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LA KOVRILOJN de la lastaj kvar 
numeroj de La Brita Esperantisto 
ornamis fotoj de mortintaj esperantistoj,  
homoj kiuj dum jardekoj pene, diligente 
kaj pinte kontribuis al Esperanto kaj kiuj 
plene meritis tian agnoskon.

Dum pluraj monatoj post la eldono de 
La Brila Esperantistino en Aprilo mi 
libere rakontis al amikoj, ke mi 
antaŭĝuas sur la kovrilo de la venonta 
numero presi alispecan foton, ion pli 
feliĉigan, pli pozitivan. Kvar sinsekvaj 
numeroj kun tiaspecaj kovriloj jam 
sufiĉis kaj mi anticipis povi uzi la 
kovrilon por montri ion nunan, viglan, 
ĝojigan. Mi do decidis, ke mi certe faros 
tiel por rompi la ĉenon. 

Mi havis unu-du ideojn kaj 
redaktante poste kelkajn tute taŭgajn 
fotojn. Estis decidite kaj farote. Sed la 
reala vivo – kaj morto – havis aliajn 
ideojn kaj interplektiĝis.     

Tuj antaŭ ol mi komencis redakti la 
nunan eldonon, atingis min la novaĵo, ke 
kelkajn semajnojn antaŭe forpasis plia 
eminenta brita esperantisto, kiu simile 
kontribuis dum jardekoj kaj kiu 
pravigeble okupu lokon sur la kovrilo. Li 
estis Geoffrey King, bibliotekisto de 
EAB dum pli ol 30 jaroj. Nature mi 
hezitis, ŝanceliĝis, repensadis.

Finfine mi decidis ne devojiĝi. Teorie 
mi povus prokrasti meti ĉi tiun alispecan 
foton, sed same teorie alia eminentulo 
povus forpasi antaŭ ol aperos la sekva 

eldono, kaj tiel plu. Iam mi devos fari la 
ŝanĝon.

Mi esperas, ke la nekrologo kaj 
plenpaĝa foto de Geoffrey, kiujn vi trovos 
en la sekvaj paĝoj de ĉi tiu eldono, estos 
sufiĉe kompensaj kaj taŭge prezentos al 
vi novajn faktojn pri viro, kiun ni 
plejparte nur surface konis.

AL LA konataj sigloj PIV, PAG kaj PMEG, 
kernaj referencverkoj Esperantaj, oni eble 
aldonos NDK, post lastatempa publikigo 
de Nia Diligenta Kolegaro, kolekto de 
biografioj de 200 eminentaj 
esperantistoj. La verkegon kompilis 
Halina Gorecka kaj Aleksander 
Korĵenkov. Menciiĝas en la 
dankagnoskoj kvin esperantistoj el nia 
insularo: Edmund Grimley Evans, 
Geoffrey King, Tim Owen, Hju Rid 
kaj John Wells. Malfacile estas recenzi 
referencverkon, tial recenzo ne aperas. 
Sufiĉus diri, ke ĝi estas tre lerte kompilita 
sekvo al la antikva Enciklopedio de 
Esperanto. Ĝi aĉeteblas ĉe EAB kontraŭ 
£26.55 + afranko.

APERAS EN ĉi tiu numero du artikoloj 
pri Somera Esperanto-Studado, apud 
aliaj kiuj mencias ĝin. Vi konstatos mem, 
ke la decido de la kuratoroj de EAB 
proponi subvenciojn al homoj neniam 
partoprenintaj kunvenojn alilandajn estis 
fruktodona. Mi estas tre kontenta, ke la 
sama eblo okazos en 2019. ◼

  Redaktore	 
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	Geoffrey	King	 Tim Owen

GEOFFREY KING, dum pli ol tri 
jardekoj la bibliotekisto de la Esperanto-
Asocio de Britio, forpasis la 19-an de 
Julio en la aĝo de 71 jaroj. Li naskiĝis la 
17-an de Julio 1947 kaj edukiĝis en 
Enfield, la solinfano de Bertram kaj 
Violet (fraŭline Higgs) King. Li estis la 
vidvo de Maria Frus King, patro de 
Leonora kaj Debora, kaj avo de Arthur, 
Freya, Sidney, Lewis, Imogen kaj Sylvie.

Edukiĝis Geoffrey en kvieta 40-doma 
sakstrato, kie mankis samaĝuloj. Li 
vizitadis la bazlernejon Merryhills ekde 
1952 kaj Enfield Grammar School post 
1958. Estis tie, kie komenciĝis la amafero, 
tiu de Geoffrey al lingvoj: li treege ĝuis la 
francan kaj atribuis siajn unuajn 
sukcesojn al la tio, ke dum la somera 
paŭzo li ekstudis Esperanton. En 1965, li 
transloĝiĝis al Bristolo, kie li studis 
lingvojn kaj literaturon francajn kaj 
hispanajn.

Post licenciiĝo, li komencis labori por 
Westminster City Libraries, kie li deĵoris 
dum tri jaroj kaj akiris diplomon pri 

bibliotekisteco. Li restis bibliotekisto dum 
la tuto de sia labora vivo, krom dum 
periodo kvarjara, kiam li respondecis pri 
la libroservo de la Universala 
Esperanto-Asocio.

 
Instruis al si Esperanton
La vivdaŭra rilato kun Esperanto 
komenciĝis en somera tago, kiam 
Geoffrey troviĝis kun mondonaco 
naskiĝtaga en sia poŝo. Li eniris la 
librovendejon Town Bookshop, kie kaptis 
lian atenton ekzemplero de Teach Yourself 
Esperanto. Geoffrey legis la mallongan 
priskribon pri kio estas kaj temas 
Esperanto, opiniis ĝin tre sencohava, kaj 
tuj aĉetis la libron.

Esperanto estis unu el kvar lingvoj, 
kiujn Geoffrey dum periodo kvarjara 
ekstudis, kune kun la franca, la hispana 
kaj latino. En tiuj tagoj lernado estis izola 
sperto. Dum du jaroj li skribis Esperantan 
taglibron, kio estis, li poste rememoris, 
utila afero por pligrandigi lian 
vortprovizon. 

Proksimume 15-jara li eksciis, ke 
okazas ĉiumonata diservo en Esperanto 
en la loka preĝejo franca-protestanta. Nek 
Geoffrey nek liaj familianoj estis religiaj, 
kvankam li iam partoprenis semajnajn 

Post longa malsano kaj plurjardeka 
deĵorado kiel bibliotekisto de EAB, 
forpasis Geoffrey	King, kies vivon 

ni celebras en ĉi tiu artikolo.

Kun la gepatroj en 1960
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servojn kaj eĉ studsemajnfinon eksciinte 
ke la pliparto de siaj bazlernejaj 
kamaradoj fariĝis ĝisostaj kredantoj. 
Trankviligis lin la posta ekscio, ke eblas 
resti bonaj amikoj sen devi kunhavi 
aliulajn kredojn, kaj sian eklezian 
aventuron li tuj ĉesigis en 1961.Revenante 
al diservo, ĉi-foje Esperanta, li renkontis 
Petron Miles, lokulon kiu poste fariĝis 
iuspeca mentoro kaj kiu invitis Geoffrey 
al la ĉiusemajnaj kunvenoj de la 
20-membra Esperanto-klubo de Enfield. 

Sian lernadon Geoffrey plivastigis per 
taga aŭskultado al radioservoj en 
Esperanto, inkluzive de tiu el Pekino (pere 
de dissendilo en Albanio) kaj tiu el 
Varsovio, kiu dissendiĝis tri fojojn tage. 
Unu el ĉi tiuj elsendoj koincidis kun la 
horo, kiam revenis el la lernejo Geoffrey, 
kaj tial fariĝis ĉiutagaĵo, almenaŭ ĝis oni 
retroigis la horon en aŭtuno. Ĉi tiun 
problemon li solvis per aĉeto de 
sonbendigilo; ĉiun tagon la butono estis 
antaŭpremita kaj lian patrinon devis ŝalti 
la aparaton, kiam la elsendo estis 
komenciĝonta.

Proksimume 17-jara Geoffrey, post 
instigo de Petro Miles, unue vizitis la 

Londonan Esperanto-Klubon. Nervozigis 
lin la penso, ke li devos travivi tri horojn 
da konversacio sen eblo uzi la anglan, sed 
li ja iris, ĝuis, iris denove kaj eĉ pliajn 
fojojn iris, kaj unu tagon fariĝis dumviva 
membro. 

Alilanden
Geoffrey komencis studi ĉe la Universitato 
de Bristolo en 1965, kiu tiam havis 
interŝanĝan konsenton kun la universitato 
en Bordozo, Francio, laŭ kiu la unuajaraj 
studentoj pasigis la someran trimestron 
ĉe la alia tereno. Tiel Geoffrey loĝis ĉe 12 
rue Peyreblanque ĝis ses semajnojn antaŭ 
la malfermo de la Universala Kongreso en 
Budapeŝto. 

Sendube la pliparto de homoj elektus 
viziti la familian hejmon dum monato 
antaŭ ol ekvojaĝi Hungarien. Tamen ne 
Geoffrey, kiu opiniis, ke estos multe pli 
interese bicikli de Bordozo ĝis Budapeŝto, 
des pli kiam lia patro deklaris la ideon 
sensenca. (La patro ankaŭ diris al li, ke li 
malŝparis sian monon aĉetinte Teach 
Yourself Esperanto, kiu multe plaĉis al 
Geoffrey.) Tial li aliĝis al la aranĝo, kune 
kun pliaj 3974 homoj, plus aliaj 2000, kiuj 
aperis senanonce, ĉefe el Pollando. 
Kvankam laciga, la semajno estis 
profitiga: Geoffrey rememoris, ke li lernis 
pli da Esperanto dum tiu unu semajno ol 
en la antaŭaj sep jaroj. 

Tri jarojn poste, la Universala 
Kongreso okazis en Londono, kie Geoffrey 
pasigis multe de la semajno helpante 
administri la libroservon. Li estis en 
sufiĉe bona financa stato kaj decidis ŝpari 

Kun la Esperanto-klubo de Enfield, 1964
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anticipe al la venonta UK, okazonta en 
Portlando, Oregono. Tiel efike li ŝparis, ke 
li baldaŭ havis sufiĉe por partopreni la 
kongreson kaj pasigi plian semajnon en 
San-Francisko, do aliĝis kaj aĉetis la 
vojaĝbiletojn. Tamen li agis sen koni la 
regulojn de la laborejo kaj poste 
informiĝis, ke nur certa nombro da 
stabanoj rajtas feriumi en la sama 
momento. Liaj semajnoj ne plu estis 
disponeblaj. Ĝuste tiam, lin surprize 
vizitis sortobato.

Roterdamen
Aperis similtempe 
reklamo en la revuo 
Esperanto, la 
monato eldono de la 
Universala 
Esperanto-Asocio. 
UEA serĉis 
libroserviston kaj petis, ke interesatoj 
kandidatu por posteno en Roterdamo. 
Kvankam li estis bibliotekisto, Geoffrey 
rimarkis, ke komuna fadeno estas libroj, 
kaj baldaŭ poste ricevis vokon veni al 
Nederlando por intervjuiĝi. Westminster 
City Libraries siavice baldaŭ ricevis 
averton, ke Geoffrey, tiel savante sian 
vojaĝon al Usono, demisiis.

Geoffrey iris al Roterdamo fraŭlo kaj 
revenis en 1975 fianĉiĝinta. Origine li 
loĝis en ĉambro ne longe for de la Centra 
Oficejo, ĉambro kun plaĉaj ĉirkaŭaĵoj kaj 
belaj parkoj. Ĝi ankaŭ havis aparte 
severan luiganton, kies reguloj inkluzivis 
tion, ke luantoj ne rajtis prepari 
manĝaĵojn aŭ lavi siajn vestaĵojn. Dum 

kafpaŭzo en la oficejo Geoffrey diskutigis 
ĉi tiun neplaĉan situacion, kiu solviĝis tre 
surprize: oni al li proponis, ke li loĝu en 
ĉambro super la oficejo. Jam kvar homoj 
tiutempe tie loĝis: Victor Sadler – la 
Ĝenerala Direktoro – kaj lia edzino, 
Gouri; Rob Moerbeek, kiu finfine laboris 
tie dum 32 jaroj antaŭ ol daŭrigi sian 
kontribuadon volontule post emeritiĝo, 
pro tio li fariĝis en 2018 Kavaliro de la 
Ordeno de Orange Nassau; kaj Maria 
Frus, esperantistino el Italio.

Geoffrey kaj 
Maria fariĝis pli kaj 
pli proksimaj dum ĉi 
tiuj monatoj kaj 
ricevis senintencan 
helpon, kiam 
Geoffrey ricevis la 
novaĵon, ke novan 
loĝlokon li devos 

serĉi. Lawrence kaj Audrey Mee estis 
laborontaj tie kaj Geoffrey havis du-
homan ĉambron, do ŝajnis logike, ke li ĝin 
cedu. La distanco tamen plidolĉigis la 
pensojn kaj baldaŭ foriris la geedzoj 
Sadler, kies ĉambron ricevis Maria, kiu 
kun Geoffrey plurajn vesperojn pasigis 
plibeligante kaj renovigante la novan 
loĝlokon. Baldaŭ la paro gefianĉiĝis.

Evidentiĝis al Geoffrey, ke necesos 
pligrandigi liajn enspezojn prepare al 
eventuala familia vivo, do li revenis al 
Londono en 1975 kaj komencis labori por 
Hackney Public Libraries, por kiu li estis 
la ĉefo de la muzika kolekto en Stoke 
Newington, posteno kiun li tenadis ĝis li 
emeritiĝis en 1992 post malsano.

En Jaco, nord-orienta Hispanio en 1967
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Aranĝis la nupton bofamilianoj kaj 
amikoj. Rezulte de ties preparoj, Geoffrey 
kaj Maria geedziĝis en Torino en 
Esperanta ceremonio, kiun gvidis Albino 
Ciccanti, konata alinome kiel ‘la fluganta 
monaĥo’ pro la centoj da flugoj, kiujn li iel 
persvadis flugfirmaojn donaci al li.

Revenis la novgeedzoj al Londono; 
Esperanto tiam estis la familia lingvo. Ili 
bonvenigis en la familion filinojn 
Leonora, en 1977, kaj Debora, en 1979. La 
paro interkonsentis, ke Geoffrey parolos 
kun la knabinoj la anglan kaj Maria la 
italan. Krom oftaj vizitoj al la Londona 
Esperanto-Klubo, apenaŭ montriĝis 
Esperanto dum tiuj jaroj. Ili atingis la 
vivperiodon konatan al multaj Esperantaj 
aktivuloj, ke la prioritatoj ŝanĝiĝas, kiam 
estas hipoteko repagenda kaj juna familio 
por nutri.

Tragedia sorto frapis la familion en 
1982, kiam Maria, apenaŭ 44-jara, 
bedaŭrinde mortis pro kancero. Geoffrey 

fariĝis juna vidvo kun du junaj filinoj por 
prizorgi.

Honora Bibliotekisto
Similtempe ricevis Geoffrey telefonvokon 
de Bert Platt, Sekretario de la Brita 
Esperanto-Asocio. Li klarigis, ke bezonas 
la Asocio iun, kiu respondecu pri la 
Biblioteko Montagu C. Butler, kaj ke tiu 
‘iu’ estu Geoffrey, kiu poste rememoris, ke 
li havis ‘mulmultan heziton, probable 
neniun, antaŭ ol respondi per jeso’, kaj tiel 
li fariĝis la Honora Bibliotekisto de la 
BEA, posteno, kiun li tenadis ĝis sia morto 
36 jarojn poste.

Geoffrey ekde la komenco sciis, ke la 
tasko estos timiga. Estis multnombraj la 
libroj, kiuj ne estis katalogitaj, farotaĵo, 
kiun li neniam sukcesis plenumi, malgraŭ 
sia plej diligenta strebado. Aferoj 
komplikiĝis, kiam li konstatis, ke Butler 
ne ĉiam ĝuste katalogis multajn librojn en 
antaŭaj jardekoj, eĉ uzante la propran 
sistemon.

Dum tiuj jaroj Geoffrey decidis aldoni 
al siaj jamaj kapabloj kaj kontaktis 
William Auld, redaktoro de La Brita 
Esperantisto, por proponi sin kiel 
libro-recenziston. Geoffrey estis serioza 
pri la tasko kaj partoprenis unusemajnan 
seminarion en Ĉaŭdefono por havigi al si 
pliajn kompetentojn. Dum proksimume 
dek jaroj li ricevis kaj recenzis, tasko kiun 
li tre ĝuis, precipe kiam li konstatis, ke li 
komencis legi poeziojn ĝuste, metante sin 
en la cerbon de la poeto anstataŭ simple 
senti emociojn dum la legado.

Post kiam la Esperanto-Asocio de 
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Britio transloĝiĝis el Londono al 
Barlastono, Geoffrey komencis foje 
tranokti surloke unu-dufoje en la jaro, 
kutime dum sep ĝis naŭ tagoj. Tio ebligis 
al li reorganizi la bretaron kaj pasigi 
tempon kun homoj partprenantaj kursojn, 
precipe la Someran Festivalon, kiu okazis 
ĉe Wedgwood Memorial College ĉiun 
jaron ĝis 2011. Lia ĉeesto donis al homoj 
aliron al liaj tre fakaj scioj Esperantaj, pri 
kio li estis tre malavara.

Pluraj homoj ene de EAB 
maltrankviliĝis pri la sanstato de 
Geoffrey dum 2014, rimarkinte 
malfacilaĵojn klare prononci vortojn. 
Neniu sciis, inkluzive de Geoffrey mem, 
ĝis li poste submetiĝis al kuracista 
ekzameno, ke li estis en la fruaj stadioj de 

movneŭrona malsano. 
Dum siaj finaj jaroj li faris ĉion eblan 

por konservi siajn dignon kaj 
sendependecon, loĝante en apartamento 
tutsole, kun ofta subteno de prizorgantoj. 
Finfine, li ne permesis al la malsano venki 
lin; li mortis la 19-an de Julio pro 
korinfarkto.

Dum la humanisma funebra 
ceremonio laŭ peto de la filinoj aŭdiĝis 
kelkaj vortoj en Esperanto: 

Tero vi estas, tero vi refariĝos.
Cindroj vi estas, cindroj vi refariĝos.
Polvo vi estas, polvo vi refariĝos.
Ripozu pace 

nun, Geoffrey. Via 
laboro ĉi tie estas 
finita. ◼

Geoffrey	King kun 
siaj filinoj, Leonora	kaj 
Debora	(la novedzino)

Patro kaj avo fiera: Debora, Imogen, Geoffrey, Leonora, Sidney
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MI TREEGE ĝojas verki ĉi tiun raporton. 
Tiel multe, ke mi faris ĝin la finan tagon 
de la ĵusa semajnfina renkontiĝo de 
Junularo Esperantista Brita, alveninte 
hejmen kun multe da novaj ideoj kaj 
entuziasmo. Ne nur estis vigla kaj amuza 
evento por spertaj esperantistoj, sed 
venis ankaŭ pluraj novuloj, kaj ni ekhavis 
novajn komitatanojn dum nia jarkunsido. 
La renkontiĝo okazis en Londono, de la 
25a de Majo ĝis la 27a, kaj ĉeestis 17 
homoj tra la evento. 

La evento komenciĝis vendredon ĉe la 
Londona Esperanto-Klubo. Sophie 
Horrocks prelegis pri la diversaj 
junularaj aranĝoj, kiuj okazos ĉijare, kaj 
poste mi prelegis pri la diversaj manieroj 
aktiviĝi ene de Esperantujo, ĉu per arto, 
per organizo de eventoj, per instruado, 
kaj donis konsilojn pri kiel efike kaj 
daŭrigeble fari tion. 

Poste prelegis John Wells pri sia 
historio kiel esperantisto, por ‘montri 
iom la maljunan flankon al la junuloj’. La 
prelego estis tre interesa, kaj por mi kiel 
junulo, estis mirige aŭdi rakontojn de la 
verda mondo en epoko antaŭ Interreto, 

kiam oni ne povis flugi kaj devis fari 
longajn trajnvojaĝojn por atingi 
universalan kongreson!

Sabaton ni iris al Greenwich Park por 
pikniki, kaj feliĉe estis belega, varma 
vetero. Kelkaj el ni ludis per flugdisko, 
gvidata de Tyron Surmon, komitatano. 
Mi faris fotojn, sed pro la rapidega 
movado, ili estas tro malfokusitaj kaj 
nedignaj por montri. 

Post la pikniko ni iris al Rothbury 
Hall, kie ni faris sesion cele al novuloj. 
Unue ni spektis la dokumentarfilmon 
The Universal Language, sekvita de vigla 
diskutrondo pri la filmo. Estis tre 
interese aŭdi la perspektivojn de la 
novuloj pri la prezentita rakonto kaj 
Esperantujo pli ĝenerale. 

Post paŭzo, Oscar Hughes faris 
prelegon, ‘La angla kaj Esperanto: du 
internaciaj lingvoj?’. Ĝi detaligis la 
pozicion de la angla rilate al politiko kaj 
ekonomio, kaj poste klarigis la 
diferencojn inter ĝi kaj Esperanto, 
ekzemple, ke Esperanto ne havas same 
fiksitan ‘kernon’ de landoj, kie ĝi plej 
regas, kaj ke ĝi ne estas establita pro 
ekonomiaj premoj, sed per la lernemo kaj 
esperemo de ĝiaj uzantoj. La prelego tre 
koncize prezentis la faktojn, kun klaraj 
bildoj kaj diagramoj, kaj ĝi lanĉis 

	Festas	kaj	kreskas	 Ariel Bonkorpa

Simon Wilkins, Anthony Bodineau, Lenio Marobin, Tyron 
Surmon, Margot Przymierska, Marteno Miniĥ, Marcus 

Richardson, Oscar Hughes, Josh Holland, Sophie Horrocks
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interesan diskuton poste.
Tiam estis la prelego de Tyron 

Surmon, ‘La Brita Konstitucio, kaj kial ĝi 
estas interesa’. Sekvante la fadenon de 
Briteliro, Tyron resumis la historion kaj 
aktualan realon de la brita konstitucio, 
kaj kial ĝi estas aparta kaj tre komplika 
rilate al la konstitucioj de aliaj landoj. Mi 
eksciiis multajn aferojn, ekzemple, ke 
Britia leĝo baziĝas ofte sur ‘konvencio’, kio 
estas normoj kaj kutimoj, kiuj ne estas 
eksplicite priskribitaj en la leĝaro mem. 

La sesio finiĝis per la jarkunsido de 
JEB. Ni diskutis plurajn aferojn: nian 
agadon dum la pasinta jaro, niajn celojn 
kaj esperojn por la asocio, kaj kion homoj 
volas, ke ni faru. 

Ni decidis, ke ni eknombros 
membrojn, kaj ke ni daŭrigos fari 
aranĝojn kun miksaĵo de amuziĝado kaj 
klerigado, kaj investos pli da energio en 
sociaj retoj kiel Telegramo.

Krome, ni koncize prezentis nian 
novan konstitucion dum la jarkunsido.

Tiuvespere ni iris al drinkejo The Gate 
Clock por tute meritita vespermanĝo kaj 
amuziĝado. Ni fariĝis tre gajaj, kaj kantis 
animvekan version de Dek Bovinoj, poste 
ricevante aplaŭdon de la aliaj drinkejanoj 
– do finfine, tre bona kaj bunta tago!

La renkontiĝo finiĝis dimanĉon, kiam 
Anna Löwenstein afable gvidis nin tra la 
nobela domo Kenwood House kun 
Esperantlingva komentario. Estis tre bele 
havi ankaŭ tiun ‘kulturan’ flankon dum la 
evento, kaj mi ĉiam miras, kiom da 
diverseco oni povas trovi proksime en 
Londono. 

Mi iris hejmen de la evento kun 
granda ĝojo en mia koro. Mi sentas, ke la 
laboro de mi kaj Tyron, kaj de la 
eksvicprezidanto Saŝa Murr, en la pasintaj 
kelkaj monatoj por JEB akirigis al ni 
multajn gajnojn, kaj nun ni disponas pli 
grandan komitaton, plenan je novaj ideoj 
kaj energio. Ni tre dankas ĉiujn 
partoprenintojn, kaj se vi ne venis, ni tre 
esperas vidi vin venontfoje! ◼
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MI UNUE ekpensis pri la eblo ĉeesti 
Someran Esperanto-Studadon antaŭ 
kelkaj monatoj. Mi estas meznivela 
esperantisto, verŝajne je nivelo de 
progresanto. Baldaŭ poste venis la 
kutimaj pensoj: ‘Nu, kiel mi vojaĝus tien? 
Kiun mi renkontus? Kio okazus?’ 

Bonŝance mi estas en pozicio tia, ke 
mi povis vojaĝi al Slovakio dum unu 
semajno, sen tro da malfacilaĵoj. Mi 
ricevis nekredeblan proponon 
de ne-esperantista amiko, 
Lee, ŝofori min al Slovakio 
kaj reen! Ŝajnas, ke veturi 
tiel estus multe pli amuze 
ol flugi. La vojaĝo postulis 
tri longajn tagojn da 
veturado, ĉar Liptovský 
Mikuláš lokiĝas proksimume 
1300 mejlojn for de la mezo de Britio. 
Mi konvinkis Lee fari mallongan 
ĉirkaŭvojon al Moresnet, kiu situas apud 
la renkontiĝo de la limoj de Belgio, 
Germanio kaj Nederlando. Moresnet 
estis tre malgranda teritorio, kiu preskaŭ 
iĝis la unua Esperanto-ŝtato, komence de 
la 20-a jarcento. 

Mi decidis kampadi ĉe SES, kaj 
elektis agrablan lokon sub vico de 
pinarboj. Tendumado ne estis populara 
loĝmaniero ĉe SES, kaj troviĝis sume nur 
dek tendoj inter la arboj. Mi rapide 
adaptiĝis al vivo ĉe SES, kaj ĝi memorigis 
min pri miaj propraj spertoj ĉe 
pensionlernejo. (Malfeliĉe, ne Hogwarts.) 

Ni interrete ekzameniĝis por 
determini niajn Esperantajn kapablojn 
antaŭ ol vojaĝi al SES. Mi estis metita en 
klason je nivelo B2, verŝajne iom pli alta 

nivelo ol mia fakta. Tamen, mi ŝategis 
la lecionojn. Rapide pliboniĝis 

mia kompreno de la lingvo 
pro la eblo aŭskulti 
esperantistojn de 
malsamaj aĝoj, spertoj, 
voĉoj kaj akĉentoj. 

Agnoskendas, ke estis 
momentoj kiam mi krokodilis 

kun miaj britaj amikoj, sed nur 
ekster la klasĉambro. 

Mi aliĝis al kiel eble plej multe da 
ekskursoj. Mi esploris montajn lagetojn, 
sub-ĉielajn muzeojn, kastelojn, belegajn 
malnovajn urbocentrojn kaj glaciajn 
kavernojn. Slovakio estas belega lando, 

	Trideklanda	manĝfesto	 John Parkinson

John	Parkinson, eklerninte 
Esperanton antaŭ ne longe, 
profundiĝis en la lingvon kaj 

kulturon en Slovakio.
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kaj sendube vizitindas. Ĉi tiuj ekskursoj 
estis bonegaj okazoj por plibonigi mian 
Esperanton kaj forĝi novajn amikecojn. 

Mi aparte ĝuis la vesperajn eventojn, 
precipe tiujn, kies temoj koncentriĝis pri 
kulturdividado. Okazis kultura manĝa 
nokto al kiu partoprenantoj alportu 
manĝaĵojn kaj trinkaĵojn de sia kulturo. 
Mi estas duobla naciulo – brita kaj 
aŭstralia. Mi do proponis hejmbakitajn 
Anzac-biskvitojn kaj ankaŭ kunportis 
tradiciajn kimrajn manĝaĵojn kiel 
‘laverbread’. Multe min amuzis la 
malfacila tasko klopodi klarigi al aliaj 
homoj kio ĝi estas, nome kimra frandaĵo 
el stufita fuko. Eblis vagadi ĉirkaŭ la 
manĝaĵoj de tridek landoj – ĉu mi parolos 
pri la belgaj ĉokoladoj, la estona nigra 
pano, la katalunaj anĉovoj, kaj la kore 
dezirita slovaka Tatra Teo? 

Dum alia kultura vespero 
partoprenantoj estis kuraĝigitaj fari ion 
inspiritan de sia propra kulturo. Mi kantis 
la kimran himnon, Calon Lân, kaj pri aliaj 
landoj oni prezentis multajn fabelojn. Mi 
ŝategis litovan kantgrupon, kiu kantadis 
senakompane. Plie, komediisto parolis 
Esperanton uzante plurajn eŭropajn 
akĉentojn kaj poeto verkis mirindajn 
poeziaĵojn. 

Plia bonega vespero estis la koncerto 
de Kaŝi, konata germana esperantisto. Li 
ludis dum kvar horoj sen ripozo! Mi 
ŝteliris al scenejo kaj ludis mian ukulelon 
por akompani Kaŝi – vera honoro por mi. 

Kiam mi esperantistiĝis, mi nur 
ekstudis la lingvon kiel cerbuman 
ekzercon. Mi certe ne konsideris, ke mi 
efektive uzos la lingvon. SES montris al 
mi, ke ekzistas mondo de mirindaj, 
bonegaj esperantistoj, kaj kun multe el ili 
mi amikiĝis. Mi ne povas sufiĉe danki al 
EAB pro la financa kaj morala subteno, 
kiun ĝi al mi montris. Kaj simile, mi ne 
kapablas sufiĉe rekomendi SES al aliaj 
homoj nove lernintaj Esperanton. ◼
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NIAJN ORELOJN ofte atingas la konsilo ‘ne 
restu en via komforta zono’. Miasperte, tio 
estas bona konsilo por senĉese pliboniĝi, por 
metafore enmeti piedfingrojn en novajn 
akvojn.

Estas do evidenta la kialo, sed ne ĉiam la 
kielo. Lastatempe mi profunde pripensis tiun 
demandon, kaj finfine trovis bonan 
respondon: trovi tute novajn spertojn, aparte 
aferojn, kiuj en la komenco estas ekster via 
kutima vivo.

Dum longa tempo, lingvoj ege fascinas 
min. Pasintjare mi forte klopodis lerni kaj 
flue paroli Esperanton. Celo admirinda kaj, 
kiel vi scias, certe atingebla, sed ne por mi en 
tiu tempo. Mia ĉefa problemo estis, ke mi ne 
vere volis renkontiĝi kun aliaj homoj kaj kune 
ekzerci nin. Ne estis por mi komforte 
renkontiĝi kun homoj en la reala vivo. Fakte, 
tio estis timiga por mi, naskinte la pensojn 
‘Kio okazos, se li ne povos kompreni min? Kio 
okazos, se mi ne povos kompreni ŝin? Ĉu la 
tuta situacio iĝus embarasa?’

Tial mi en mia komforta zono restis multe 
tro longe dum mi komence lernis Esperanton. 
Post iom da tempo mi konstatis la problemon 
kaj finfine devigis min renkonti 
esperantistojn en la reala vivo. La sperto 
estis malaĉa! Jes, kelkfoje paroli kun aliaj 
homoj impresas tre strange, kiel mi imagis, 
sed samtempe mi spertis ion al mi tute 
novan, kiu min plimemfidigis kaj kuraĝigis al 
mi senti, ke mi ja estas survoje al flueco. 

Pripensante mian sperton, mi konstatas, 
ke mi simple faris ion novan, sendepende de 

zorgado aŭ manko de komforto. Ideon pri kio 
okazos mi tute ne havis, kaj mi ne permesis al 
tio ĝeni aŭ haltigi min. En la fino, ĉio iris 
glate kaj mi fakte pliboniĝis.

Post ses monatoj, aperis la ŝanco 
partopreni Someran Esperanto-Studadon, 
kunvenon de ĉirkaŭ 250 esperantistoj el 
multaj diversaj landoj, kiuj dum unu semajno 
loĝas, lernas, kaj amuziĝas kune. Unue 
maltrankviligis min la kutimaj pensoj, sed mi 
rapide rememorigis min pri mia pasinta 
sperto.

Reveninte mi nun malfacile rememoras, 
kiom mi antaŭtimis. La sperto denove 
fortikigis la ideon, ke necesas serĉi novajn 
spertojn kaj fari ilin, precipe se jam oni 
sentas sin malkomforta.

Ju pli mi pripensas ĝin, des pli freneze 
ŝajnas al mi, ke volonte loĝis kune centoj da 
homoj, sciante ke la sola uzata lingvo aĝas 131 
kaj estis de ĉiuj lernita kaj lernata, cele al 
mondo en kiu ĉiu havu la eblon kompreni unu 
la alian. Mi trovis mondon en kiu aĝo, 
nacieco, kaj ĉiuj aliaj aferoj simple ne gravas. 
Mondon en kiu ĉiuj estas via vera amiko. Mi 
tute ne atendis trovi tiujn aferojn, sed nun mi 
scias, ke tia ĉi mondo estas reala. 

Do trovu novajn spertojn en la vivo. Ne 
tro multe zorgu, anstataŭ simple fari. Fari 
novajn, neatenditajn aferojn iĝu via nova 
instruistino, kaj lasu ŝin instrui vin ankoraŭ 
pli pri la mondo ol vi jam malkovris ĝis nun. 
Novaĵojn ne timu; novaĵojn faru. ◼

	Novaĵojn	ne	timu!	 Martin Rue

Unuafojuloj ĉe Somera Esperanto-Studado: 
Martin	Rue	kun sia amiko Sammy	Kennedy
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AL TIUJ, kiuj pripensas rezigni pri 
Esperanto: bonvolu legi mian rakonton. 
Antaŭ unu jaro mi estis tia, pensante ‘Por 
kio, Esperanto?’ Ĝi estis por mi pli 
malfacila ol por aliaj. Akre rompiĝis 
amrilato. Moviĝi mi ne volis kaj mi pensis, 
ke pri Esperanto mi rezignu.

Mi havis jam planojn, ricevinte 
subvencion de NoJEF por ĉeesti 
Sabatrondon en Skotlando kaj sesion de 
Lernu Plu. Mi ne havis rimedojn por repagi 
la monon, do decidis, ke mi devos iri. 
Daŭre mi malfacile parolis en Esperanto, 
eĉ post kelkaj monatoj da studado; ĉiuj 
ĉirkaŭ mi tamen parolis senpene. Manĝi 
mi ne povis; interne mi larmegis.

La aliaj skotaj esperantistoj rimarkis 
mian ĉagreniĝon kaj provis helpi min per 
konsilaj vortoj kaj afablaj gestoj, ja tute 
nova sperto por mi, ĉar dum la tuta vivo 
oni ĉikanis min. Mi sentis min finfine 
amata.

Sekve mi ricevis tian subtenon de miaj 
amikoj, la Timoj Owen kaj Morley, kiuj 
gvidis sesion en Barlastono. Tim Morley eĉ 
proponis, ke mi veturu kun li al SES!

Mi pli kaj pli aktivis, organizis lokajn 
aranĝojn, inkluzive de la unua Esperanta 
Burns-festo dum duonjardeko, konatiĝis 
kun novuloj ĉe la Brita Kongreso, kiun mi 
ĉeestis kun mia amiko Martin Rue, kaj 
unuafoje en la vivo iris eksterlanden, al la 
mirinda SES en Slovakio. Pliboniĝis 
intertempe mia parolkapablo kaj mia 
memfido.

Finfine, mi sukcesis trovi postenon 
pere de Esperanto! Mi kandidatis por 
volontula laboro por Esperanta grupo en 
Tuluzo kaj sukcesis! Nepenseble antaŭe! 
Mi tre baldaŭ transloĝiĝos al Francio!

Do bonvolu ne rezigni. Antaŭe mi estis 
sola, trista. Pro Esperanto mi trovis 
plurajn valorajn amikojn kaj spertojn. Mi 
certas, ke vian lokon ankaŭ vi trovos. ◼

	Se	rezigni	vi	konsideras...	 Sammy Kennedy
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PLURAJN KURSOJN starigis EAB post 
la lasta numero. Okazis sesio de Postplu 
en Londono, kune kun sesio por novaj 
lernantoj. Ariel Bonkorpa kaj Tim 

Morley instruis Lernu kaj Lernu Plu en 
Barlastono, kaj Jack Warren kaj Ed 
Robertson gvidis la ĉiujaran 
Somerlernejon en Aŭgusto. ◼

	Kursoj	



33 17Aŭtuno 2018 La Brita Esperantisto

Saluton, Sammy. Dum unu minuto mi volas 
gratuli vin pro via novaĵo, la novaĵo ke en oktobro 
vi transloĝiĝos al Francio por labori kiel volontulo 
en Tuluzo. 

Dum la pasintaj du jaroj vi faris nekredeblan 
progreson, des pli mirinde pro la apartaj 
malfacilaĵoj, kiujn vi alfrontas. Sammy, vi estas 

homo plene inspira.
Sciu, ke viaj novaj amikoj estas multe fieraj 

pri vi, same kiel ni en EAB multe fieras pri vi. Ni 
ĉiuj deziras al vi sukceson en via nova posteno 
en Tuluzo. Ne forgesu nin, kiam vi estos fariĝinta 
famulo! 

Ian Carter

	Fieraj	pri	Sammy	
ANTAŬ PRESKAŬ du jaroj eklernis 
Esperanton junulo Sammy Kennedy. 
Pro diversaj kialoj lerni Esperanton ne 
estis por li tiel facile kiel por la plimulto 
de aliaj lernantoj. Kun subteno – volonte 
donita, ĉar Sammy estas homo tre 
ŝatinda – de amikoj kaj malnovmoda 
diligenteco, li pliboniĝis, gajnis atestilon, 
kaj sukcese kandidatis por voluntula 
laboro ĉe Esperanta asocio en Francio. 

Kelkaj amikoj (Anna Langley, John 
Parkinson, Ali Mecham, Anthony 
Bodineau, Tim Owen kaj Tim 
Morley) aĉetis por Sammy kelkajn 
donacojn por helpi lin prepare al 
transloĝiĝo. Antaŭ ol Sammy surprize 
ricevis la pakaĵojn ĉe Somerlernejo, 
aperis prezidento de EAB Ian Carter 
surekrane por transdoni personan 
mesaĝon al la junulo. ◼
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RESTARIGINTE GRUPON en nia 
hejmurbo, alfrontas ni kuriozan 
problemon. Ne temas pri la demando, 
kie trovi taŭgan kunvenejon aŭ 
babilemajn esperantistojn. Ĉi tiuj aferoj 
jam solviĝis. Por ni en la suda urbo 
Southampton, la tikla problemo antaŭ 
ni estas, kiel esperantigi nian nomon? La 
ĵurio ankoraŭ ne decidis, ĉu paroli pri 
‘Southampton’, ‘Sudhamptono’ aŭ eble 
‘Saŭthampton’ aŭ eĉ ‘Sotono’. 

Ĝis 2005 troviĝis loka grupo en 
Southampton, sub la gvidado de Kabel 
Singh. Poste okazis silenta intertempo, ĝis 
loka muzikisto Sam Horlock en 2016 
renaskis la grupon en eta trinkejo Olaf’s 
Tun. Mencio en Update montris al la lokaj 
esperantistoj, ke ili ne estas la unusolaj 
parolantoj en sia urbo, kiel ili antaŭe 
supozis. 

La unuaj kunvenoj okazis la unuan 
dimanĉon de ĉiu monato. Baldaŭ aldoniĝis 
dua kunvenejo, la arta kafejo Arthouse, kaj 
tiel komencis kunveni la grupanoj preskaŭ 
ĉiusemajne dum duhora renkontiĝo. Nia 
konto ĉe meetup.com, kiun afable disponas 

senpage EAB, helpas informi homojn. 
Dum la unua jaro, la grupo ne havis 

formalan strukturon, kaj simple aranĝis 
eventojn laŭvole. Ni estis bonŝancaj, ke 
pluraj anoj de la Londona Esperanto-
Klubo nin vizitis kaj instruis. Kiam 
ĉeestis tiuj spertuloj, ni konstatis, ke 
altiĝas la lingva nivelo dum malaltiĝas la 
krokodilemo. Ni do estas tre dankaj al 
Marteno, Francisco, Anna kaj Renato pro 
ilia granda subteno.

Pluan sukceson atingis la grupo, kiam 
bonkore konsentis viziti nin kaj koncerti 
la frislanda muzikgrupo Kajto dum sia 
lastatempa turneo! 

Paŝon post paŝo, do, la grupo kreskas 
kaj solidiĝas, kvankam ni agnoskas, ke 
kutime kunvenas nur ĉirkaŭ 5 homoj. Ni 
konstatas, tamen, ke tio estas multe pli 
bona situacio ol antaŭe kaj estis por ni 
plezuro povi informi pri la progreso la 
antaŭan grupestron, Kabel Singh. Li 
reciproke havis por ni bonan novaĵon, ke 
restas iom da mono de la antaŭa grupo ĉe 
EAB, flankenmetita por eventuala 
renaskiĝo. Tial ni nun restarigis formalajn 
oficistojn kaj oficialigas la grupon ... kaj 
devas finfine decidi, kiel nomi nian 
urbon! ◼

	Renaskiĝo	en	S-----ono!	 Makso Lang

Makso	Lang eklernis Esperanton en 2011, 
trovinte ekzempleron de Teach Yourself 

Esperanto en loka brokantejo. Li estas volontulo 
ĉe la Universitato de Southampton, kie li helpas 

internaciajn studentojn ekzerci la anglan.
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	Poke	loke	

Dum la somero la klubon en Berkshire 
vizitis Hirunda, ĉina esperantistino, 

kun aro da ĉinaj kolegoj

Hirunda estis en Reading dum la tri 
someraj monatoj kaj serĉis lokajn 

esperantistojn. Ŝi partoprenis kelkajn 
renkontiĝojn kaj Somerlernejon, tiel 

aldonante pli internacian etoson.

Hirunda ankaŭ renkontiĝis kun anoj de la 
nord-londona klubo kaj de la manĉestra grupo.  

Ĉiuj ĝuegis gastigi tiel afablan internacian 
vizitanton kaj ŝiajn geamikojn kaj antaŭĝuas 

revidi ŝin okaze de eventuala reveno.

La manĉestra grupo okazigis promenadon 
sur la monteto Chinley Churn en Derbyshire. 

Lokuloj bonvenigis la grupanojn, kiam ili 
alvenis ĉe ilia kermeso, kiu montriĝis tre 
taŭgaj loko kaj momento por refreŝiĝi.

Post sufiĉe malfacila suprenmarŝado 
preter atentemajn ŝafojn, la grupanoj 

atingis la pinton de la 457 metrojn 
alta monto kaj paŭzis por babili 
kaj rehavigi al si iom da spiro.

La malsurprenirado estis multe 
pli leĝera tasko kaj finiĝis la tago 

per manĝado en picejo.

La hejmurbo de JEB estas 
relative kvieta kompare al siaj 
antaŭaj jaroj, sed lastatempe 
komenciĝas bobeli denove la 

Esperantaj akvoj en Kembriĝo.

Kunvenis ĉe la geedzoj Grimley 
Evans kaj novuloj (Oscar	

Hughes	kaj Anna	Langley) kaj 
spertuloj revenintaj en Brition 

(Ĵenifa	kaj Alan	Bishop).

(Kaj afable fotis du denaskuloj!)  
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EN JULIO mi havis la grandan plezuron 
ĉeesti la Someran Esperanto-Studadon 
unuafoje, en Liptovský Mikuláš en 
Slovakio, pere de financa subteno de 
EAB, kiu helpis ebligis tion. Tio estis mia 
unua eksterlanda Esperanta evento, kaj 
mi estis tiom ekscitita kiom nervoza 
anticipe.

Sed mi devus ne senti min tiel, ĉar la 
evento estis tre bone organizita, kun 
etoso amika kaj trankvila. 

Mi veturis aŭte al SES, 
unu el pluraj pasaĝeroj de 
Tim Morley, samurbano 
kaj unu el la instruistoj. 
Veturis kun ni amkaŭ Ali 
Mecham kaj Sammy 
Kennedy. Honeste, mi ne 
vere antaŭĝuis du tre longajn 
tagojn da veturado kaj gasta 
tranoktado ĉe fremduloj, sed la realo 
montris tion bona sperto. Rapide pasis la 
horoj, dum ni aŭskultis muzikon kaj 
kunhavigis inter ni niajn vivrakontojn. 
Ankaŭ mia unua sperto de Pasporta 
Servo estis bona. Ni sentis nin tre 
bonvenaj kaj niaj gastigantoj estis tre 

malavaraj kaj afablaj. 
Ni alvenis al la SES-ejo iomete antaŭ 

noktomezo la unuan tagon. Sed la loko 
estis ankoraŭ aktiva, kaj la organizantoj 

estis okupataj helpi la novalvenintojn. 
Ili rapide donis al ni ĉion 

necesan por trovi niajn 
ĉambrojn.

La lecionoj okazis 
ĉiumatene de la 9-a ĝis la 
13-a, krom en la mezeventa 

ekskursa tago. Mia klaso 
estis je nivelo B2, instruata de 

Arina el Rusio. En tiu ĉi klaso 
troviĝis homoj el Katalunio, Ĉeĥio, 

Slovakio, Belgio, Germanio, Kanado, 
Kimrio kaj mia lando, Anglio. Evidente la 
sola komuna lingvo inter ni estis 
Esperanto. Mi ĝuis la lecionojn kaj multe 
lernis. Aparte helpis, ke eblis neniam uzi 
la anglan dum la lecionoj. 

Estis klasoj taŭgaj por ĉiu nivelo de 
studento, de tuta komencanto ĝis tute 
flua parolanto de la lingvo. 

Ĉiutage, post tagmanĝo, estis 
ampleksa programo de aliaj aktivaĵoj, 
inkluzive de prelegoj, metioj, eĉ teatraĵoj 
kaj ĉiutagaj ekskursoj. Dum la ekskursa 
tago, okazis du tuttagaj ekskursoj, plus 
duontaga al lago, kiu bedaŭrinde estis 

	La	sento	malsamas	 Anna Langley

Anna	Langley iris unuafoje en 
eksterlandan Esperantujon helpe 

de EAB kaj de kelkaj amikoj, 
kaj rakontas pri sia sperto.
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nuligita pro la pluva vetero. 
Mi partoprenis la unuan, gvidatan 

ekskurson tra la SES-urbo Liptovský 
Mikuláš. Nia ĉiĉerono, Darinka, prezentis 
la vidindaĵojn kaj historion de la urbo per 
mirinde klara Esperanto, kiu tamen 
konfuzis slovakajn preterpasantojn! 

Mi ankaŭ partoprenis la ekskurson al 
la glacia groto Demänovská, en la Malaltaj 
Tatroj. Tiu groto tuneliĝas profunde en 
montoflankon kaj konservas 
temperaturon iom sub nul gradoj. La akvo 
tralikiĝinta tra la fendoj en la ĉirkaŭa roko 
frostiĝas en la groto, formante belajn 
naturajn glaciajn skulptaĵojn. 

Okazis aktivaĵoj kaj amuzaĵoj 
ĉiuvespere. Tiuj ĉi inkluzivis koncertojn, 
malfermitan scenejon, plenlongan 
teatraĵon, kaj ‘kuirartan feston’ en kiu ni 
gustumis la manĝaĵojn kaj trinkaĵojn de la 
landoj de multaj el la partoprenantoj. 

Kelkaj homoj pli fortikaj ol mi dancis 
kaj trinkis ĝis la fruaj horoj de la mateno, 
eĉ ĉiunokte. Mi ne plu povas danci ĝis la 
nokto, nokto fin’! Pli ripoziga estis la 
gufujo, kie eblis malstreĉiĝi per taso da 
teo, babilado kaj kartludado. 

Min frapis la kultura aspekto de la 

evento. Mi jam lernis aliajn lingvojn kaj 
scias, ke lernado de lingvo ankaŭ signifas 
lernadon pri la kulturo de la lokoj, kie 
uziĝas la lingvo. Ĉi tiu sento malsamas 
rilate al Esperanto. Jes, vere ekzistas 
Esperanta kulturo, sed ĝi ŝajnas al mi pli 
inkluziva, ĉar ĝi ne ŝajnas pruntita. La 
kulturo apartenas al ĉiuj, kiuj parolas la 
lingvon, kvazaŭ ni ĉiuj havus egalan 
rajton al ĝi. Ĉi tio estis mia plej granda 
konstato dum SES. 

Mi vere ĝuis la Someran Esperanto-
Studadon. Jes, evidente ĝi ebligis al mi 
paroli la lingvon, sed mi ankaŭ trovis 
novajn amikojn, kaj mi komencis sperti 
kaj partopreni la kulturon de la 
Esperanto-movado. 

Mi aplaŭdas la organizantojn de SES, 
kiuj faris bonegan laboron, kaj igis ĝin 
ĝuinda kaj sukcesa evento. 

Plenkore mi dankas al EAB pro ĝia 
subteno, kiu vere helpis min ĉeesti ĉi tiun 
eventon, kaj pro ĝia fido al mi. Laŭ mia 
sperto, organizaĵo tiel donacema kaj 
afabla vere estas maloftaĵo. ◼
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	Sonbendigas	steluloj	
Esperantistoj troviĝis en londona studio fine de Aŭgusto por sonbendigi 
siajn voĉojn por la eldonota lernolibro Complete Esperanto. Kontribuis 
Ian Carter, Stela Besenyei, Marteno Miniĥ, Sally Phillips kaj Tim Owen.

Estis bonveniga la studio (supre); devis esti longa tago, 
laŭ la dikeco de la manuskripto (dekstre); soninĝeniero 

Federico Louhau jam havis iom da scio pri Esperanto (sube)

La aktoraro: Emma Lintern (profesia voĉaktoro), Marteno Miniĥ, Sally Phillips, Ian Carter, Tim Owen, Stela Besenyei
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Emma Green kaj Nicky Crane, stabanoj 
de la eldonisto, diligente kontrolis, ke 

kongruas la manuskripto, la presprovaĵo 
de la libro, kaj la eldiraĵoj de la aktoroj
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LA TRIA eksterlanda evento, kiun mi 
partoprenis estis la Internacia Junulara 
Festivalo, aranĝo ĉiujara je Pasko ie en 
Italio. La tagprogramo ne estis aparte 
promesa, sed tio vere ne gravis. Matene 
okazis ia kursaro ‘TEJO-trejnado’, sed mi 
nek interesiĝis pri ĝi nek partoprenis.

Verdire mia tagrutino estis iom 
senmatena. Sed tio neniel estis strangaĵo 
ĉe aranĝo tiom ripoziga, iom kiel familia 
feriumado. Eblis sidi en la sunlumo, iri al 
la plaĝo, aŭ simple legi kviete. Ĉi tiun 
‘malstreĉan etoson’ eĉ kuraĝigis la 
organizantoj. Ekzemple, la horaro indikis, 
ke la unuan tagon okazos iu ‘malferma 
nokto’. Mi petis pliajn informojn de la 
organizantoj kaj ricevis la respondon ‘Ho 
jes, ho jes, ĝi okazos, ni promesas.’ 
Verŝajne ne necesas, ke mi rakontu, kio 
okazis (aŭ fakte ne okazis).

Unu tagprogramero, kiun mi ja 
partoprenis, estis enkonduko al la itala 
signolingvo. Mi ne sciis, kiom mi ĝuos la 
sesion, sed kontentigis min per la penso, 
ke ĝi ne daŭros longe kaj ke mi povos 

ĉiaokaze foriri laŭvole. Nu, mi malpravis 
pri ambaŭ aferoj: la tuta duhora sesio 
okazis senbrue, nur per gestoj. Sed se mi 
iam renkontus italon surdan, almenaŭ mi 
nun povus diri mian nomon.

La vesperoj estis multe pli aktivaj. 
Ĉiunokte estis diskoteko, kvankam ne 
vere estis sufiĉe da homoj por vere 
funkciigi ĝin – kutime dancis inter kvin 
kaj dek, krom kiam ludiĝis kanzonoj 
Esperantaj. Unu vesperon okazis opera 
nokto, kiam koncertis profesiaj operaj 
kantistoj. Alian vesperon okazis muziko 
laŭ la loka folklora stilo, kiun mi ege ŝatis.

Mi ne forgesu la tradiciajn Esperanto-
aranĝojn, ekzemple la Internacian 
Vesperon, kie homoj disdonis kutimajn 
manĝaĵojn kaj trinkaĵojn el siaj landoj. 
Mi, reprezentante Brition, manĝigis al la 
aliaj ĉokoladajn kremovojn. Kelkaj homoj 
agnoskis, ke ili estas tre plaĉaj, sed tiun ĉi 
evidentan fakton neis la plimulto. Ho ve, 
eble kulpas Briteliro...

Unu aktivaĵo, kiun mi multe faris, 
estis flugdiskado. Ĉe universitato mi 
aliĝis al skipo por ‘Ultimate Frisbee’ kaj 
ĉe IJF mi plene intencis instrui ĝin al 
partoprenantoj. (Mi intencis skribi 
‘intencis’, cetere.) Sed mi maltrafis mian 
propran programeron. Ni estis ĉe la plaĝo 
je 30 minutoj de la kongresejo kaj foriris 

	Flugdiske	kaj	festivale	 Tyron Surmon

Multe okupiĝis pri esperantumado 
dum printempo kaj somero Tyron	

Surmon kaj lia flugdisko.
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ĝuste 30 minutojn antaŭ ol mi estis 
prelegonta. Sed ni faris eraron, en tio, ke 
ni fidis Guglon, kiu proponis mallongigon.  
Kiam ni estis tre proksimaj al la 
kongresejo, rimarkis ni ion inter ni kaj ĝi, 
kiun Guglo ne: riveron. Do ni devis reveni 
al la plaĝo kaj reveni laŭ la kutima vojo. 
Rezulte, ni estis malfruaj je 45 minutoj kaj 
neniu plu atendis. Sed ne vere gravis, ĉar 
mia flugdisko estis en mia sako kiel 
kutime, do flugdiskado ja ludiĝis, eĉ se ne 
oficiale.

La loĝado kaj manĝaĵoj estis tute 
senriproĉaj, kion oni ne ĉiam povas diri ĉe 
Esperanto-aranĝoj. Jes, ĉiam ni manĝis 
pastaĵojn, sed neniam la samajn specojn, 
kaj kvalite ili egalis restoraciajn. Des pli 
bona tamen estis la fakto, ke estis pli 
malmultekoste resti plian nokton kaj flugi 
la tagon post la fermo de la IJF ol flugi 
ĝustatage. Do mi kaj kelkaj aliaj en la 
sama bonŝanca situacio iris al Pompejo!

La detruita urbo estis tre interesa 
spektaklo kaj mi eĉ tie sukcesis ludi 
flugdiskadon dum 15 minutoj ekster la 
amfiteatro, ĝis venis gardisto por ĉesigi la 
amuzadon.

Entute mi tre ĝuis la eventon, malgraŭ 
la oftaj truoj en la programo. Mi adiaŭis 

miajn amikojn (kaj novajn kaj malnovajn) 
kaj kelkajn resalutis baldaŭ poste ĉe pliaj 
aranĝoj! Pri Somera Esperanto-Studado 
vi jam amplekse legis en ĉi tiu numero. Ni 
diru, ke la lastjara estis mia plej ŝatata 
Esperanto-aranĝo kaj same estis bona la 
ĉijara. En Aŭgusto mi flugis al Hispanio 
por partopreni la Internacian Junularan 
Kongreson en Badaĥozo.

Mi estis iom dubema antaŭ la aranĝo. 
Ĝin organizis precipe unu sola homo, 
Carlos Pesquera Alonso, kaj estis antaŭe 
sciate, ke Badaĥozo estos la pato de 
Eŭropo tiam, kun minimuma temperaturo 
de 38 gradoj. Mi estas do tre kontenta povi 
resumi, ke la kongreso estis bonega 
evento.

Mi emas opinii tiujn internaciajn 
eventojn fakte eŭropaj, do estis por mi 
agrable, ke la nove alelektita estraro de 
TEJO enhavas homojn el ĉiuj kvin 
kontinentoj.

Mi spertis iom ironian okazaĵon, kiam 
ludante flugdiskadon mi saltis en la 
naĝejon. Iom post iom, mi konstatis, ke 
kvankam moviĝis la buŝoj de aliaj homoj, 
nenion diratan mi aŭdis. Dummomente mi 
iĝis surdulo. Estas bone, ke mi antaŭ ne 
longe eksciis diri mian nomon, ĉu ne? ◼
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DUM 2018 aperis multaj raportoj en la 
britaj amaskomunikiloj pri juĝafero de 
Christie Elan-Cane, kiu argumentis, ke la 
devo specifi sian sekson por ricevi 
pasporton estas diskriminacia. Elan-
Cane identiĝas nek kiel iĉo nek kiel ino, 
kaj ria preferata pronomo en la angla 
estas ‘per’.

Raportante pri ri en la angla, kelkaj 
ĵurnalistoj uzis tiun neologisman 
pronomon, kelkaj uzis they, kaj kelkaj 
sukcesis eviti la demandon, ne uzante 
pronomon por referenci rin. Kiel oni 
parolu pri sekse neduumaj homoj en 
Esperanto?

Multaj lingvoj devige distingas inter 
iĉoj kaj inoj. Ekzemple, en la angla/
franca/germana/Esperanto oni devige 
distingas inter he/il/er/li kaj she/elle/sie/
ŝi, kaj inter son/fils/Sohn/filo kaj 
daughter/fille/Tochter/filino. En 
modernaj tempoj, tiaj devigaj distingoj 
pli kaj pli ĝenas, pro kelkaj sociaj 
ŝanĝiĝoj: 

•   Viroj kaj virinoj pli ofte plenumas 
la samajn rolojn: ekzemple, oni ne plu 
povas supozi, ke inĝeniero estas iĉo, kaj 
flegisto estas ino.

•   Homoj estas pli sentemaj pri 
seksismo kaj malvolonte akceptas 
lingvaĵon, kiu ŝajnas diskriminacia.

•   Eble oni hodiaŭ pli ofte parolas aŭ 
skribas pri nekonata aŭ nedifinita homo, 
ekzemple rilate leĝojn aŭ regulojn.

•   Oni pli konscias pri sekse 
neduumaj homoj, kiuj identiĝas nek kiel 

iĉo nek kiel ino. 
Tiel la devigaj distingoj iĝis problemo, 

kaj oni komencis serĉi solvojn. Ekzemple, 
anstataŭ la pronomoj por ‘li’ kaj ‘ŝi’: 

•   En la angla oni inventis diversajn 
novajn pronomojn (ey/em, xe/xem, ...) kaj 
proponis ĝeneraligi la uzadon de they: 
‘my spouse likes their work’ = mia edzo/
edzino ŝatas sian laboron. 

•   En la sveda oni inventis la 
pronomon hen, kaj ĝi estas nun vaste 
uzata. 

•   En Esperanto jam en 1976 oni 
proponis la pronomon ri, kaj ĝi 
disvastiĝis almenaŭ tiugrade, ke multaj 
esperantistoj aŭdis pri ĝi, kelkaj uzadas 
ĝin, kaj ĝi aperis en diversaj tekstoj, 
inkluzive kantojn de Guillaume Armide 
kaj La Perdita Generacio. 

Rilate aliajn partojn de la lingvo: 
•   En kelkaj lingvoj, ekzemple la 

franca, germana kaj hispana, ankaŭ 
adjektivoj montras genron aŭ sekson, do 
la problemo estas pli vasta ol en la angla 
kaj Esperanto. 

•   En la angla oni jam disponas 

  J-riismo	 Edmund Grimley Evans

Prezentas la verkinto temon tre aktualan, kiu 
ankoraŭ ne havas klaran ĝenerale akceptatan 

solvon, nek en la angla, nek en Esperanto. 

En la artikolo uziĝas neoficialaj sufikso 
kaj pronomo. La sufikso -iĉ- indikas 

virseksulon, formita per analogio kun 
la karesaj sufiksoj: panjo/patrino, paĉjo/

patriĉo. La pronomon ri oni uzas por 
referenci unu homon aŭ alian animhavan 

estaĵon de iu ajn sekso aŭ sen sekso.
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senseksan alternativon por la plej gravaj 
vortoj, ekzemple parent por homo en 
gepatra rilato kaj spouse por homo en 
geedza rilato, kaj vortoj kiel postman kaj 
policeman eble arkaikiĝos. 

•   En Esperanto, la vojo ankoraŭ ne 
estas klara. 

En Esperanto la plej multaj vortoj, kiuj 
signifas homon, ne indikas ties sekson, eĉ 
se oni tre ofte aldonas la sufikson -in-, 
kiam temas pri ino, tiel ke en kelkaj 
kuntekstoj la manko de -in- povas sugesti 
iĉon. Kelkdek Esperantaj radikoj signifas 
homon kun specifa sekso, sed ĉe multaj el 
ili (ĝentlemano, samurajo, abato, hetajro, 
...) ne estas klare, ke oni bezonus sekse 
neŭtralan alternativon. La klare 
problemaj radikoj nombras ĉirkaŭ 16: avo, 
bubo, edzo, fianĉo, filo, frato, fraŭlo, 
knabo, kuzo, nepo, nevo, onklo, patro, 
sinjoro, vidvo, viro. Por tiuj radikoj 
ekzistas kelkaj malnovaj proponoj: 

•   Ekuzi ilin seksneŭtrale. Tio 
funkcius inter homoj, kiuj konas la uzadon 
unu de la alia, aŭ en longa teksto, en kiu 
eblas klarigi la sistemon, sed en konciza 
komuniko kun fremdulo povus okazi 
miskomprenoj: ĉu ‘patro’ signifas 
nur iĉan patron, aŭ iun ajn homo en 
gepatra rilato? 

•   Neŭtraligi ilin per la prefikso 
ge-. Efektive, la vorto gepatro jam 
estas uzata tiel kaj troviĝas en PIV. 

Tiel oni iomete vastigas la sencon 
de ‘gepatroj’, sed verŝajne oni 
povas vivi kun tio. 

•   Neŭtraligi ilin per alia, 
nova afikso. Ekzemple, oni 
proponis la prefikson go- tiucele. 

•   Uzi tute novajn radikojn, ekzemple 
spozo por homo en geedza rilato. Sed kiel 
oni elektus tiujn novajn radikojn? 

En 2014 Markos Kramer proponis 
novan solvon, kiu nun nomiĝas ‘J-riismo’: 

•   Krei el ĉiu sekse specifa malnova 
radiko novan radikon per regulo: aldonu J 
post la unua vokalo; se tiu vokalo estas I, 
ŝanĝu ĝin al E; se la vokalon sekvis Ŭ, 
forigu tiun Ŭ. 

Tiel formiĝas el la 16 problemaj 
radikoj supre listigitaj jenaj novaj formoj: 
ajvo, bujbo, ejdzo, fejanĉo, fejlo, frajto, 
frajlo, knajbo, kujzo, nejpo, nejvo, ojnklo, 
pajtro, sejnjoro, vejdvo, vejro. La vorto 
ejdzo, ekzemple, signifas ‘edzo aŭ edzino 
aŭ sekse neduuma persono en tia rilato’. 
Se oni volas specifi sekson, eblas aldoni 
sufikson: ejdziĉo aŭ ejdzino. 

Se oni opinias, ke tiuj novaj formoj 
estas malbelaj, oni pripensu, ke kelkaj 
homoj tamen devas paroli pri sekse 
neduumaj homoj. Kion ili faru do? ◼
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PROMESIS KAJ LIVERIS  la 99-a Brita 
kaj 3-a Tutkelta Esperanto-Kongreso, 
kiun gastigis la bela apudmara kimra urbo 
Aberystwyth. La evento, kiun organizis 

Dee McCarney, Harry Barron, Bill 
kaj Pat Chapman, Tim Owen kaj Viv 
O’Dunne okazis ĉe la Centro Morlan de la 
13-a ĝis la 17-a de aprilo. ◼

	Kune	kongrese	

Apud Bill	Chapman	kaj Dee 
McCarney	staras kimra 

parlamentano Ben	Lake kaj 
vicurbestro Talat	Chaudhry	
(supre); prelegis Mike	Parker	
(supre-dekstre), Jean-Claude	

Dubois	kaj Paul	Birt	
(dekstre), kaj Harry	Barron, 
Heledd	Gwyndaf, Dee 

McCarney, Ed	Robertson	
kaj Tim	Owen (sube) 
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Ne mankis muziko, inkluzive de kimralingva 
grupo Bois	y	fro (supre maldekstre)
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Gvidis sesiojn por novuloj kaj progresantoj Elizabeth	Stanley	kaj Jack	Warren

La plenplena programo ne malhelpis al kongresanoj turismi
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SUKCESE DISTRIS kongreso kun la plej alta 
numero en la mondo, la 113-a Skota 
Kongreso de Esperanto, okazinta en Perth 

de la 15-a ĝis la 18-a de Junio. Verve 
gastprelegis Nina Pietuchowska, amata 
membro de Bjalistoka Esperanto-Societo. ◼
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EKZISTAS DIVERSAJ legendoj pri la 
origino de la Kimra Drako, kiu nuntempe 
estas simbolo de la kimra popolo, kaj kiu 
troviĝas sur la nacia standardo de Kimrio, 
nomata ‘Y Ddraig Goch’ (ɨ: ðraig go:χ) aŭ 
‘La Ruĝa Drako’.

Unu el la legendoj rakontas, ke la 
titolo ‘drako’ estis donita al la kelta, 
pra-brita reĝo, Uthr Bendragon ( ɨ̍:θɪr 
bɛnˈdragɔn), kies titolo signifas ‘La 
Kapo de la Drako’ aŭ ‘Drakestro’, 
kiu simple estas alternativa 
titolo por ‘Tribestro’ aŭ 
‘Armeestro’. Laŭ la 
rakontoj, Uther Pendragon, 
la plej konata formo de la 
nomo de tiu reĝo, estis la 
patro de la fama Reĝo Arturo, 
kiu laŭ legendo same uzis la 
simbolon de la drako sur siaj propraj 
blazonoj, ŝildoj kaj standardoj. Kaj certe, 
la legendo, kiun vi nun estas tuj legontaj, 
eble klarigas la fonton de tiu simbolo de la 
fiera, kimra nacio... 

En Norda Kimrio, laŭ la norda 
marbordo de la Duoninsulo Llŷn, iam 
staris antikva fortikaĵo sur monteto, kies 
nomo estis Dinas Emrys. Ekzistas 
legendo, ke la Kelta-Brita Reĝo 
Vortigerno, kiu fuĝis al Kimrio for de la 
saksaj invadintoj, penis konstrui sian 
kastelon en ĉi tiu loko. Sed ĉiun nokton, 
kiam ĉesis la konstruado, la turoj de la ĵus 
konstruita kastelo disfaladis. 

Iu mistera oldulo klarigis al 

Vortigerno, ke la nova konstruaĵo bezonas 
sang-oferon, kaj tiu maljuna saĝulo 
aldonis, ke la sango devas veni de juna, 
senpatra knabo. La soldatoj de Vortigerno 
serĉis la apudan landon kaj revenis kun 

juna knabo, kiu nomiĝis Merlino. 
Mortigote, Merlino subite 

asertis, ke li konas la veran 
kaŭzon, kial la kastelo ade 
disfalas. ‘Sub la kastelo,’ li 
diris, ‘profunde kaŝita sub 
la monteto, kuŝas 

profunda, eta lago, kie loĝas 
du drakoj: unu ruĝa kaj unu 

blanka. La du drakoj batalas 
ĉiun nokton, unu kontraŭ la alia, kaj 

ties baraktado faligas la turojn de la 
kastelo.’ 

La ruĝa drako reprezentis Kimrion 
kaj la blanka la konkeritajn landojn de la 
saksoj, kiujn oni nun nomas Anglio. 
Tamen, Merlino daŭrigis, ‘Kiam la ruĝa 
drako finfine venkos, ekestos paco kaj vi 
povos konstrui la kastelon sen pluaj 
problemoj.’ 

Estas interese, ke dum la 1950aj jaroj, 
arĥeologoj ĉe Dinas Emrys ja trovis 
lageton profunde sub la monteto, do eble 
la rakonto de tiu magiisto Merlino, iama 
konsilinto al la Kortumo de Reĝo Arturo, 
ne estis nura legendo... ◼

		Origino	de	la	kimra	drako		 Harry Barron

La sekva estas unu el tuta aro da 
keltaj legendoj, kiujn prezentis Harry	
Barron ĉe la Kunkongreso en Kimrio.
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  Ĉaŭdefono	rekomendindas	 Bill Chapman

DUM JULIO mi pasigis semajnon en 
Kultura Centro Esperantista en La 
Chaux-de-Fonds (Ĉaŭdefono), Svislando 
por partopreni atelieron pri literatura 
tradukado. La semajno estis tute agrabla, 
kaj vetere kaj etose.

Sub la gvidado de d-ino Perla 
Martinelli, grupo diversnacia komencis 
traduki la dramon de Samuel Beckett ‘Fin 
de partie’ (Finalo de partio). Ni bazis nin 
sur la franca originalo kiel ankaŭ sur la 
angla versio, kiun faris mem la aŭtoro. 
Ankaŭ Italigo efike helpis.

Aldone al la formalaj sesioj, ni ankaŭ 
ekskursis. Neatendita suprizo por mi estis 
la fakto, ke la loka kantono provizis 
senpagan vojaĝbileton al ĉiu, kiu tranoktis 
en KCE. Tiu donaceto fare de turisma 
instanco eĉ permesis al mi kaj itala amiko 
Bebbe ekskursi per trajno kaj boato al 
Francio.

Grava evento por mi estis vizito al 

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri 
la Lingvo Internacia (CDELI), kiu situas 
en la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-
Fonds. Tie mi povis vidi parton de 
grandega kolekto de libroj kaj diversaj 
arkivaĵoj, ne nur en Esperanto sed ankaŭ 
en aliaj planlingvoj. Estis tre agrable 
renkonti Claude Gacond, fondinton de tiu 
ĉi admirinda kolekto, kiu posedas 
profundan konon pri la diversaj 
planlingvoj kaj de la 
Esperanto-komunumo. 

Mi senhezite rekomendas restadon en 
Kultura Centro Esperantista al ĉiu, kiu 
volas serioze studi Esperanton. Samtempe 
eblas viziti treege belan parton de 
Svislando. ◼

Bill	Chapman dum multaj jaroj 
interesiĝas pri la historio de 

Esperanto, do la eblon renkonti unu 
ĝian kuratoron li ne povis rezisti.

Kun eminentulo Claude	
Gacond, kiu kvankam 
87-jara daŭre laboras 
8 horojn en la tago!
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	Koko	krias	jam!	 Malcolm Jones

EN ANTAŬAJ numeroj de La Brita 
Esperantisto mi donis kelkajn informojn 
pri mia Tanzania amiko, Mramba Simba, 
kiu esperas viziti Brition 
venontjare. Dum la lastaj 
monatoj li sendis al mi 
pliajn ĝisdatigojn pri 
siaj atingoj en la 
komunumo Bunda, 
norda Tanzanio.

Aldone al la jam 
kurantaj agadoj 
rilate interalie al 
akvoprovizado, loka 
radio-stacio kaj 
kuracado de infanaj 
malsanoj, Mramba lastatempe 
establis por si kaj sia familio kok(in)-
bredejon. Per tio li produktos vendeblajn 
ovojn kaj viandaĵojn; sed plie li 
demonstras la sistemon al lokanoj, 
kuraĝigante ilin simile agi. 

En pluraj mesaĝoj al mi li indikis, ke ĉi 
tiu nova projekto nun bone progresas. Li 
ricevis mendojn de hoteloj el la nacia 
parko de Serengeti, kiuj bezonas ovojn kaj 
junajn kokojn, kaj vizitis lin grupo de la 

vilaĝa komuna banko, kiu okupiĝas pri 
mikrokreditoj, por ekscii pli pri la 
projekto.

Krom la diversaj menciitaj 
projektoj, jam dum pluraj 

jaroj Mramba prizorgas la 
evoluigon de ‘Esperanto 

Secondary School’ en 
Bunda: tie okazas 
normala instruado 
pri kutimaj 
studobjektoj, sed 
ankaŭ certagrade pri 

Esperanto. Je la 1-a de 
majo la regionaj 

aŭtoritatuloj agnoskis per 
transdono de diplomo la 

valoran kontribuon de Mramba al loka 
edukado. 

Dum sia venontjara vizito al Eŭropo 
Mramba sendube povos rakonti 
entuziasme kaj inspire pri sia multflanka 
socia agado. Li celas esti en Britio dum 
aprilo, antaŭ ol iri al Francio, Belgio, 
Nederlando kaj Germanio, kie li esperas 
ĉeesti la Germanan Esperanto-
Kongreson. ◼
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EN ANTAŬA artikolo mi klarigis ke la valoro de 
la Spesmilo (la Esperanto-mono kiu antaŭis la 
Stelon) estis difinita pere de oro kaj ke ĝi egalis al 
dekono de la brita or-suvereno. Mi ankaŭ montris 
kiel la Spesmilo ŝajne bone tenis sian valoron 
dum la lastaj 110 jaroj. Nun mi esploros kiel la 
esperantistoj povus revivigi la Spesmilon. 

La evidentaj problemoj kun la kreo de nuna 
Spesmila monero el 22-karata oro, estas ke pro la 
nuna prezo de oro, pli ol £30 por gramo, la valoro 
de la Spesmilo estus iom tro granda por 
malgrandaj aĉetoj kaj la monero estus tre 
malgranda (des pli se temus pri Spescentaj aŭ 
Spesdekaj moneroj). 

Kompreneble oni povus uzi multe pli 
malfajnan gradon de oro por elstampi la 
monerojn, sed tio ne senvalidigas la unuan 
obĵeton kaj cetere faciligus la falsadon. La 
preskaŭ unika denseco de pura (aŭ preskaŭ pura) 
oro havas la sekvon, ke moneroj falsataj el aliaj 
metaloj tre klare ne havas la ĝustan pezon, se la 
dikeco kaj diametro estas bonaj, aŭ estas tro 
dikaj, se ili havas la ĝustan pezon. 

Do kiel konservi la or-difinon de la valoro kaj 
samtempe sekurigi fidon je la valoro de la 
Spesmilo, se la moneroj estas faritaj el vulgaraj 
metaloj aŭ alojoj? 

Du aferoj devas esti veraj: La mon-eldonanto 
neniam devas eldoni al la publiko pli da 
Spesmiloj, Spescentoj, Spesdekoj, ktp (ĉu en 
monera aŭ bileta formo) ol ĝi tenas en or-
ekvivalento. Due, la mon-eldonanto devas ĉiam 
esti preta akcepti la Speson kaj redoni la 
respondan valoron en oro (se ne per fizika oro, 
tiam en or-ekvivalento en specifa valuto).

Ĉu la mon-eldonanto devas teni sian tutan 

havaĵon en fizika oro? Principe ne. Kompreneble, 
por re-aĉeti etajn sumojn en Spesoj estus 
praktike, ke la eldonanto tenu certan proporcion 
de sia havaĵo en konvencia mono – oni ne volus 
segi en pecojn iun or-enhavan moneron. Sed la 
ne-ora havaĵo kiu estas en ‘konvencia valuto’ 
devus esti pliigita se la prezo de oro en tiu valuto 
kreskas (por ke la or-ekvivalento restu konstanta).

Dum la prezo de oro en tiu aŭ alia valuto 
povas varii, la prezo de oro en Spesmiloj restas 
laŭ-difine senŝanĝa. La Speso-eldonanto povas 
larĝe ignori tiujn variojn. Saĝe estus tamen, ke tiu 
ĉiam havu sufiĉe da fizika oro por kovri la 
verŝajnan konverto-postulon (la re-aĉetojn de la 
Speso).

Por garantii la plej grandan fidon je la 
mon-eldonanto, tiu devus regule publikigi sian 
bilancon. Tiu prenus la or-ekvivalenton de ĝiaj 
tenaĵoj kaj la totalon de ĉiuj biletoj kaj moneroj 
eldonitaj, ĉiuj esprimitaj en Spesmiloj.

Rilate la naciajn valutojn oni alkutimiĝis al la 
ideo, ke la kreo de mono estas regata de nur unu 
instanco (tipe, de la landa Centra Banko). Sed 
historie ne ĉiam estis tiel. Kaj rilate la Spesmilon, 
oni povus argumenti, ke estus avantaĝe ke estu 
pluraj Spes-eldonantaj instancoj. Tio certe 
lubrikus re-aĉetojn de la Speso.

Tio eblas principe ĉar ĉiu Speso, kie ajn 
eldonita en la mondo, valoras la saman pezon da 
oro.

En la praktiko kredeble malmultaj uzantoj de 
la Speso volus konverti ĝin (speciale tiuj en landoj 
kun malfortaj valutoj), kaj kontente tenus 
konsiderante, ke en mondo de flosantaj valutoj la 
Speso almenaŭ pli-malpli konservos sian valoron 
(kaj ke tiu lasta eĉ povus kreski). ◼

  La	Spesmilo	revizitata	(2) Terry Watts
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La	tago	de	kiborgiĝo	
—	iom	misaŭgura	
titolo,	ĉu	ne?
Kompreneble jes! Sed tamen, 
kiel mi diskutas en la eseoj, 
ne nepre, ĉar certagrade 
ni jam delonge estis kiborgaj. Ni ĉiam 
riparis niajn perditajn kapablojn per, 
ekzemple, lambastono aŭ ligna kruro, 
per artefaritaj dentoj, vidkapablon per 
okulvitroj, kaj en la elektronika epoko 
surdecon per kokleaj enplantaĵoj. La 
homaro ĉiam tenteblas de tio kion 
povas proponi teknologio. Ni eble 
uzos cerbajn enplantaĵojn por plialtigi 
kapablojn, por amuzo, ktp, sed eble 
por firego de popolo, aŭ por milito.

Kio	estas,	do,	kiborgo?
Multas la difinoj kaj ĉiuj el tiuj estas 
defendeblaj. Ĉu ni estas kiborgaj kiam 
ni uzas tondilon, nome uzas ilon kiu 
estas pli komplika ol nura tranĉilo kaj 
respondas al la movoj de la fingroj? 
Ĉu ni estas kiborgaj kiam ni stiras 
aŭtomobilon kaj sentas la respondojn 
de la stirilo? Laŭ mia difino kiborgo 
estas homo kies kuraco aŭ plibonigo 
estas ĥirurgie atingita. Ekzemple, 
en la rakonteto geo®di la edzo diras 
al sia edzino ke la ĵus aĉetita vidilo 
– pensu pri plejevoluinta Google 
Glass – portas onin ‘tiel damninde 
plej proksima al Kiborga kiel eblas 
sen ĥirurgio’ (as damn near Cyborg 
you could get without surgery).

Ĉu	kiborgiĝo	nepre	estos?
Ja nepre estis. Pensu pri homoj kun 
korritmigilojn. Pensu pri homoj kun 
artefaritaj koksoj aŭ genuoj. Kaj pli 
proksime al la enplantaĵoj de tiu ĉi 
libro, pensu pri la ĵus menciitaj kokleaj 
enplantaĵoj. Oni jam nun certagrade 
sukcesis redoni, kvankam krudan, 
vidkapablon al blinduloj per aparatetoj 
kiuj agas rekte sur la retinon. Tiuj ĉi 
teknologioj sendube progresos, kaj mi 
opinias ke ene de kvin jaroj – kvankam 
estas nesaĝe diveni la estontecon – ni 
vidos tion ke blinduloj per ĥirurgie 
enmetita elektronikaĵo repovos vidi. 
Estas interese, tamen, sed ne vaste 
sciate, ke kokleajn enplantaĵojn oni forte 
kontraŭstaras kaj multe pridisputas ene 
de la Surdula komunumo. Surduloj kiuj 
parolas per gestolingvo ne konsideras sin 
handikapitaj kaj opinias ke la operacio 
estas provo ĉe aŭduloj ŝanĝi surdulajn 
infanojn en anojn de fremda komunumo.

Kial	en	du	lingvoj?
Jen efektive la historio de la eldono. Mi 
aŭdis ke Petro Balaž serĉas sciencfikciajn 
rakontetojn por eldoni. Mi kontaktis lin 
dirante ke mi havas duonon de kolekto 
kaj jam tradukis kelkajn rakontetojn en 
Esperanton. Tio pikis lian intereson ĉar 

  Venis	kiborgiĝa	tago	 
Hju	Rid lastatempe fariĝis aŭtoro post la 

eldoniĝo de sia unua libro La tago de kiborgiĝo. 
Li afable konsentis paroli kun ni pri la nova 

libro, kiu estas kolekto de rakontoj kaj eseoj. 

Hju Rid
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li jam eldonis dulingvan kolekton – Ĝis 
Tien de Zuska Stožická – kun unu paĝo 
en Esperanto fronte al koresponda paĝo 
en la slovaka. Li entuziasmis ke la mia 
povus esti unika eldonaĵo kun intereso al 
angleparolantoj kiuj lernas Esperanton 
kaj al Esperantistoj kiuj volas plibonigi 
sian kapablon en la angla. Certe devis 
esti ia intereso ĉar la plimulto de la 
stoko kiun prenis la libroservo de UEA 
vendiĝis dum la UK en Lisbono.

Estas	rakonto	en	formo	de	
laboratoria	raporto,	kaj	
alia	kiel	magazina	artikolo.	
Kial	tiom	da	formoj?
Mi elpensis la koncepton de la kolekto 
kiam mi estis magistra studento en 
Edinburgh Napier University. Dum tiu 
intensega kurso oni kuraĝigis nin provi, 
ne diletante sed kun profesia sinteno, 
diversajn formojn. Eble pro tiu influo mi 
volis daŭrigi la eksperimentadon. Sed 
mi ankaŭ volis doni al la leganto iom 
da varieco. Certe la eksperimentemo 
provizis neatendatajn rezultojn. 
Ekzemple en la rakonteto Okul’ al Pilk’ mi 
serĉis formon en kiu mi povus iom diskuti 
la antaŭvidatan teknologion sen difekti 
la rakonton; mi elektis artikolon kvazaŭ 
de ĵurnalisto en unu el tiuj brilkovrilaj 
magazinoj en dimanĉa gazeto kiel plej 
taŭgan. La konsekvenco tamen estas ke ĉe 
la fino de ŝajne nefikcia verko oni volas ke 
tiu artistino kaj ties pentraĵoj ja ekzistu!

Kiel	vi	elpensis	la	verkon?
Nu, kiel nova instruisto mi devis 

kontroli la kalkulojn de studentoj en 
ties ekzamenaj paperoj – centoj da 
kun pluraj kalkuloj en ĉiu. Mi tediĝis 
pro la kalkuloj eĉ helpe de elektronika 
kalkulilo! Mi scivolis kiel pli faciligi la 
taskon sen komputilo – ĉar tiuj maloftis 
tiam. Mi finfine pensis: kio se oni metus 
la icon rekte en mian cerbon; mi povus 
simple pense sendi la ciferojn kune 
kun la operacioj, kaj tuj poste ricevi la 
rezulton rekte en mian konscion. De tiu 
konjektado finfine kreskis la ideo de 
eĉ pli komplika enplantaĵo en kiun oni 
povus ŝuti ĉiujn sciojn kaj lertojn de, 
ekzemple, ĥirurgo aŭ de piloto. Dum la 
magistra kurso mi bazis 
mian ‘maĵoran projekton’ 
sur tiu ideo kaj planis 
kolekton da 
rakontetoj ĉiuj 
ligitaj al la sama temo.

Ĉu	la	kolekto	estas	
kiberpunka?
Nu, tre proksima al 
tiu ĝenro. La 
rakontoserio 
komenciĝas en 
la nuntempo 
– la rolanto 
havas 
nenion 
pli ol 
interreton 
– kaj 
progresas laŭ 
la konjektita 
evoluo 
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de la tema teknologio. En la dua 
duono de la serio la eventoj kaj socioj 
fariĝas des pli misutopiaj kaj la fina 
rakonteto estos vere kiberpunka – kun 
diferenco kiun mi ne malkaŝos nun!

Kio	pri	la	eseoj?
Jes. Mi renkontis la verkon de Ewan 
Morrison Tales of the Mall komence de 
la magistra kurso. Ĝi konsistas el kolekto 
de rakontoj iel ligitaj al vendejocentroj, 
sed intermetitaj estas eseoj kiuj kune 
priskribas la historion kaj evoluon de 
tiaj ejoj. Mi ege ĝuis la verkon. Kvankam 
la stilo de la eseoj malsamas al tiuj de 
la rakontoj, oni povis konstati ke la 
voĉo apartenas al la sama aŭtoro. Mi 
volis entrepreni verkon laŭ la sama 
strukturo kun espero provizi al leganto 
la saman kontentiĝon ĉe la fino.

Ĉu	la	Esperanta	versio	estas	
traduko,	ĉu	originala	verko?
Kiam mi unue verkemis mi faris en du 
lingvoj paralele. Dum kunveno de la 
Glasgova Esperanto-Societo mi diris 
tion al karmemora John Francis. Lia 
forta konsilo estis ke mi elektu nur 
unu lingvon. Post ioma pripensado 
mi elektis la anglan por originale 
verki. Sed kiam mi tradukas miajn 
proprajn skribitaĵojn en Esperanton mi 
sentas liberon kiun mi ne sentas kiel 
tradukisto. Kiam mi renkontas dubon 
kiel ĝuste transdoni specifan anglan 
vorton aŭ esprimon, mi scias kion mi 

originale volis diri. Mi simple diras 
tion en Esperanto. La Esperanta versio 
estas ja traduko sed de la aŭtoro mem, 
do iasence ĝi estas originala verko.

Kio	pri	konscio?	Ĉu	vi	kredas	
ke	via	konscio	povas	ekzisti	
ene	de	komputilo?
Nu mi traktas la misteron de konscio 
en la eseoj kune kun la demandoj pri 
enplantaĵoj. Efektive ne. Mi opinias ke 
nur homa, aŭ besta, cerbo povas sperti 
konscion. Mi sekvas la pensadon de 
Roger Penrose – angla matematikisto kaj 
fizikisto – kiu verkis du gravajn librojn 
The Emperor’s New Mind kaj Shadows 
of the Mind pri tiu temo. Li argumentas 
– efektive pruvas – ke nuntempaj 
ciferecaj komputiloj ne povas konscii, 
kaj do ne povas pensi kiel homo. Nu, 
eble ia ankoraŭ inventota elektronika 
aparato bazata sur la strukturo de 
besta aŭ homa cerbo ja povos konscii 
kaj aŭtentike pensi. Kiu scias? Jen la 
mistero – kaj ludkampo por verkisto!

Ĉu	pli	da	verkoj	viaj	venos?
Mi jam diris ke estas planite eldoni 
la duan duonon de la nuna kolekto 
antaŭ la fino de la jaro. Mi jam havas 
koncepton pri plena romano surbaze 
de la samaj ideoj kaj pripensas ke ties 
intrigo komenciĝu je la tempo kiam 
finiĝos la lasta rakonteto de la serio. 
Ĉu ankaŭ en Esperanto? Certe eblas, 
kaj espereble mi povos realigi ĝin. ◼

La	tago	de	kiborgiĝo, 211 paĝoj, aŭtoro Hju Rid, eldonis Espero, en Esperanto 
kaj la angla, disponeblas ĉe EAB kontraŭ £8.50 plus £1.70 por afranko.
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Tim Owen  Kiu	kiuis	 
CLARENCE BICKNELL estas surface 
stranga elekto por ĉi tiu rubriko. Nu, li ja 
estis anglo, sed li dum siaj lastaj kvardek 
jaroj loĝis en Bordighera, Italio, kie li 
esperantistiĝis en 1899 leginte pri la 
lingvo artikolon en franca gazeto.

La tiamaj britaj esperantistoj tamen 
konsideris lin unu el ili. Estante la unua 
esperantisto en Italio, Bicknell dum 
pluraj jaroj estis la sola. Li do havis 
rilatojn kun la britaj esperantistoj, 
aperante ofte en la paĝoj de The British 
Esperantist poemforme. Laŭdire ne 
pasis eĉ unu tago post lia esperantistiĝo 
en kiu li ne faris ion en Esperanto, ĉu 
skribi, verki, legi aŭ traduki. Li eĉ estis 
unu el tiuj pioniroj, kiuj korespondadis 
kun Ludoviko Zamenhof kaj partoprenis 
preskaŭ ĉiujn Universalajn Kongresojn, 
inkluzive de la unua en 
Bulonjo-ĉe-maro.

Bicknell atingis mondan renomon 
post sia transloĝiĝo al Italio. Li rapide 
forlasis sian antaŭan vivon, tion de 
anglikana pastro, kaj fariĝis internacie 
konata botanikisto, unu el pluraj diversaj 
fakoj. Li elfosis prahomajn ostojn el 
kavernoj kaj faris gravan studadon de 
pratempaj gravuraĵoj.

Li estis aparte donacema viro. Post 
sia vivŝanĝo li vivis tre malmultekoste, 
por havi pli da mono por donaci al 
senhavuloj. Laŭdire li finance subtenis 
iun ajn Esperantan entreprenon, kiu 
petis monon, kaj gastigis iun ajn 

esperantiston, kiu troviĝis en 
Bordighera, kie en 1908 li fondis 
Esperantan klubon, al kiu aliĝis ĉirkaŭ 
40 junuloj. En postaj jaroj li aparte 
interesiĝis pri blinduloj, kredante ke 
Esperanto por ili estus aparte utila ilo 
por renkonti alilandajn samsortanojn.

Li mortis en 1918. Poste la Brita 
Esperanto-Asocio starigis fonduson en 
lia nomo, celante donaci la monon al 
jama lianoma fonduso en Italio, kiu 
havis por celo alirebligi kuracajn servojn 
al malriĉuloj kaj finance subteni 
prizorgejon por aĝuloj.

JARCENTON POST lia morto, la Itala 
Esperanto-Federacio eldonis tradukon 
de eseo pri lia vivo. Pado al Paradizo: 
Clarence Bicknell kaj 
la Valo de la 
Mirandaĵoj estis unue 
verkita de Christopher 
Chippendale en 1998. 
Tre lerte tradukis ĝin 
Humphrey Tonkin.

La libro estas 
presita plenkolore en 
80 dikaj paĝoj. En ĝi 
troviĝas ne nur tajpita 
rakonto de la vivo de 
Bicknell, sed ankaŭ ekzemplaj pentraĵoj 
kaj desegnaĵoj, fotoj, kaj eĉ eseeto pri 
Esperanto, en kiu legeblas unu el liaj 
poemoj. Por mendi ekzempleron, 
bonvolu kontakti la oficejon. ◼ 



Ĉina esperantisto H
irunda dum

 tri m
onatoj restis en Britio. Ŝi renkontis anojn de pluraj lokaj grupoj kaj 

partoprenis Som
erlernejon en Barlastono, sub la gvidado de Jack W

arren.


