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TRA LA MONDO ESPERANTISTA 

Raporto pri Esperanto inter Blinduloj. 

I . — HlSTORIAJ NOTOJ. 

La unuaj personoj, kiuj havis ideon propagandi Kspe-
ranton inter blinduloj' estas tre ver ajnp S-ro Thilander kaj 
Kr-ino Zabilon d 'Her . 

Al ili devas iri nia unua dankesprimo. 
J a m en fino de 1'jaro IOOI oni trovas en ilia korespon-

dado aludon pri la rolo, kiun povus ludi Ksperanto en la blin-
dula vivado, kaj jam en sama jaro S-ro Thilander, tute nova 
kaj fervorega adepto, verkas por svedaj kaj anglaj revuoj 
artikolojn favorajn al internacia lingvo. Kn komenro de 1902 
li skribas ai rektoro Boirac du entuziasmajn leteroj'n, sen-
dante kune por franca problindula gaze to artikolon esperan-
tan, kiun t r adukas francen S-ro Boirac. Tiu lasta per siaj 
amikaj ku ra iganta j leteroj pliigas la fervoron de Thilander. 

Aliparte, sub influo de Thilander , S-ro Ahlberg publiki-
g a s en I.ingvo Internacia (jan. 1902) tre gravan artikolon 
pri Ksperanto inter blinduloj. 

Siaflanke D-ro Javal , «I franca Inst i tuto kaj D-ro Dor, 
el Lvon, parolas, kelkaj'n monatojn poste, en Brusela problin-
dula kongreso (somero 1902) pri Ksperanto kaj' preparas la 
terenon. 

Samtempe a iom pli frue familia okazinta o, malsano 
de fileto, estis altirinta mian atenton speriale al tiu demando 
kaj' mi decidis alporti al efektivigo de tia nobla ideo mian 
plenan energion. 

En septembro 1902, dum la Iibertem]X)j. kiujn mi pasi-
gis apud Lausanne , mi povis dikti esperantan kurson al blin-
daj junulinoj' el « Asile Recordon ». Ilia fervoro. ilia entu-
ziasmo kura igis min. Dank 'a l ili, d a n k ' a n k a al bonegaj 
konsiloj de S-roj Thilander kaj Jean-Jarques Monnier el 
Genevo oni elektis reliefan alfabeton ta gan por Ksperanto. 
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Kiam mi rcvenis Parizon, mi havis jam g rama t ikon manus -
kriptan por blinduloj kaj vortareton. 

Kn Parizo mi trovis amikon tre fervoran kaj alte atin-
dan, profesoron Guilbe.au, — e kiu en ia unua vizito mi 
renkonlis I)-ron Javal. I )ank 'a l prof. Guilbeau multaj eraroj 
estis evitataj kaj dank 'a l lia helpo g randa nombro da blinduloj 
cstis akirataj al Esperanto en iuj landoj. 

Inter la personoj, kiuj kunlaboris jam de 1'jaro 1902, mi 
ne forgesos gesinjorojn Poittevin, kiujn montr is al mi nia 
juna amiko Paul Berthelot. La viro sola estas blinda ; lia 
edzino rapide lernis esperanton kaj diktis al li g r andan par-
ton de la presotaj tekstoj, dum i vendas urnalojn en butiketo 
dc nti' de.s FcttiUantities. 

Kn fino de 1902 io estas preta : servistojn ni havas kaj 
ilojn... nur la necesa mono mankas por utiligi ilin. Sed ni 
havas amikojn ! 

La Pariza grupo pagas la unuan eldonon francan de la 
lernolibro. 

S-ro de Beaufront kaj aliaj malavare forlasas par ton de 
la profitoj, kiujn ili eltiras el la vendado de esperantaj verkoj . 

Kl diversaj flankoj venas monoferoj, ofte t re g r ava j . 
Sed ni ne havas nur amikojn, ni havas anka apud ni 

bonan feinon : Fr-inon Zabilon d 'Her , k iu , ne forgesinte siajn 
anta ajn projektojn, nun c s tar igas » loterion por la propa-
krando de Esperanto inter blinduloj, venkas iujn malfacila-
jojn, iun indiferentecon, kura igas unun kaj alian kaj fine, 
hclpita de kelkaj Lvonaj amikoj , post longa klopodo, alportas 
al ni sumon sufi an (pli ol 2.000 fr.) por pag i niajn uldojn al 
Fratinoj de St-Paul , nia unua presejo, por presigi lernolibrojn 
cn multaj lin Voj kaj eldoni gazeton : Esperanta Ligilo. 

I)e nun la sukceso estas certa. Gi estas la rezultato de 
la kunlaborado de multaj sindonemuloj. Al iuj, al ne nomitaj 
kicl al nomitaj , la amikoj de la blinduloj uldas sian dankon. 

I I . — N U N A STATO 

I.a blindaj esperantistrij posedas nun siam presejon en 
Amiens, k ie ilia sindona kaj tre lerta blinda presisto : 
S-ro Couillard, profesoro en la Amiens 'a Inst i tuto por blindu-
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loj, presis jam multajn lernolibrojn, novelojn, vortarojn kaj 
presas niain rnumatan revuon. 

Presi taj ekzistas, krom E k z e n a r o de D-ro Zamenhuf, 
lernoiibroj enhavanta j g r a m a t i k o n , ekzercaron kaj vortareton 
en l ingvoj franca, g e r m a n a kaj angla . Komunan parton ili 
havas , t iamaniere ke, tre facile, oni |K>vas dikti al al i l ingvanaj 
blinduloj la t radukon de 1'gramatiko kaj de 1'vortareto en ilia 
nacia l ingvo. Tio kostas al tiuj ei nur kelkajn horojn da 
laboro. 

Cu apar te , u kiel aldonon de I' Ligilo oni presis : 
Historio de la blinduloj de S-ro ( iui lbeau, J a n k o Muzikanto, 
l nua Capi t ro el miaj Memorskriboj de Coppee (trad. Kapi tano 
Cape), Srul el Lubar tov (trad. KabeK Parolado de D-ro Za-
menhof en Boulogne-sur-Mer, Historio de Fsperanto , Perdita 
kaj Retrovi ta de S-ro Boirac. k. t. p . 

La Esperanta pasrto de 1' " Esperanta Rad ikaro » ente-
nante 3500 radikojn, estas jam presita kaj oni pre:sas nun la 
naciajn t radukojn . 

Por skribi la tek.ston de iuj tiuj libroj ni trovis plej sin-
donan helpon por la ang la par to e S-ro Percv 0 'Mer r i ck kaj 
]H>r la g e r m a n a e Fr- ino Rosa Vogt , el Lausanne . 

Ne presite sed manuskr ip te ekzistas al iparte g r anda 
parto de F u n d a m e n t a Krestomat io , Esperanta j proza oj , 
Hamle to , Kain, Diversa oj , A ik Kerib, Monadologio, Kvar 
tago j . k. t. p . — Unu el niaj kara j La sannaj lernantinoj , 
Fr-ino F a n n y Ducret , kiun ni havis la g r anda n dfiloron perdi 
anta kelkaj mona to j , kopiis sola sep volumojn de esperantaj 
rakontoj por aliaj geblinduloj . 

Esperanta Ligilo, kiu ekzistas de majo 1904 havas 
nun pli ol 150 abonintojn el 17 landoj : 32 en Francujo, 20 en 
Svedujo kaj \ o r v e g u j o , 14 en Danuj'o, 30 en A strujo kaj 
Germanujo, iH en Anglujo, ceteraj en Be]gvj , Bulgaruj'o, 
Rusujo, Unu ig i t a j ta toj , Brazilujo, Cilio, Peruo, Meksiko, 
Egiptujo, Sudafriko, A stralio, Indio. 

Oi eliris en 1904 kaj 1905 ses fojojn en la ja ro ; nun i 
estas iumona ta , esceptante la monatojn a gus ton kaj' sep-
tembron, kaj ia reguleoo estus imitinda de pli ol unu el niaj 
revuoj por malblinduloj . Gi havas 24 pa ojn kaj havos espe-
reble 32 pa ojn proksiman jaron, La abonprezo estas sama por 
iuj landoj 3 frankoj . 
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Esperanton oni nun lernas en multaj biindulejoj : en 
Parizo (profesoro S-ro : (.uilbeau); en St-Mand^ (profesoro tre 
sindona S-ro Van Veersen); en Dijon (kie jam de 1'fino de 1902 
S-ino Kauvart-Bastoul kun plej la dinda fervoro faras kurson) ; 
en Belgujo (profesoro : Fra to Isidore, unu el la plej lertaj pro-
pagandistoj de Esperanto inter blinduloj) ; en P r a h a (profe-
soro : S-ro Macan, li anka akt ivega kaj tre lerta); en Kopen-
hamn (profesoro S-ro VVulff, a toro de la plej bona el niaj 
lcrnolibroj reliefaj); en Tomteboda-Stoekholm; en Boston (pro-
fesoro : S-ro Ed. Hanvev , k. t. p . 

I I I . — I T I L K C O DK LA PROPACANDO INTER BLINDULOJ. 

Cu ni bezonas montri tie i la g r andan utilecon de Espe-
ranto por la blinduloj ? 

D a n k ' al Esperanto, k iam tiu l ingvo estos tre disvasti-
gita inter ili, siajn librojn ili povos havi por prezo mul te mal-
pli g randa ol nun, ar la libroj havos mul te pli da a e tantoj , 
ol nunaj libroj, skribitaj en naciaj l ingvoj. 

Tre malfarile blinduloj povas lerni fremdan l ingvon, — 
ar la gramat ikoj estas tro komplikitaj kaj t ro dikaj : iu el 

ili bezonas multajn volumojn ; — ili do t re malfacile konas 
fremdan beletristikon, fremdan pensmanieron; preska iam 
ili vivas en malvasta sfero, por tiel diri. Al ili la kono de 
Esperanto, komuna lingvo homa, malfermas vere tu te novan 
mondon. 

Ne nur g randan l i teraturan ojon i alportos al ili, sed 
anka i p l igrandigas ilian an iman kaj intel igentecan mal-
sklavecon, kaj tiu liberi o de 1'animo kaj de 1'inteligenteco 
cstas trezoro por ili, kiel por iuj, ne t ro a t inda. 

Fine, Esperanto donas al ili k o m u n an ilon por priparoli 
demandojn koncernante la pliperfektigon de iliaj specialaj viva-
daj kondi oj kaj estas inter ili iuj tre dol a ligilo per amika 
kunfrata internacia korespondado. 

I'or nia afero a n k a la divastigado de Esperanto inter 
blinduloj havas g r anda n utilon. 

Se blinduloj uzas iinter si Esperanton, kiel do ne povus, 
ankora pli facile, vidantoj in uzi ? Nenia pli t rafanta pruvo 
pri !a facileco kaj la ta geco de nia l ingvo. 

Aliparte oni povas certigi, ke neniu monda okazintajo, 
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kiel g r a va i estus, neniu revolucio, neniu milito povos estingi 
tiun m a l g r a n d a n flamon, kiu nun brilas en apar ta mondeto. 

Sufi as , certe, ke tiuj modestaj servistoj de nia ideo, 
modestaj inter modestaj , povu esti ian tagon kiel la gvardistoj 
de Psank ta fajro, por ke ni estu dankemaj al ili kaj interesi u 
pri ilia sorto. 

I V . — RlMKDOJ POR 1'ROI'AGANDI. 

Eble kelkaj el vi demandos . kiamaniere oni povas helpi 
al esperantaj blinduloj. 

Tio estas t re facila. 
i° Ciu nacia gazeto esperanta kolektu monsumon por 

plifaciligi al kelkaj blindaj esperantistoj el sia lando la venon 
al proksima Kongreso , kie, la mia espero, ni povos havi eine-
ralan kunvenon de esperantistaj blinduloj, — facile 40 a 50 ili 
estos. 

2 0 Ciu nacia gazeto esperanta kolektu monsumon por 
publikigi u naci-esperantajn vortarojn, u lernolibrojn naciajn 
pli elementajn, ol estas la nunaj . 

3 0 Oni da r igu sendi al Esperanta Ligilo nur la monon 
difinitan por enerala internacia propagando inter blinduioj 
a nresatlo de verkoj pure esperantaj : H.^mleto, Fundamenla 
K n stomatio, k. t. p. 

Kaj nun : kiu havas tro da mono, donu monon '. 
Kiu ne havas monon sed havas tempon, lernu skribi 

reliefe — tio estas t re facila, — kaj kopiu por blinduloj de sia 
nacio esperantajn librojn ! 

Oni a n k a povas dikti al blinduloj esperantajn librojn a 
legi al ili niajn gazetojn. 

Ciuj povas paroli pri Esperanto al blinduloj a al amikoj 
de blinduloj kaj varbi t iamaniere blindajn adq)tojn. 

Se oni nur i>ere deziras esti utila al blinduloj. facile tion 
oni povas. 

Lasu nur . karaj samideanoj , via koro ser i rimedon ! 

A gus to 1906. 
T H . CART. 


