco de verboj, 
do, ĉu verbo postulas objekton aŭ ne, afero kiun oni devas noti la unuan fojon kiam oni 
renkontas la koncernan verbon, ekzemple ĉi tie oni devas simple lerni, kaj scii, ke 
“renkonti” estas transitiva verbo en Esperanto, do ni diru ‘mi renkontis lin’, SED ni devas 
diri ‘ni renkontIĜis hieraŭ’. 

Estas kelkaj aliaj punktoj pri kiuj oni rajtus plendi, sed ĝenerale, mankas al Esperanto la 
malregulecoj kaj malfacilaĵoj, kiuj igas la lernadon de nova lingvo malfacila. Sed kelkaj 
homoj ankoraŭ plendas. La japana verkisto kaj eldonisto Ludovikito (Ito Kanzi, 1918-2005) 
ofte agis kvazaŭ Esperanto ne bezonas majusklajn literojn, do oni skribu lian Esperantan 
nomon “ludovikito”, kaj li eldonis verkojn en Esperanto, kiuj konsistas nur el minusklaj 
literoj.

Tio estas stranga plendo por parolanto de la japana, tamen, kontesteble la lingvo kun 
unu el la plej malfacilaj kaj plej nelerneblaj skribsistemoj en la mondo, kaj kiu konsistas el 
tri kunfunkciantaj sistemoj: la ideogramoj, bazitaj sur la ĉina skribsistemo, sed uzante “nur”
“malgrandan” kompleton de 1850 el ili, plus DU silabarojn, kun po 90 simboloj. Tiajn 
problemojn Esperanto ne konas, kaj verdire, absolute ne gravas, se oni skribas 
Esperanton esperanto, aŭ kun komenca majusklo, aŭ TUTE MAJUSKLE, sed Esperanto 
estas kia ĝi estas.

Sed ĉu vi sciis, ke ekzistas lingvo, tre, eĉ intime parenca al la angla, en kiu JA gravas, 
gravegas eĉ, por la signifo, ĉu oni skribas vorton kun majusklo aŭ ne? Tiu lingvo estas la 
germana.

Komparu:

 

Er hat in Berlin Liebe genossen Li ĝuis amon en Berlino

Er hat in Berlin liebe Genossen Li havas karajn kamaradojn 
en Berlino

Der Gefangene floh La kaptito fuĝis

Der gefangene Floh La kaptita pulo

Wäre er doch nur Dichter! Se li ja estus nur poeto!

Wäre er doch nur dichter! Se li ja estus nur pli stulta!

Die Spinnen La araneoj
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Die spinnen Ili ŝpinas

Er verweigerte Speise und Trank Li malakceptis manĝaĵon 
kaj trinkaĵon

Er verweigerte Speise und trank Li malakceptis manĝaĵon 
kaj t/drinkis

Sed por denaskaj aŭ spertaj parolantoj de la germana, kiam temas pri la parolata formo,
kutime ankaŭ ne estas problemo, ĉar la emfazo helpetas al la aŭskultanto kompreni kiu el 
la alternativaj signifoj estas celata. Tamen, ekde nun, ne diru, ke Esperanto estas 
malfacila.

Ed Robertson

Tridimensia Fotografado

Fascinis min ekde infanaĝo stereoskopoj. Ŝajnis al mi preskaŭ magie kiel objektoj, 
vidataj tra la aparato, transfomiĝas de du-dimensiaj en tri-dimensiajn kaj okupas poziciojn 
en spaco, starantaj senmovaj kvazaŭ en aspiko aŭ en vitro.

Dum la jaroj teknologio progresis kaj, kiel studento, mi ĝuis la unuan por mi tridimensian
filmon en la kinejo Odeon en Edinburgo, nome Jaws 3D. La filmofarintoj ekspluatis la 
kapablojn de tiu scienco por ŝoketi per ŝpruco el injektilo kiu ŝajnas salti en la okulojn de la
spektantoj aŭ ŝokegi per formordita homa brako kiu flosas ŝajne el la ekrano kaj sufiĉe 
proksime ke oni pensas ke oni povus tuŝi ĝin. Ankaŭ ĝuindaj tridimensie pro tute alia kialo 
estis la bikinoj ĉe la plaĝo.

Multe pli poste, kiel kolegia lekciisto, mi instruis kurson pri aplikaĵoj de fiziko. Por 
praktika parto de la kurso mi gvidis studentojn tra la Scienca Centro de Glasgovo. La 
kulmino de la vizito por mi estis spektado en la kinejego Imax. Mi uzis ‘demonstron de la 
utiligo de luma polarizo’ kiel pretekston por vidi 3D-ajn filmojn sur grandega ekrano – 
aĉetitan de la Kolegio!

Antaŭ ne tre longe ni aĉetis por la hejmo 3D-an televidilon je kiu, per taŭgaj okulvitroj, 
oni povas spekti tridimensiajn filmojn kaj bildojn.

Posedante finfine kontentigan vidilon mi turnis min pli serioze al la defio kiu delonge 
okupis min – kiel fari tridemensian foton, eĉ fari tridimensian filmon? La respondo al la 
unua demando estas: efektive tre facile. Per ordinara fotilo oni faras foton de vidaĵo. Tuj 
poste, starante en la sama loko, oni movas la kapon proksimume ses centimetrojn 
dekstren kaj refotas la vidaĵon. Oni provas reteni la saman parton de la vidaĵo en la centro 
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de la lenso. Tiuj du fotoj aspektos tute samaj je unua vido. Tamen la diferenco de 
perspektivo pro la malsamaj rigardanguloj sufiĉas por tio ke la cerbo povus krei 
stereoskopan bildon en la kapo, se la maldekstra okulo rigardus nur al la unua foto, kaj la 
dekstra nur al la dua.

La sekva etapo de la defio estas iomete pli malfacila – kiel kombini la du fotojn en unu 
bildon kaj fari ĝin en tian formon ke oni povus direkti la maldekstran foton al la maldekstra 
okulo, kaj la dekstran al la dekstra?

Unue mi uzis la programon GIMP, kiu estas tute senkosta bildoredakta softvaro tre 
simila al Photoshop kaj preskaŭ same pova (estas aliaj kiel Affinity Photo, Procreate, ktp 
listigitaj ekzemple ĉi tie https://www.creativebloq.com/photoshop/alternatives-1131641). 
Per GIMP mi apudmetis la du bildojn, kun taŭgaj tranĉoj kaj alĝustigoj, kaj konservis ĝin 
kiel unuopan bildon. La finan rezulton oni povis spekti per unu el la du rigardmanieroj – 
paralela aŭ straba – kiun mi priskribis en la artikolo ‘Flugo de Spavo’ en la pasinta numero 
de Esperanto en Skotlando.

Sed mi volis vidi ĝin je mia speciale aĉetita 3D-a televidilo. Kiel fari tion? Feliĉe mi trovis
alian senkostan softvaron nomata StereoPhotoMaker, kiu agas precize laŭ sia nomo. Tiu 
ne nur aŭtomate alĝustigas kaj pritranĉas la bildojn, sed ebligas konservon en diversaj 
formoj, ĉu paralela vido, ĉu straba vido, ĉu anaglifa. Precipe ĝi kapablas konservi en la 
normon MPO.

MPO estas la cifereca formo kiun tridemensiaj televidiloj uzas por legi 3D-ajn fotojn. Ĝi 
estas vaste akceptita, originale inventita por kunmeti multajn fotojn en unu ciferecan 
dosieron. Nuntempe oni uzas ĝin plej ofte por 3D-aj fotoj, ĉar la du bildoj povas portiĝi kiel 
unu afero. 

Do jen sube foto farita de normala cifereca fotilo, poste kunmetita per 
StereoPhotoMaker. Klare tiu ĉi paĝo ne liveras tridimensian bildon. Tial vi devas uzi la 
saman metodon kiel vi uzas por spekti ‘magian bildon’.  

MI NE KAPABLAS vi krias! Nu, kiam vi estis infano vi JA kapablis kiam ajn vi ludis 
‘ŝvebantan kolbason’. En tiu ludo oni tenas la etenditajn brakojn antaŭ la vizaĝo direktante 
la indikfingrojn unu al la alia. Rigardante al fora muro oni malrapide kunen movas la 
fingrojn ĝis tiam, kiam la bildo de fingropinto en unu okulo kovras tiun de la alia, kaj oni 
subite vidas ‘kolbason’ kiu ŝajne ŝvebas inter viaj du fingroj. Oni celas efektive la saman 
artifikon kiam oni rigardas presitan stereogramon per ‘paralela rigardo’. Daŭre rigardu al 
fora muro kaj post momento malrapide suprenlevu la stereoparon en vian vidkampon. 

Por helpi vin kunfandi la du bildojn mi metis nigran pilketon super ĉiuj. Se vi rigardas 
paralel-maniere provu ke unu pilko aperu centre inter du flankaj pilkoj, sammaniere kiel vi 
faris ŝvebantan kolbason. Kiam tio okazas, zorge mallevu la okulrigardon al la bildo. Alia 
sugesto por helpi kunfandon estas rigardi la bildojn kaj tuj poste malstreĉu la rigardon 
kvazaŭ vi revas pri bela ferio en suna lando.
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Vidu per paralela rigardo.

Por strab-maniera rigardo vi jam havas la lerton regi la okulajn muskolojn. Tiukaze vi 
intence strabu la okulojn ĝis unu pilko kovras la alian. Tiam, tenante la okulangulon, 
rigardu malsupren al la bildo.

Vidu per straba rigardo.

Se vi sukcesis per unu el la antaŭaj metodoj vi sendube rimarkis ion misan en la foto ĉe 
la akvo. Plej evidente la maraj ondoj moviĝis dum la tempo inter la prenoj de la du fotoj. 
Ankaŭ aperas mevo en unu bildo sed ne en la alia. Iuj el vi eble rimarkis ke la ekspono de 
unu bildo estas iomete pli ol la alia; sekve la bluo de la ĉielo diferencas inter la du apudaj 
bildoj. Tial la alge kovritaj rokoj aspektas sufiĉe bone, tamen la fono ne.

Jen fundamenta problemo pri tiu metodo. Se estas movoj aŭ aliaj ŝanĝiĝoj dum la 
periodeto inter la du fotoj, oni ne vidas la moviĝintajn objektojn kiel nur unu tridimensian 
objekton. Tial tiu metodo ne taŭgas por foti homojn, bestojn, veturilojn, nek panoramojn 
kiuj enhavas ekzemple, kiel supre, ondojn de la maro, grenon en kampo, aŭ foliojn de 
planto kiuj bloviĝas pro la vento. Oni bezonas aparaton kiu faros du apartajn fotojn 
samtempe.

Antaŭ ol aĉeti sufiĉe kostan aparaton por mia fotilo mi eksperimentis per malgranda tia 
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por poŝtelefonoj.

Ĝi konsistas el kvar speguloj en unu aparato aranĝitaj kiel, efektive, du etaj horizontalaj 
periskopoj kiuj dividas la vidkampon de la poŝtelefona fotilo. Kiam oni fotas oni vidas en 
unu foto du bildojn de la sama vidaĵo de du iomete malsamaj vidanguloj. 
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Kiel oni povas vidi, la rezulto ne estas bona. Multo de la bildo estas blokita de la aparata
kadro. En la centro, la akra eĝo de du el la spegulaj randoj estas tiel proksima al la lenso 
ke ĝi aperas nebuleca kaj tiel blokas la centron de la bildo. Tamen ĝi ja funkcias kaj per la 
helpo de la sama softvaro, StereoPhotoMaker, mi kompilis la rezultojn en unuopan bildon. 
Jen la kunmetoj sube en formoj kaj paralela, maldekstre, kaj straba, dekstre.
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Vi rimarkas ke en la strabvida formo la kuniĝo de la du fotoj estas akra, ĉar por tiu vido 
per StereoPhotoMaker oni interŝanĝas la dekstran kaj maldekstran vidojn, tiel ke la randoj,
jam akraj, apudas. Post la sukceso de tiu eksperimento mi kuraĝis investi je pli granda 
similan aparato kiun vi vidas sube alkroĉita al mia fotilo.

La strukturo de tiu ĉi ilo estas sama kiel tiu de la por-telefona. La optika kvalito tamen 
estas pli bona. Jen la rezulto sube post redakto per StereoPhotoMaker en ambaŭ rigardoj.
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Vidu per paralela rigardo.

Vidu per straba rigardo.
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Ĉar la du ‘fotoj’ per tiaj aparatoj estas faritaj tute simultane la problemojn de la plej 
simpla metodo oni evitas.

Evidente la larĝo de la bildo estas malpli ol la alto ĉar oni devas dividi la kadron de 
formato, ekzemple 4:3, en du duonlarĝajn partojn de 2:3. Pro tiu limigo mi finfine decidis 
aĉeti fotilon desegnitan por fari 3D fotojn en akceptinda formato.

Jen ĝi sube.

Kiel vi vidas ĝi havas du lensojn apartigitaj per la averaĝa interpupila distanco de la 
homaj okuloj. Kaj jen sube bildon faritan de ĝi ĉe la plaĝo en unue paralela kaj poste 
straba rigardo.
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Krom tio ke oni povas fari tridimensian bildon en la normala formato de cifereca fotaĵo, 
la fotilo ebligas tujan vidon tridimensian per sia dorsa ekrano sen la uzo de specialaj 
okulvitroj. Ĝi ankaŭ konservas aŭtomate en la normo MPO, tiel ke mi povas vidi la fotojn 
pli grandskale per mia 3D-a televidilo. 

Aldone al tio la fotilo povas ankaŭ fari tridimensiajn filmojn kiujn mi povas spekti je la 
sama televidilo.

Estas sendube neniel emfazende ke la fotilo de Fuji tre kontentigis min kaj liveras al mi 
multan plezuron!

Hju Rid
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Sur la Spuro de Literaturo

Ekde la apero de la Pandemio, nia loka biblioteko estis fermita, sed mi ne povas diri, ke 
mi ege domaĝis ĝin. La plimulto de la tieaj libroj konsistas el krimromanoj kaj sentimentalaj
amromanoj, kiujn mi neniam intencas legi. Ŝajnas ke la plimulto da legantoj (almenaŭ en 
preskaŭ ĉiu loko kie mi iam loĝis) tute ne interesiĝas pri vera literaturo, kaj malmulton 
scias pri ĝi. Eble tio estas universala situacio. Eldonejoj kaj libroservoj de publikigaĵoj en 
Esperanto konstante plendas, ke ne sufiĉe da esperantistoj aĉetas iliajn librojn.

Antaŭ kelkaj jaroj, mi sendis por recenzo al Lallans, la organo de la Skota Lingva 
Asocio, etan libron mian pri la skota (Lallans). Mi inkludis en la libreto mallongan 
enkondukon en Esperanto pri la skota. La libro ne estis inter miaj pli bonaj verkaĵoj kaj mi 
ne estas tre kontenta pri ĝi. La revua recenzo estis farita de la intertempe forpasinta D-ro 
David Purvey, unu el la plej bonaj modernaj poetoj de la skota lingvo. Lia recenzo ne estis 
tre favora (kaj mi konsentas kun li pri tio), sed li ne estas esperantisto kaj evidente 
miskomprenis mian motivon por la inkludo de iom da Esperanto en la libro. Plie, estis 
evidente ke li, kvankam erudita persono, sciis absolute nenion pri Esperanto. Li komentis, 
‘Ne eblas verki poezion en Esperanto, aŭ kanti infanan lulkanton en ĝi’. Reage, mi sendis 
al li longan liston de verkistoj el diversaj landoj, kiuj komponis poezion kaj alian 
literaturaĵon en ‘nia kara lingvo’. Plie, pri lulkantoj (kaj, parenteze, kiom da patrino hodiaŭ 
lulas siajn bebojn per lulkanto), mi citis la belan Siberian Lunton de Julio Baghy. 
Samtempe, mi postulis ke li korektu en la revuo la malveron kiun li asertis. Tion li rifuzis 
fari, kvankam li konfesis, ke li ne sciis ke estas tiom da verkistoj en Esperanto. Unu el pli 
elstaraj kaj estimataj verkistoj kaj prelegantoj en Esperanto estis karmemora Marjorie 
Boulton. Mi rememoras, ke mi iam legis skribaĵon kiun ŝi verkis en la angla, pri la lingvoj 
de la Britaj Insuloj kaj iliaj literaturoj. Marjorie inkludis mencion pri la grandioza literaturo de
Kimrio kaj Irlando, sed asertis, ke en la skota gaela ‘apenaŭ troviĝas literaturo’. Estis 
evidente, ke malgraŭ sia erudicio, kiu neniu povas negi, ŝi – kiel multe da angloj – scias 
absolute nenion pri la gaela lingvo. Tamen, eĉ en Skotlando estas homoj, kiuj scias tre 
malmulton pri la antikva lingvo de la lando. Antaŭ kelkaj jaroj, vizitante niajn familianojn en 
Aberdeen, ni estis en librovendejo, kie mia edzino Máire volis aĉeti ilustritan infanlibron por
niaj nepoj. Temis pri la libro The Gruffalo (de kiu estas versio en la gaela, kune kun multaj 
aliaj eldonaĵoj por etuloj). La komizo respondis, ke ili ne havis ĝin, kaj aldonis, ‘Mi supozis, 
ke la gaela estas nur parolata lingvo’. La historio de la literaturo en Esperanto estas 
mallonga (malpli ol 140 jaroj). Kontraste, tiu de la skota gaela estas multe pli longa. Ĝis la 
16-a jarcento, la sama parolata kaj barda gaela lingvo estis komuna al Irlando kaj 
Skotlando, sed ekde tiam la du variantoj de la idiomo iom post iom diverĝis, kvankam 
Skotlando heredis abundon de la historio, rakontoj, legendaj herooj, diraĵoj, proverboj kaj 
aliaj tradicioj de la antikva Irlando. Samkiel ĉe ĉiu antikva lingvo (greka, latina, kelta ktp), la
origino de ties literaturo unue devenis de buŝe transigita materialo, pli ofte en memorebla 
versa formo. Nur tre longe poste, tiu materialo aperis en skribita formo. Simile okazis al la 
gaela literaturo. Pro tio, estas tute komprenebla, ke la plimulto de la skotgaela literaturo 
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konsistas el poezio. Kiam ĝi aperis en libra formo, preskaŭ ĉiu prozo konsistis el religiaj 
tekstoj, kvankam pli kaj pli estis ankaŭ presitaj (post la alveno de presiloj) popularaj 
rakontoj, kantoj, legendoj, ktp. Originalaj prozaj verkoj (ne specife religiaj) estis eldonitaj 
dum la naŭdeka jarcento, precipe de eldonejoj en Paisley kaj Glasgovo. (Parenteze, iu ajn 
kiu deziras scii iom pli pri moderna prozo en la gaela trovos koncizan informon en la libro 
de Moray Watson, An Introduction to Gaelic Fiction. Kolektantoj de tradicia materialo kiel, 
ekzemple, Alexander Carmichael (Carmina Gadelica – 6 volumoj), J. F. Campbell (Popular
Tales of the West Highlands – 4 volumoj), Lady Evelyn Stewart Murray (en unu libro – 
Tales from Highland Perthshire) publikigis la rezultojn de siaj eksploradoj en dulingvaj 
(gaelaj/angla) eldonaĵoj). La asocio “The Scottish Gaelic Texts Society”, fondita en la jaro 
1934, eldonas de temp’ al tempo valorajn volumojn de antikvaj kaj pli novaj tekstoj. Ĝis 
nun, ĝi jam publikigis pli ol tridek volumojn, kaj ĝia eldona programo daŭras. Nur je la 
komenciĝo de la 20-a jarcento, tamen, aperis romanoj kaj noveloj en la moderna senco de
la vorto. Nun, en la 21-a jarcento, konstante eldoniĝas libroj de ĉiu speco en la gaela. Do 
ne pravas la aserto de Marjorie Boulton ke ‘apenaŭ ekzistas literaturo en la gaela’. Oni 
povus aldoni mallongan apendicon pri iu iom bizara eldonita publikaĵo, kiu devenis de 
Skotlando kaj forte influis la nacian literaturon de preskaŭ ĉiu lando en Eŭropo, kaj 
kontribuis al la naskiĝo de la tutkontinenta Romantika Movado. Temas pri la impona verko 
“Ossian” de James Macpherson, instruisto kaj poeto, kiu naskiĝis en Badenoch en 1736. 
Inter la jaroj 1760 kaj 1763, li eldonis du epopeajn poemojn, Fingal kaj Temora, kiuj poste 
estis kombinitaj kaj aperis en granda volumo kies titolo estis La poemoj de Ossian. 
Macpherson pretendis ke la verko estis transkribo en la angla de antikvaj manuskriptaj 
tekstoj kiun li malkovris, kune kun fragmentoj el gaela folkloro. Li asertis ke la materialo 
estis bazita sur poezio de la legenda bardo Oisin, filo de la irlanda heroo Fionn mac 
Cumhaill. Tiu pretendo estis dum longa tempo temo de akra disputo, sed la ĝenerala 
opinio estas, ke Macpherson mem komponis la ciklon de poemoj, kaj kiam la aŭtenteco de
la verko estis kontestata, li mem faris, kaj eldonis, version en la gaela. (Mi posedas 
ekzempleron de tiu supozata gaela originalo, nome “The Poems of Ossian in the Original 
Gaelic”). Ne surprize, kritikantoj tuj akuzis la aŭtoron de fraŭdo kaj trompo. Se al mi estas 
permesita esprimi mian opinion, ŝajnas al mi ke la “trompo” damaĝis neniun; kaj plie, 
Macpherson simple faris ion, kiu estis farita dum jarcentoj de multaj verkistoj, nome atribui 
la nomojn de aliaj gravaj personoj al siaj skribaĵoj. Oni konstatas tion eĉ en la Biblio. 
Fakuloj pri ekzegezo konsentas ke ne eblas, ekzemple, ke ĉiuj de la Evangelioj estis 
originale verkitaj de la disĉiploj de Jesuo. Tamen ĉu Ossian estas aŭtenta aŭ ne, kiam 
versioj de la verko aperis en pluraj fremdlingvaj tradukoj, ĝi tuj furoris. Tuta Eŭropo salutis, 
kaj kun fervora entuziasmo, laŭdis tiun “keltan Homeron”, tiun “novan Iliadon kaj Odiseon”.
La verkisto Goethe inkludis longan elĉerpaĵon el Ossian en sia romano Die Leiden des 
jungen Werthers (La suferoj de la juna Werther). La komponisto Mendelssohn estis 
inspirita de Ossian kiam li komponis la muzikaĵon La Groto de Fingal. Resume, eĉ se oni 
akceptas la akuzon ke Macpherson estis trompisto, oni samtempe devas akcepti la fakton 
ke Ossian vaste riĉigis la kulturon de Eŭropo kaj de la mondo. En la tuta eŭropa 
kontinento, verkistoj kiel Goethe, komponistoj kiel Mendelssohn kaj multaj pentristoj estis 
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inspiritaj de la ciklo. Plie, tio malfermis fenestron al la beleco kaj kulturo de la gaela lingvo.

Sed nun, ni turnu nian atenton al la literaturo de Esperanto – tiu idiomo en kiu, laŭ David
Purves, ‘Ne eblas komponi poezion …’ Fakte, samkiel la literaturo de la gaeloj, Esperanto 
estas aparte riĉa je poezio. En 1984, William Auld eldonis valoran reprezentan kolekton de
nia poezio en la verko Esperanta antologio – poemoj 1887-1981. Tiu antologio enhavas 
poezion kompilitan de poetoj el preskaŭ ĉiu lando kie troviĝas parolantoj de Esperanto. 
Sed ekde tiam estis, kaj konstante estas, eldonita multege da elstaraj poemoj, inter ili 
kelkaj tre longaj epopeaj, kiel La poemo de Utnoa de Abel Montagut, kaj La konflikto de la 
Epokoj de Edwin de Kock. Plie, grava prozo en Esperanto tute ne mankas. En la lastaj 
jaroj aperis du elstaraj verkoj pri la esperanta literaturo. Temas pri la anglalingva Concise 
Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto de Geoffrey Sutton, kaj, tute en 
Esperanto Historio de la esperanta literaturo de Carlo Minnaja kaj Georgio Silfer. Preskaŭ 
ĉiu grava verkisto en Esperanto estas inkludita, ekde Zamenhof ĝis la verkaro de 
nuntempaj aŭtoroj kiel Abel Montagut, Trevor Steele kaj Edwin de Kock. Kvankam la unua 
nomas sin enciklopedio, ĝi ne estas kompilita en la kutima formo de nacilingvaj 
laŭalfabetaj enciklopedioj. Ambaŭ libroj estas fakte historioj de nia esperanta literaturo. 
Plie, ambaŭ simile kronologie disdividas ties historian en kvin periodon, nome ekde 
Zamenhof ĝis niaj nuntempaj aŭtoroj kaj poetoj. La du libroj estas masivaj luksaj volumoj, 
bele presitaj kaj binditaj. La dua menciita enhavas ilustraĵojn pri verkistoj kaj verkoj. 
Kvankam la libro de Sutton inkludas la vorton “original” en la titolo, ĝi ankaŭ listigas 
nacilingvajn tradukojn de esperanta literaturo. Por tiuj, kiuj deziras konatiĝi kun la literaturo
en Esperanto, ambaŭ verkoj – aŭ almenaŭ unu el ili – estas nemalhavigebla.

Aliaj valora verko pri esperanta literaturo estas Star in a Night Sky, kies redaktoro estis 
nia forpasinta bona amiko Paul Gubbins. Ĝi konsistas el versioj en la angla de originalaj 
esperantaj tekstoj. La celo de tiu antologio estas tio, de konatigi la esperantan literaturon 
al parolantoj de la angla. Mi rekomendas ĝin kun du rezervoj. Unue, laŭ mia opinio, kaj tiu 
estas nur mia, la inkludo de eltiraĵo el la teatraĵo Zam-Zam Zamenhof de Paul mem, estis 
eraro. Tiu ŝerca verko pri Esperanto kaj ĝia gramatiko eble povas interesigi nekritikemajn 
esperantajn kongresanojn, sed por anglalingvanoj, kiujn oni deziras allogi al nia lingvo aŭ 
interesigi ilin pri ĝi, ĝi estus iom teda kaj malinteresa. Due, Paul inkludis en la kolekto du 
eltiraĵojn el mia angla versio de La Infana Raso de Auld. Pri la unua mi ne plendas, pri la 
dua, jes. La plimulto de la strofoj estis draste ŝanĝitaj sen mia permeso, kaj ofte ili ne bone
skandas, sed tiaj strangaĵoj malmulton subtrahas de la valoro kaj intereso de la verko. 
Nepre legu, aŭ almenaŭ konsultu, ĉi tiun interesan libron. Bedaŭrinde nia kara amiko Paul,
kiu tiom faris por Esperanto, intertempe forpasis. ‘De mortuis nil nisi bonum’ (latinaĵo kun 
signifo Pri la mortintoj diru nur bonon).  

Postskribo 

Kun surprizo mi trovis en la Indekso de Personoj en Historio de la Esperanta Literaturo, 
la nomon de nia kara forpasinta amiko David Kelso. Ĝi resendas legantojn al la Ĉapitro 49,
paĝo 477. Jen la mencio, kiu aludas al unu el la teatraĵoj verkitaj de Giorgio Silfer. ‘La 

15



njorin’ de la malaperinto (2012) estas inspirita de la mistera malapero de David Kelso, 
prezidanto de la Skota Esperanto-Federacio, dum libertempo en Kalabrio la antaŭan 
jaron.’ 

 Bibliografio  

 (pri gaela literaturo) 

 The Literature of the Highlands, Magnus MacLean, Blackie & Son, Glasgow, 1925. 

 An Introduction to Gaelic Fiction, Moray Watson, Eldonejo Edinburgh University Press, 2011, 
ISBN 978 0 74866 3664 8). 

 The Companion to Gaelic Scotland, Derick Thomson, Gairm Publications, Glasgow, 1994. ISBN 
1871901 31 6. 

 (pri esperanta literaturo) 

 Star in a Night Sky, Paul Gubbins, Francis Boutle Publishers, London, 2012, ISBN 978 1 903427 
729. 

 Historio de la esperanta literature, Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer, LF-Koop, La Chaux de Fonds, 
Svislando, 2015, ISBN 3-906595-21-8 

Anekdotoj el la Fundamenta Krestomatio

Unu Malgrandruso veturis sur veturilo. Subite la veturilo kliniĝis: ĝi trafis en kavon. La 
malgrandruso desaltis kaj provis levi la veturilon, sed ne povis. Tiam li kolektis siajn fortojn 
kaj vokas pro helpo la sanktan Nikolaon. Sed ankaŭ tio ĉi ne helpis. Tiam en malespero li 
krias: – Ĉiuj sanktuloj helpu! kaj puŝas la veturilon kun tia forto, ke ĝi renversiĝas sur alian 
flankon. – Jen vi havas! li ekkrias kolere: vi ne devis puŝi ĉiuj kune! [M. Solovjev.]

Helvetius en sia verko “De l’esprit” rakontas la sekvantan okazon: Unu edzo konvinkiĝis 
pri malfideleco de sia edzino kaj komencis ŝin riproĉi. La edzino respondis, ke li diras 
sensencaĵon. – Sed mi vidis per miaj propraj okuloj! ekkriis la edzo. – Ha, jen kiel vi min 
amas, rediras la edzino: vi pli kredas al viaj okuloj, ol al miaj vortoj! [N. Borovko.]

Kuraĝulo. Sinjoro! krias unu maljuna fraŭlino el la vagono al unu sinjoro, kiu volas tien 
eniri: tie ĉi estas la vagono por sinjorinoj! – Ho! respondas la sinjoro, enirante la 
dismetante siajn pakaĵojn, mi ne estas timemulo!

Niatempa amo. Mi vin amas...  – Sed mi estas malriĉa. – Pardonu, vi ne lasis min 
elparoli ĝis la fino... mi amas vin ne tiel, por eziĝi je vi... – Ha, ha, ha! mi volis nur elprovi 
vin, mi havas grandegan kapitalon! – Pardonu, vi tamen ne lasis min fini: mi amas vin ne 
tiel, por edziĝi je vi pro via mono.
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Juna mastrino (aranĝante kun la kuiristino la manĝotabelon por vespera kolektiĝo): Por 
la dua manĝo ni prenos angilon! – Kuiristino: Kiom vi ordonas, ke mi prenu, sinjorino? – 
Mastrino: Mi pensas, ke estos sufiĉe ĉirkaŭ dek metroj!

La Unua Ponto de Glasgovo

La origino de la loĝloko kiu iĝis Glasgovo venas de la rivero Clyde kaj la rivereto 
Molendinar. Legendo diras ke Glasgovo estis fondita de Sankto Mungo en la sesa 
jarcento, sed la rivero Clyde subtenis komunumojn antaŭe, ekde la tempo de la Romianoj. 
La mezepokaj episkopoj konstruis sian religian urbeton supre de la monteto, kie ĝis nun 
troviĝas la katedralo. Oni pensas ke la kavejo apud la katedralo (kiun nun superpasas la 
Ponto de Suspiroj – Bridge of Sighs) donas la nomon ‘Glasgovo’, ĉar ĉi tiu povas signifi 
‘verda kavejo’ en la Kumbra, antikva lingvo de tiu regiono. Samtempe, la ordinara homaro 
vivis siajn vivojn malsupre, ĉe la rivero. Finfine, la kresko de la du urbetoj igis ilin en unu 
urbon nomita Glasgovo.

La situon de Glasgovo klarigas la fakto ke ĉi tie estas la punkto plej kontraŭflua kie oni 
povas transiri la riveron Clyde. Komunumo de fiŝistoj troviĝis tie ekde, plej malfrue, la 12-a 
jarcento, donanta la nomon al Fishergate (Fiŝistovojo), kiu nun nomiĝas Stockwell Street. 
La rivereto Molendinar kunfluis kun la rivero Clyde apud tiu loko, provizinta akvon por la 
ĉiutagaj bezonoj de la loĝantoj kaj funkciiginta plurajn muelejojn. Fakte, la nomo 
Molendinar signifas ‘mueleja-rivero’ en la Kumbra. Nuntempe, tiu rivereto estas preskaŭ 
tute kaŝita, kiel skribis Peter Cleaves en antaŭa numero de tiu revuo, ĉar ĝi ankoraŭ fluas 
sub la Ponto de Suspiroj, kvankam la strato Wishart Street troviĝas super ĝi.

Unue la loĝantoj kaj vizitantoj de Glasgovo transvadis la riveron Clyde tie, kie estas la 
nuna Victoria Ponto, sed vadejoj havas gravajn limigojn. En vintro, kiam la rivero plialtiĝis, 
vadi la riveron povis esti tre dangere. Dum la altiĝoj de la rivero, homoj kaj varoj povis 
malfruegiĝi, kaj eĉ transiri boate povis esti danĝere. Do, fine, la Glasgova ponto fondiĝis.

Oni ne scias kiam la unua ponto en tiu loko ekzistis, sed oni scias ke ĝi origine estis 
konstruita de ligno. En sia epopeo pri William Wallace, la mezepoka poeto Henry la 
Menestrelo menciis la ‘Glaskow bryg, that byggyt was of tre’ (‘la Glasgova ponto, kiu 
konstruita estis el ligno’). La unua mencio de la ponto estis en 1285, inter 
tenadadokumento. La malnova strato Bridgegate (aŭ Briggait) apud la ponto tiel nomiĝas 
ĉar ĝi ligis la ponton kun la fino de Saltmarket, la ĉefa strato en tiu loko, kiu tiam ne atingis 
ĝis la rivero.

Oni supozas ke la originala ponto estis tre simpla – nur tabuloj sur arbotrunkoj – kaj ĝi 
ne sufiĉas por la bezonoj de la kreskanta urbo. En 1345 la unua ŝtona ponto estis 
konstruita pro la instigo de Episkopo Rae de Glasgovo. Ĝi havis ok arkojn kaj estis dekliva 
kaj tiel mallarĝa ke estis malfacile por du ĉarumoj pasi unu la alian. Mezepokaj pontoj 
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kutime estis konstruitaj sen parapeto, kaj tiel estis ankaŭ la unua Glasgova ponto. Oni 
povas imagi kiel timinde estus pasi veturilon super tiu mallarĝa ponto! 

Kvankam ĉi tiu ponto daŭris dum 500 jaroj, ĝia historio ne estis sen malfeliĉoj. En la 
deksesa jarcento, la ponto estis difektita de flotanta akvo, kaj Reĝo James VI-a donis 
permeson kolekti paspagon por ripari la ponton. Ĉi tiu paspago ne estis kolektita mone, 
ĉar moneroj ne estis tiel oftaj en tiuj tagoj. Ĝi estis kolektita kiel varoj, ekzemple po unu 
ovo de ĉiu korbo kaj po unu kulerego de ĉiu sako de farino. Por eviti la paspagon, kelkaj 
vojaĝantoj ankoraŭ vadis trans la rivero, apud la ponto, kiam ajn la vetero permesis tion.

Malgraŭ la paspago, la ponto ne restis en bona stato dum la sekvaj jarcentoj. Ekde 
1658, ĉaroj ne rajtis transiri la ponton rade, sed oni devis forigi la radojn kaj la ĉevaloj 
devis treni la ĉarojn trans la ponto. Fine, en Julio de 1671, unu arko de la ponto falis dum 
la Glasgova Foiro! Kvankam multe da homoj transiris ĝin dum tiu tago, feliĉe neniu perdis 
sian vivon. Ĝis 1765, la stato de la ponto malboniĝis tiel, ke la lokaj juĝistoj volis 
malpermesi ke ĉaroj transiru la ponton iel ajn, sen aŭ kun radoj – serioza baro por 
komerco en la regiono, ĉar ĝis tiam, Glasgovo ankoraŭ havis nur unu ponton! 

Estas malfacile imagi kiel malrapide Glagovo kreskis dum siaj unuaj jarcentoj, kaj tiel 
rapide poste. En 1707, kiam Skotlando unuiĝis kun Anglio, la loĝantaro de Glasgovo estis 
nur 12,000 homoj, kaj ĝis 1751 la Westport (Okcidentapordego), do la okcidenta limo de la
urbo, restis ĉe Stockwell Street. Klare, ne ekzistis bezono por alia ponto pli okcidente. Ĉar 
dum la dek-oka jarcento la urbo kreskis tre rapide. La Reformacio donis potencon en la 
manojn de la komercistoj, ne plu de la episkopoj, kaj la unuiĝo kun Anglio malfermis por 
Skotlando la profitodonan komercon kun Ameriko, kie Glasgovo, kiel okcidenta haveno, 
havis avantaĝon. Ĝis la komenco de la reĝado de Victoria, Glasgovo havis preskaŭ 
kvarono de miliono da loĝantoj.

En 1772, finfine Glasgovo akiris alian ponton, nomita Jamaica Bridge aŭ la Bonny Brigg 
(la Bela Ponto) ĉe le fino de la nova strato Jamaica Street. (Nuntempe ĝi nomiĝas, iom 
konfuze, Glasgow Bridge – Glasgova Ponto). Sed la loko de la unua ponto estis multe tro 
utila por esti forlasita. En 1776 la malnova ponto estis riparita kaj plilarĝigita, kaj denove en
1821 la ponton oni plibonigis laŭ la desegno de la fama inĝeniero, Thomas Telford, kiu 
aldonis ankaŭ trotuarojn por la homoj, ĉar nun estis multe da radtrafiko. Sed finfine la 
originala ŝtona ponto ne plu eltenis la postulojn de la moderna urbo. Cirkaŭ 1850, la 
malnovan ponton oni malkonstruis, prepare por konstrui plian novan ponton. Strange, oni 
malkovris ke la lignaj fundametoj de la 500-jaraĝa ponto estis ankoraŭ freŝaj kaj fortaj.

En 1854 oni malfermis la nunan ponton, tiam la plej larĝa en Britio, kaj oni nomis ĝin laŭ
la tiama reĝino – Victoria. Ĝis hodiaŭ, kiam la urbo havas 18 pontojn, La Ponto Victoria, 
kun kvin ŝtonaj arkoj, ankoraŭ restas tre grava vojo por la loĝantoj kaj vizitantoj de 
Glasgovo.

Katerina Murdarasi
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Se vi neniam estis Japano

Kelkaj observoj pri instraudo de Esperanto al azianoj

Enkonduko

Okaze de la monda virusa malsano, mi havis la okazon rete gvidi kurson de Esperanto 
por aziaj lernantoj. Mi havis lernantojn el pluraj aziaj landoj de Irano al Japanujo kaj mi 
povis sperti iliajn malfacilaĵojn pri la lernado de Esperanto. Mi ankaŭ povis kompari la 
malfacilaĵojn de ili kompare kun tiuj de eŭropaj lernantoj. Sekve mi provis kompreni iom pli 
profunde iliajn problemojn, kaj en ĉi tiu artikoleto mi parolos pri tio.

Ĉu Esperanto estas monda lingvo?

Estas malfacile aserti, ke la vortostoko ne estas eŭropdevena. Tion ĉiuj esperantistoj 
agnoskas. Aliflanke multaj subtenantoj de la angla kiel internacia interlingvo, tre malracie 
kaj hipokrite asertas, ke Esperanto ne taŭgas kiel monda lingvo pro la eŭropa vortostoko 
kaj ŝajnas ne rimarki, ke la angla estas eĉ pli tia.

Esperantistoj honeste agnoskas tion, sed tuj poste aldonas, ke, tamen, la gramatika 
sistemo estas tiu de aglutinaj lingvoj, do azieca, ĉar multaj el la aziaj lingvoj de la turka al 
la japana estas tiaj.

Kaj ankaŭ niaj lingvistoj asertas tion, ekzemple John Wells (Wells, 1989: 27):

‘Ekzemploj de aglutina lingvo estas la turka, la japana, la zulua kaj – kiel konate – la 
Internacia Lingvo Esperanto’, 

kvankam post longa analizo li konkludas, (Wells, 1989: 37): 

‘Ĝi estas lingvo: a - ekstreme aglutina; b – milde sinteza; c – sen pluralomorfemo; ĉ – 
kun nur unu paradigmo de deklinacio kaj konjugacio’.

Kaj ankaŭ C. Gledhill fierigas nin (Gledhill, 1998: 21):

‘The obligatory signaling of grammatical word class for lexical items in Esperanto is 
more akin to some Amerindian and African languages where classifiers and other particles 
are used for this function.’1 

Kaj Claude Piron, interpretisto ĉe la Monda San-Organizaĵo kaj bona konanto de la ĉina 
montras en sia verko “Esperanto: Ĉu eŭropa aŭ azia lingvo?” (Piron, 1977) montras ke 
Esperanto kaj la izola lingvo ĉina havas plurajn komunajn solvojn.

En la realo la vortostoko de Esperanto estas tre fremda por azianoj kaj foje ankaŭ la 
konceptoj ligitaj al la vortoj estas fremdaj. Multaj nuntempaj teorioj pri lingvolernado 
rekonas la gravecon de la fremdeco de la vortostoko en la lernado de fremda lingvo.

1 La deviga signalado de la gramatika vortspeco por la vortoj en Esperanto estas pli simila al kelkaj amerikaj-indianaj
kaj afirkaj lingvoj, kie klasigiloj akj aliaj vortetoj estas uzataj por ĉi tiu funkcio.
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Opinioj varias, sed komuna prudento diras al ni, ke italoj lernas la hispanan pli facile ol 
ili lernas la kroatan, simple ĉar la hispanaj vortoj estas similaj al la italaj. Se oni instruas 
Esperanton al italoj kaj angloj oni scias, ke la vortoj ‘libro’ kaj ‘mano’ tute ne estas 
problemo por italoj sed io lernenda por angloj.

Malgranda esploro pri la vortaro

Por havi ideon pri la malfacilaĵoj de azianoj lerni la vortaron de Esperanto, mi pensis pri 
simpla mezurilo. Mi prenis la unuan ekzercon, la plej facilan, de la Fundamento 
( Zamenhof, 1905, represo 1987) post la ekzercoj pri legado.

§5 Patro kaj frato. – Leono estas besto. – Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo. – 
La rozo apartenas al Teodoro. – La suno brilas. – La patro estas sana. – La patro estas 
tajloro.

Foriginte la personan nomon Teodoro, mi havis la jenan liston de vortoj en Esperanto:

patro, frato, leono, besto, rozo, floro, kolombo, birdo, suno, brili, sana, tajloro, kiuj estas 
klarigataj tuj post la ekzerco ĉi tiel:

Esperanto Franca Angla Germana Rusa Pola 

patro père father Vater отецъ ojciec

frato frère brother Bruder братъ brat

leono lion lion Löwe левъ lew

besto animal beast Thier животное zwierzę

rozo rose rose Rose роза róża

floro fleur flower Blume Цвѣтъ,

цвѣтокъ

kwiat

kolombo pigeon dove Taube голубь gołąb’

birdo oiseau bird Vogel птица ptak dek 
trzeci

suno soleil sun Sonne солнце słońce

brili briller shine glänzen блистать błyszczeć

sana sain, en 
santé

well, healthy gesund здоровый zdrowy

tajloro tailleur tailor Schneider портной krawiec

Kaj en ĉi tiu tabelo, ĉiu europano facile trovas konatajn elementojn.

Kaj poste mi penis fari la samon per lingvoj parolataj en Azio. Mi konsideris la turkan, la 
tajan, la vjetnaman, la ĉinan, la indonezian, la korean kaj la japanan. Mi dankas la 
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helpintojn kaj pardonpetas pro la mankoj.2

Esperanto Turka Taja Vjetnama Ĉina Indonezia Korea Japana

patro  Baba  Bố Poh ayah / 
bapak

Fùqīn, 
Bàba

A-Beo-
ĝi

cici

frato erkek 
kardeş

em gái Luk-
Cxai

abang / 
adik laki-
laki 

xiōngdì Hjoung /
Nam-
Dong-
Saeng

 
kjo(u)daj

leono aslan sư tử Sing-To singa shīzi Sa-Gxa sxisxi,  
laion

besto ihsan Sad binantan
g/hewan

dòngwù Ĝim-
Seung

sxisxi,  
laion

rozo pembe Hồng (Dok)-
Gu-Laab

floro çiçek bông 
hoa

Dok bunga huā Kod hana

kolombo güvercin chim bồ 
câu

Nok merpati gēzi Bi-Dul-
Gi

hato

birdo kuş chim Nok burung niǎo Sae tori

suno Güneş mặt trời Pra-A-
Tid

matahar
i

rì Hae/
Tae-jang

taijou

brili parlama
k

tỏa sáng Sa-Vang bersinar liàng Bid-
Nan-Da

hika-ru, 
kagaja-ku

sana Sa-Bai sehat jiànkāng Gen-
Gang-Han

kenkou-
na

tajloro terzi thợ may Sxang-
Tud-Sua

penjahit cáiféng Ĝae-
Bong-Sa

sxitate-
ja

La problemoj de azianoj akiri la vortaron de Esperanto estas evidenta kaj ni 
preteratentas la mankon de tonoj kaj la sonoj, kiuj estas meznombra eŭropa sonaro. Nur la
indonezia sone similas al Esperanto.

Krome la lingvistoj informas, ke la divido de la realo en apartaj kulturoj/lingvoj estas 
malsama.

Ekzemple la eŭropa maniero koncepti la gefilojn de samaj gepatroj estas laŭseksa. Sed 

2 Estis multaj helpantoj, kiujn mi ne povas danki laŭnome. Mi volas nur kolektive danki la lernantojn de la
azia kurso B2, de la kursaro Tibor Sekelj en la jaro 2021-a.
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ekzistas lingvoj, ĉe kiuj ne la sekso estas konsiderata, sed la aĝo: 

en la joruba, afrika lingvo: 

- ègbón = pli aĝa frat(in)o;

- àbúrò = pli juna frat(in)o. (Piron, 2015: 50)

Ili pensas, ke eŭropanoj tro gravigas la sekson, ĉar ĉe infanoj, ĉefe malgrandaj, tio, kio 
gravas estas havi gefratojn vivantajn.

En la ĉina, kaj en multaj aziaj lingvoj, ambaŭ faktoroj estas atentataj, tiel, ke tiuj lingvoj 
havas kvar vortojn entute, du por nia frato kaj du por nia fratino:

- gege ‘pli aĝa frato’; jiejie ‘pli aĝa fratino’

- didi ‘pli juna frato’; meimei ‘pli juna fratino’

Nun, aldone al la jam viditaj problemoj, se vi havas dubon pri la koncepto 'frato' la 
Fundamento de Esperanto iĝas io vere enigma.

Eŭropanoj havas centjaran debaton pri io simila: ‘ci’ kaj ‘vi’, sed mi ne klarigas al vi kio 
okazus se multaj indonezianoj provus retrovi siajn pronomojn en Esperanto.

Ni transiru nun al aliaj problemoj.

Simplaj frazoj aŭ frazegoj

Ĉinlingva lernantino diris al mi, ‘Mi havas problemojn kun tiu diabla vorteto “ke”, kiujn 
oni trovas daŭre kaj ne havas signifon facile kompreneblan.’

Pripensinte la problemon, mi devis konkludi, ke “ke” por eŭropanoj kaj en Esperanto 
estas simple kunligo inter du frazoj: Hodiaŭ estas lundo kaj Mi diras tion.

En Esperanto oni diras, ‘Mi diras, ke estas lundo’.

Sed, se vi rigardas PIV-on (PIV, 2020), vi komprenas, ke tiu kunligado por lingvoj, kiuj 
ne emas kunligi sed apudmeti simplajn frazetojn, estas vera kaprompilo.

el la dirita regulo pri kunligado sekvas, ke ni povas diri:

- la fakto, ke

- zorgu, ke la reĝo ricevu la leterojn

- mi dankas, ke vi venis

- trapiku lin, ke li momente falu

- estas al mi tre agrable, ke mi havas la okazon

- supoze ke estas dioj, tiuj dioj...

PIV mem iom honteme informas: ‘Oni kutime evitas uzi en la sama frazo plurajn “ke” 
kun malsama funkcio; sed tio ne estas ĉiam ebla’.
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Kaj kion pensi, el ĉi tiu vid-punkto pri la tabelvortoj, tiu miraklo de reguligado de sistemo 
trovebla en ĉiuj hindaj-eŭropaj linvoj?

Se ni havas tri ideojn resumeblajn en tri frazoj: 

- Infano venas per biciklo.

- La biciklo estas ruĝa.

- Mi vidas lin.

Tiuj tri frazoj iĝas en Esperanto:

Mi vidas la infanon, kiu venas per biciklo, kiu estas ruĝa.

en kiu ‘kiu’ reprezentas foje la infanon kaj foje la bikciklon.

Malgranda esploro pri la fraz-aranĝo

Lingvistoj diras al ni (Matthews, 2014) ke kelkaj lingvoj estas OV = Objekto Verbo, aŭ 
kun kapo dekstre aŭ konstruantaj maldekstren. La turka, ekzemple, estas tia lingvo:

- kiz kitab- oku-yor =  Knabino libron legas

- ev için  = Domo por (por la domo)

- güzel hava = bela vetero 

- komu-lar-n küçük oul = najbaroj de malgranda filo (la malgranda filo de la najbaroj)

- Istambul-a gel-en vapur = Istanbulo de venanta boato (la boato, kiu venas de 
Istanbulo).

Esperanto havas nur pri kelkaj punktoj tian strukturon:

- vapor-ŝipo

- komitat-kunsido

- nova domo [kvankam ĉi tiu vortordo ne estas deviga sed nun certe plej ofta]

Sed la frazo, kvankam teorie libera, emas esti alispeca kun kapo en la komenco:

Mi vidis infanon kaj ne la same komprenebla Mi infanon vidis.

Tio havas terurajn efikojn pri pli malsimplaj frazoj.

La japana havas ĉiujn strukturajn ecojn de la lingvoj kun la kapo dekstre, kiel la turka kaj
do japano, kiu aŭskultas radion en Esperanto devas daŭre laboregigi sian menson por 
memori tion, kion li aŭ ŝi aŭdis kaj remeti ĝin en ordon, kiu havas sencon por li aŭ ŝi.

Ni vidos nur kelkajn ekzemplojn.
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Por eksperimenti pri tio mi prenis la unuan rakonteton, kiu aperas en la Fundamento, tiu
de la vidvino kun du filinoj, el kiuj unu estas malbon-konduta kaj unu bon-konduta kaj mi 
provis vidi, kio okazas en la japana.

La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin 
vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke 
oni ne povis vivi kun ili.

より年老いたほうは、彼女を見た者が皆、母親を見たと思える程に性格も顔も母親に

似ていました。彼女たち両方とも、人が一緒に暮らせない程に不快で高慢でした。

 = La pli maljuna ŝin vidis kiu ĉiu pensi povis  li la patrinon vidas tiel  sia karaktero kaj 
vizaĝo per la patrino al simila estis ; ili ambaŭ oni ili kun vivi povis ne tiel malagrablaj kaj 
tiel fieraj estis.

Simile en la korea, kvankam iom pli facile por eŭropano:

        같4  같5      그녀를본모든사람들이그어머니를보는것 다고생 했을만큼큰딸은얼굴과성격이
  그어머니를닮았다:           그둘은사람들이그들과함께살수없을만큼교만하고불친절했다.

= Ŝin vidinta ĉiu la patrinon vidi pensi tiel pli maljuna vizaĝo kaj karaktero la patrino kun 
similis; la du ambaŭ ili kune vivi povi ne fiera kaj malagrablis

Konkludo

Kion ni konkludu?

Japanoj kaj koreoj, kiuj bone lernas Esperanton kaj bone uzas ĝin, estas admirindaj.

Ĉu oni devas ŝanĝi Esperanton? Ne, laŭ mi! Ĉiuj provoj ‘plibonigi’ Esperanton nur igis 
ĝin pli malregula kaj pli malfacila.

Sed

- ne-azianoj bonvolu ĉesi enkonduki novan lingvan materialon, kiu malfaciligas 
Esperaton.

-parolu kaj skribu simple kaj facile al azianoj.

-honoru la azianojn, kiuj parolas Esperanton.

Renato Corsetti

Cititaj kaj utiligitaj libroj kaj artikoloj

Gledhill, C. (1998) The Grammar of Esperanto – A corpus based description, Muenchen: 
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Skotaj Pluvarbaroj

Se mi petus de vi: ‘pripensu pluvarbaron’,
pri kie vi pripensus? Eble vi pripensus la 
plej grandan pluvarbaron, la Amazonan 
Pluvarbaron. Aŭ vi pripensus alian tropikan 
pluvarbaron, ekzemple en sudorienta Azio 
aŭ apud la rivero Kongo en okcidenta 
Afriko. Sed mi dubas ke vi pripensas la 
laŭtitolan skotan pluvarbaron. Iel, mi 
malkovris multajn fojojn dum la lastaj 
monatoj pri skotaj pluvarbaroj, de multaj 
fontoj, do mi volas malkaŝi tiajn mirindajn 
lokojn al vi, la leganto.

Eble la unua demando estas: kio estas 
pluvarbaro? Pluvarbaroj estas arbaroj 
densaj, kie multe pluvas. Laŭ tiu difino, 
klare videblas ke la pluvarbaroj tropikaj 
taŭgas – oni konas ilin pro la pluvo, kaj la 
diverseco de plantoj kaj bestoj, kiuj venas 
pro la pluvo. Sed ne tuj klaras, ke aliaj lokoj 
estas tiel pluvema. 

Rigardante la duan mapon (paĝo 37), oni vidas lokojn kie ekzistas mezvarmaj 
pluvarbaroj (temperate rainforests). Tiaj lokoj havas jarpluvon pli ol 1400 mm, kaj averaĝan
ĉiujaran temperaturon inter 4 kaj 12 °C. Tiuj ĉi kondiĉoj estas la difino de Alaback (1991), 
kaj ĉefe rilatas al nordamerikaj mezvarmaj pluvarbaroj. La defino estis malfacile kreita, ĉar 
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oni provas doni limojn al naturo, kiu ne sekvas limojn, nur kontinuaĵojn kaj spektrojn. 
Kompreneble, ni spertis tion ke la okcidentaj partoj de Skotlando estas tiel malsekaj 
(pluvemaj) kaj havas tiel mildan klimaton, kie pluvos po pli ol 200 tagoj en jaro, kaj ĉiam 
estas humida. Pro tio, tiaj lokoj estas bonaj por mezvarmaj pluvarbaroj.

Krom Skotlando, tiaj mezvarmaj pluvarbaroj estas: je la Pacifika Marbordo de Usono, 
Kanado kaj Ĉilio; en Nov-Zelando kaj sudorienta Aŭstralio; en Koreio kaj Japanio; apud la 
sudorientaj marbordoj de la Nigra Maro kaj la Kaspia Maro; kaj sub la influo de la golfa 
marflua en nordokcidenta Eŭropo – en Nordokcidenta Hispanio, en Norvegio kaj en 
Irlando. Pri tiuj lokoj en Ĉinio/ Tajvano mi ne certas, ĉar la lokoj estas en ambaŭ mapoj. 
Eble estas, ke je altaj lokoj, la tropikaj pluvarbaroj iĝas mezvarmaj kaj malsamaj arboj 
kreskas tie. 

Tiu ĉi disvastiĝo montras ke la loko vere gravas por havi mezvarmajn pluvarbarojn. Ĉiuj 
estas mallarĝaj, kaj devas esti apud kaj (granda) maro kaj montoj. Tiel, la aero kiu enfluas 
super la lando estas akvoplena, kaj renkontante la montojn, tiu aero estas suprenigata kaj 
malvarmiĝas. Tiu ĉi efiko kaŭzas pluvon, kaj en tiaj lokoj pluvas sufiĉe ofte kaj/aŭ forte, ke 
oni nomas ilin pluvarbarbojn. 

Lokoj de (supre) tropikaj kaj (sube) mezvarmaj pluvarbaroj.
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La sekva demando eble estas: kiaj arboj/plantoj kreskas en mezvarmaj pluvarbaroj? 
Eble la plej fama el tiaj arboj estas la sekvojo (California Redwood), la plej altaj arboj sur la
Tero (kiu atingas 115.5 m de alteco!). La pluvarbaroj en Ĉilio (kiuj nomiĝas Valdivia kaj 
Magelana) enhavas antarktajn flaŭrojn, kiu devenas el la pra-kontinento Gondvano. Tiaj 
antarktaj arboj ankaŭ troviĝas en Nov-Zelandaj pluvarbaroj. La eŭkaliptaj arbaroj de 
Aŭstralio kelkfoje estas konsiderataj kiel mezvarmaj pluvarbaroj. 

La pluvarbaroj en Britio kaj Irlando ofte nomiĝas “Atlantaj Kverklignaj Arbaroj", aŭ “Keltaj
Pluvarbaroj”. Bedaŭrinde, niaj prapatroj detruis la plejparton de niaj pluvarbaroj, por ke ili 
povu farmi. Pro tio, nur estas kelkaj pluvarbaretoj tra la insularo. La plej bona ekzemplo 
estas la arbaro “Derrycunnihy”, en la graflando Kerry, en sudokcidenta Irlando. La 
grandeco estas nur 1.36 km2; vera bedaŭro, sciante ke proksimume 80% de Irlando estis 
kovrita per tiaj arbaroj antaŭ 9000 jaroj (en epoko antaŭ ol la alvenado de homoj). 

Simile, en Britio, kie eblas ke mezvarma pluvarbaro ekzistu, nur restas pluvarbaroj en 
lokoj kie oni ne povas farmi: malebenaj valoj, kaj klifoj super lagoj. Nome: en Anglio, la 
Laga Distrikto kaj kelkaj valoj en Kornvalo kaj Devono; en Kimrio, ĉefe en Snowdonia; kaj 
en Skotlando apud Lago Lomond, Lago Sunart (sala lago, sudokcidente de Fort William), 
Lago Maree (sudokcidente ol Ullapool) kaj Taynish (duoninsulo Argyll). 

Tiu de Taynish estas unu el la plej bone konservitaj. Ĝi enhavas plejparte tigfolian 
kverkon (sessile oak), kaj ankaŭ fraksenon (ash), alnon (alder) kaj betulon (birch), kaj 
multe da specoj de filikoj (ferns), muskoj (mosses), hepatmuskoj (liverworts) kaj likenoj 
(lichens). Oni ofte vidas lutrojn kaj troviĝas rufaj sciuroj. Tiu vasteco de malgrandaj plantoj 
indikas ke la skotaj arbaroj estas veraj pluvarbaroj - kun la sama planta diverseco kiel 
tropikaj pluvarbaroj.

27



Maldekstre: Ruĝaj punkoj montras la Skotajn Pluvarbarojn. Maldekstrume de la supro: 
Lago Maree, Lago Sunart, Taynish kaj Lago Lomond. Dekstre, la limo de pluvarbara 
klimato en Skotlando. 

Do ĝis nun, la plej grava minaco kontraŭ skotaj pluvarbaroj estas farmado. Multe da 
pluvarbaroj antaŭ multe da jaroj fariĝis bienoj, krom en krutaj lokoj, kie la pluvarbaroj ne 
estis detruitaj. Sed daŭre estas aliaj minacoj al la pluvarbaroj: cervoj, rododendroj kaj 
malsanoj. 

    • Cervoj estas minacoj, se ili tro manĝas la maloftajn, unikajn plantojn (iuj, kiuj nur 
troviĝas en niaj skotaj pluvarbaroj). Fakte, iom da manĝado estas bezonata, krome ĉiuj 
plantoj suferas pro konkursado por bezonoj (ĉefe lumo). 

    • Rododendro estas minaco de Eŭropo, kiu konkursas kun la lokaj plantoj. Ĝi multe 
ŝatas la kondiĉojn je la pluvarbara grundo, kaj kreskas tro forte. Se rododendro tro 
kreskus, denove la lokaj plantoj ne havus sufiĉe da lumo. Ankaŭ, la semoj de rododendro 
povas esti toksa kontraŭ manĝantaj bestoj. 

    • La plej grava malsano estas alna arbamortado (ash dieback). Alnoj gravas en la 
pluvarbaroj, kaj tiu arbamortadoj mortigos po 80 en cento de ĉiuj alnoj. La malsano estas 
fungo de Azio, kiu rilatas al similaj fungoj en Eŭropo. Kontraŭ eŭropaj fungoj, alnoj 
kapablas batali, ĉar ili kune evoluis. Sed tio ne estas tielkaze por la azia, do ili ne kapablas
batali ĝin. 

Multe da grupoj nun agas por savi la pluvarbarojn. Restas nur 300 km2 en Skotlando 
(iomete pli ol la grandeco de Edinburgo). Tiuj estas nur kvinono de la eblaj lokoj (laŭ 
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klimataj necesoj por mezvarmaj pluvarbaroj), aŭ po du en cento de la tuto de skotaj 
arbaroj. La gruparo nomiĝas “La Alianco por la Pluvarbaro de Skotlando” 
(https://savingscotlandsrainforest.org.uk/), kiu celas ‘savi pluvarbaron de Skotlando’.  

Nune, post lernado pri niaj unikaj pluvarbaroj, mi forte esperas ke tiaj lokoj longe 
daŭros, kaj venkos kontraŭ la minacoj. Kompreneble, klimataj ŝanĝiĝoj kaj ankaŭ poluado 
influos la pluvarbarojn. Memorante ke mi unue lernis pri likenoj kiel indikon de aera 
pureco, se poluado tiom kreskos, tiam likenoj kaj aliaj rompeblaj, sentemaj plantoj 
kompreneble suferos. 

Ĝis nun, la nura skota pluvarbaro, 
kiun mi vizitis, estas Lago Lomond, kaj 
tiu ĉi loko estas vere mirinda kaj belega. 
Ni devas labori por konservi ĉiujn 
naturajn lokojn en Skotlando, ĉar ĉiuj 
estas rimarkindaj, sed aparte la 
pluvarbaroj estas konservindaj.  

Fontoj kaj plia legado: 

Foto 1 
https://www.nts.org.uk/visit/places/balmacara-estate/highlights/scotlands-rainforest

Alaback http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/1991/3/Alaback_1991.pdf

Mapoj https://eo.wikipedia.org/wiki/Pluvarbaro#/media/Dosiero:800px-tropical_wet_forests.png 
https://eo.wikipedia.org/wiki/Mezvarma_pluvarbaro#/media/Dosiero:Temperate_rainforest_map.sv
g https://savingscotlandsrainforest.org.uk/rainforest

Taynish https://www.nature.scot/sites/default/files/2018-02/Taynish%20NNR%20-%20The
%20Story%20of.pdf

Lokoj de Skotaj Pluvarbaroj 
https://www.plantlife.org.uk/application/files/5515/2121/5111/Celtic_Rainforest_Site_map_A4v5.p
df

Foto 2 https://forestryandland.gov.scot/what-we-do/biodiversity-and-conservation/habitat-
conservation/woodland/atlantic-woodland
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Nekrologo: Tom Neil  (1928-2021)

En majo ĉijare mortis Tom Neil, bone konata esperantisto en Skotlando kaj en la brita 
esperanta movado.

Tom naskiĝis en Usona urbo Columbus kien liaj skotaj gepatroj elmigris serĉante 
laboron. La ekonomia situacio estis ĉie malfavora kaj kvankam profesie inĝiniero, la patro 
devis akcepti malalte pagitan laboron. Kiam en 1933 la familio revenis al Skotlando, Tom 
parolis kun forta usona akĉento. Lian postan edukadon interrompis la komenco de la 
milito, dum kiu li estis evakuita. En sia duagrada lernejo ĉe Whitehill en Glasgovo li precipe
ŝatis klasikajn lingvojn. 

Dum la someraj ferioj li iris al rikolt-tendaroj en Aberdeenshire por helpi enporti la 
rikolton ĉar mankis laboristoj. Tie ankaŭ laboris multaj milit-kaptitoj, precipe Italoj. Lia kono 
de la Latina kaj la Greka ne helpis lin interkompreniĝi. Tom sentis fortan mankon de la 
komuna lingvo kaj pensis ke la Latina povus esti modernigita, sed en la kompilado de la 
gramatiko kaj vortaro li ne tre sukcesis. Post la fino de la lernejo en 1945 li komencis studi 
medicinon en Glasgovo kaj ĝis tiam li ankaŭ aŭdis pri Esperanto. Tiam Tom aĉetis sian 
unuan esperanto-libron, la “Nova Testamento”, por fari komparon de vortoj kaj versoj kun 
la angla-lingva versio.

Li ne finis la studadon de medicino ĉar li devis aliĝi al la armeo. Oni aligis lin al la Reĝa 
Armea Medicina Korpuso kie post edukado  apud Aldershot, li fariĝis flegisto en la Militista 
Malsanulejo en Catterick, Yorkshire. Poste oni sendis lin al la posteno ĉe infanteria 
regimento en Carlisle.

Dum unu libera vespero en Carlisle li vizitis la lokan bibliotekon kie li vidis la anoncon pri
esperanta kurso. Li esperis realigi sian grandan deziron kaj lerni la lingvon. Malfeliĉe tio ne
okazis ĉar oni eltrovis ke li suferas pro tuberkulozo. En tiuj tagoj tuberkulozo estis silenta 
mortiganto kaj preskaŭ endemia. Oni hospitaligis lin kaj poste movis lin al glasgova 
hospitalo por esti pli proksima al la gepatroj.

Post du jaroj kaj sufica resaniĝo, li komencis studi ĉi foje la matematikon. 

Por ricevi informojn pri Esperanto, li skribis al BEA kaj post ses monatoj li jam finis la 
komencantan kaj la mezgradan kursojn. BEA informis la Glasgovan Esperanto Societon 
pri tio kaj la membro S-ro Haxton visitis lin en la hospitalo, portante amason da materialo. 
Tom precipe ŝatis la Heroldon kiu enhavis multajn reklamojn pri korespondado. Tiam li  
komencis korespondi kun dekses samideanoj el dekkvar landoj, abonis Heroldon kaj aliĝis 
al BEA kaj UEA. 

En 1953 li aliĝis al UK en Zagreb, Kroatio kiun li ege ĝuis kaj post la kongreso akceptis 
invitojn de esperantistoj en diversaj partoj de la lando, forgesante la limdaton de la vizo. 
Kaptis lin ankaŭ striko de la francaj fervojistoj kaj post unu semajno li sukcesis reveni al 
Glasgovo plena de vojaĝaj spertoj.
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Tom Neil tre aktivis en la esperanta movado. Li estis la prezidanto de la Skota 
Federacio (kies nomo ŝanĝiĝis poste al la Skota Esperanto Asocio) kvar foje kaj organizis 
skotajn kongresojn kaj la du kunkongresojn kun EAB. Li ankaŭ aktivis en la Kristana 
Esperanta Ligo Internacia (K.E.L.I.), la movado al kiu li aliĝis en 1967 . 

Kiam en 1977 la UK kongreso estis aranĝita en Reykjavík, Tom sukcese aranĝis KELI 
kongreson en Edinburgo al kiu aliĝis naŭdek personoj el dekdu landoj. De tiam li estis la 
brita sekcia prezidanto dum kvar jaroj kaj estis invitita gvidi monatajn esperantajn diservojn
en Bristol, Londono kaj Manĉestro. Li ankaŭ gvidis multajn   diservojn dum esperantaj 
aranĝoj en Skotlando.

Tom loĝis en la urbo Kilmarnock, sed post la emeritiĝo li kaj la edzino Rena translokiĝis 
al Perth kie loĝis unu el iliaj filinoj. Rena kuraĝigis Tom gastigi multajn alilandajn kaj britajn 
esperantistojn kaj tiamaniere ili akiris grandan rondon de amikoj en Britio kaj en 
eksterlando.

Tom Neil estis amikema, modesta, helpema kaj fidela persono kaj la movado ŝuldas al li
grandan dankon. Li mankos ne nur al sia familio, sed al ĉiuj kiuj konis lin.  

M.C.     

Kalendaro

22an ĝis 24a de aprilo 2022

La Brita Kongreso okazos en Conwy, Wales. Pliaj detaloj aperos en la ventontaj 
semajnoj ĉi tie   https://britakongreso.org/  .  

27an ĝis 29a de majo 2022

La Skota Kongreso de Esperanto okazos en la hotelo ‘City’, Dunfermline. 
Kontrolu ĉe https://skotlando.org/ por anoncoj pri programo ktp.
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