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Girkulera-Letero de D/º L. L. Zamenhof 
Al ciuj Esperantistoj 

Varsovio, la 18.an de Januaro 1908. 

En la jaro 1900, kiam la esenco de la internacilingva afero estis ankorau tro mal-
multe konata kaj la mondo pensis, ke ekzistas diversaj lingvoj internaciaj, kiuj inter 
si batalas, sinjoroj Couturat kaj Leau en Parizo fondis «Delegacion», kies celo estis: 
peti la Internacian Ligon de Akademioj, ke gi esploru, kiu el la ekzistantaj artefaritaj 
lingvoj tau.gas plej bone por la rolo de lingvo internacia, aií elekti mem komitaton, 
kiu esplorus tiun ci demandon. Kvankam, de la jaro 1900 gis nun, la vivo jam mem 
solvis la diritan demandon, tamem, por plenumi sian promeson, la Delegacio, en 
Oktobro 1907, kunvokis komitaton, kiu devis elekti lingvon internacian. Sed bedau-
rinde la komitatanoj ne guste komprenis sian taskon, kaj, elektinte Esperanton, ili 
decidis fari en gi reformojn, forgesante, ke tia tasko tute ne estis kaj neniam povis 
esti komisiita al ili. Tiu ci tre bedaurinda decido estis kauzita de kelkaj tre gravaj 
malkomprenigoj: 

1º Oni forgesis, ke la afero de lingvo internacia estas nun ankorau en la stato de 
propagando; ke la mondo ne akceptas lingvon internacian ne pro tiuj aií aliaj giaj 
detaloj, sed nur pro malkonfido al la tzda afero; ke sekve nun ciu vera amiko de 
lingvo internacia <levas absolute silenti pri siaj personaj gustoj kaj gustetoj, kaj ni ciuj 
<levas antaií cio labori en plej severa zmueco, por ke ni akiru por nia afero la kon-
.fidon de la mondo. Kiam nian aferon prenos en sian manon ia granda forto ( ekzemple 
la registaroj de la cefaj landoj), kiu per sia potenco povos doni al ni ne senvalorajn 
tro memfidajn vortajn promesojn, sed plenan garantion, ke gi a\kondukos nian aferon 
al la celo pli certe ol ni kaj ke gi ne faros facilanime iajn decidojn, antaií ol ili tute 
matztre kaj perfekte estos pripensitaj kaj praktike elprovitaj kaj fiksitaj, tiam ni 
povos konfide transdoni al tiu potenca forto la rnrton de nia afero; sed se privataj 
personoj, kiuj havas nek ian aütoritaton, nek ian forton, postulas, ke ni fotlasu la 
vojon, kiun ni pacience kaj sukcese sekvis en la <lauro de multaj jaroj, kaj ni ko-
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mencu plej dangcrajn rompajn eksperimcntojn, ciuj veraj esperantistoj energie pro -
testos. Nun, kiam ni estas ankoraü tro malfortaj, ni povas atingi nian celon nur per 
sez;era disciplino kaj per aúsolut,r llltltcco; alíe ni pcrcigos nian tutan aferon por 
ciam, por éiam; car kiu scias, kun kia grandega malfacilego kaj per kia superhome 
pacienca dudekjara laborado de mnltaj miloj da pcrsonoj estas atingita la nuna fa-
vora rilato de la mondo al nia afero, tiu komprenas, ke se, pro interna malpaco, 
Esperanto nun pereus, la mondo jam neniam, nenim¡z volos ion aüdi pri la nova lin-
gvo internacia, ce se gi eslus ne senviva teoría produkto de multaj reciproke mal-
proksimaj kapoj, sed la plej genia kreitaJot l\Ii ripete memorigas tion ei al la refor-
mistoj, mi ripete kaj insiste petas ilin, ke ili pripensu, kion ili faras, ke ili ne ruinigu 
tiun grandan kaj gravan afcron por kiu ni eiuj laboras kaj por kies cbla pereo la 
posteuloj iam severe nin jugus. 

zº Oni forgesis, ke ne sole ee en sia nuna formo Esperanto en la praktiko mon-
trigis perfekte taiíga por sia rolo kaj ke plibonaJo povas farigi dangera malarniko de 
bonaJo, sed ke se ee efektiz:e aperos la neceseco plibonigi Esperanton, la solan kom-
petentecon kaj rajton portio ei havas ne flankaj personoj, sed nur la espermztistoj 
m.·11t. Kaj en ciu momento, kiam plibonigoj montrigos efektive necesaj kaj gustatem-
paj, la esperantistoj tre facile poz·as ilin efektivigi. Car eiu rakontado pri ia baro, kiun 
kvazaií prezentas la Bulonja Deklaracio, aií pri ia kvazaua senviveco kaj senforteco 
de nia Lingva Komitato, estas simpla malvcro, per kiu oni penas fortimigi de ni tiujn 
perspnojn, kiuj ne konas honc la staton de la afcroj. 

Ciu, kiu legisla antauparolon de la «Fundamento de Esperanto» scias tre bone, 
ke gi ne sol e ne prezentas ian baron kontraii la evo lucio de la lingvo, sed kon traiíe, 
gi donas a) la evolucio tian grandegan liberecon, kiun neniu alia lingvo iam posedis 
ee parte. (;i donas la eblon, se tío estus necesa, iom post iom ce sangi la tutan lingvon 
gis plena nerekonebleco!, La sola celo, kiun la Fundamento havas, estas nur: gardi 
la lingvon kontraií anarlzio, kontrai:í reformoj arbitraj kaj persona}, kontrai:í dan-
gera rompado, kontraií forjetado de malnova¡ formoj antaií ol la novaj estos sufiee 
elprovitaj kaj tute definitive kaj sendispute akccptit,1j. Se la esperantistoj gis mm tre 
malmulte faris uzon de tiu granda liberecn, kiun la Fundamento al ili donas, gi 
ne estas kulpo de la Fundamento, sed gi venas de tio, ke la esperantistoj komprcnas 
tre bone, ke lingvo, kiu devas trabati al si la vojon ne per ia potenca dckreto, sed 
per laborado de amasoj, povas disvolvigi nur pcr tre singarda vojo de natura crolu-
cio, sed gí luj mortus, se oni volus gin disvolvi per kontraunatura kaj dangerega 
vojo de revolucio. 

Cetere, se la Bulonja Deklaracio efektive prezentus ian malbonajon ai:í ncpreci-
zaJon, kiu do malpermesas, ke iu proponu gian §angon aü ce gian tutan forigonr Jes, 
liuj sinjoroj, kiuj sub la infiuo de agitantoj <liras, ke la ,Fundamento~ prezentas 
,eternan baron kontraií la evolucio de Esperanto», parolas pri afero, kmn ili tute ne 
konas( 

Car la Lingva Komilato gis nun faris ankoraü neniun rompon en la lingvo, tia! b 
reformistoj gin kulpigas, ke gi estas senviva, senforta, senaiítoritata, sentaüga! Sed se 
gi estas malbona, kiu do malpermesas, ke la esperantistoj mem gin reorganizu? Ansta-
taü semi malkontentecon, malpncon kaj ribelon. cu ne estus pli bone, se in el la ma-
lamikoj de la nuna Lingva Komitato prezentus projekton de reorganizo de tiu ci ko-
mitato? Se la projekto estos bona, gi ja certe estos akceptita; mi povas ee sciigi la 
malkontentulojn, ke la prezidanto de la Komitato mem preparas nun projekton de 
reorganizo, kiun li intencas prezenti al la plej ¡,roksima kongreso. Per vojo de paco 
kaj harmonio ni cion povas krci, pcr vojo de malpaco kaj rilJclo ni ciun nur dctruos. 

Por fari reformojn en Esperanto, la «Iklcgacia Komitato" riccvis kornision nck 
de la esperantistoj, nek de siaj propraj dclcgintoj r kiuj ne sol e ne don is, sed ce ne 
puvis doni tian strangan komision); siajn proprajn, de neniu rajtigitajn postulojn de 
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reformoj-kiuj apogis sin sur zorge kolektitaj voeoj de kelka nombro da malkontent-
uloj, sed tute ignoris la opinion de multaj dekmiloj da personoj, kiuj estas kontraií 
eiuj sangoj-la Delegacia Kornitato prezentis al la esperantistaro en formo tre ofenda, 
postulante, ke la tuta multemila kaj longe laborinta esperantistaro akceptu la decidojn, 

. kiujn kelkaj flankaj personoj ellaboris en la daiíro de 8-10 tagoj; ili ee malhumi!e 
postulis, ke tiuj decidoj cstu akceptataj !1tj. ne atendante la esperantistan Kongreson; 
tíal la sola respondo, kiun ni devis doni al la postulantoj, estus simpla kaj tuja rifuzo. 
Sed éar trovigis personoj, kiuj per éiuj eblaj rimedoj komencis grandan kaj lertan 
agitadon inter éiuj esperantistoj, penante pcr éiuj fortoj ruinigi la harmonion, kiu gis 
nun regís ínter ni, penante semi malpacon kaj malkontentecon kaj kredigi al éiu 
aparte, ke ciuj postulas reformojn, nur la cefoj kontraústaras; kaj car ni komprenis 
tre bone, kiel pereiga povas farigi por nia tuta afero éia publika rnalpaco kaj 
skismo, precipe se gi al la nenion scianta publiko estas tute malvere prezentata kiel 
«dezíro de multaj societoj»; tia! ni en la daiíro de tri monatoj faris cion, kion ni 

. povis, por kvietigi la ribelantojn en ia paca maniero. Ni multe korespondis kun ili, 
penante klarigi al ilí, kiel dangercga ilia agado estas por tiu afero, kies amíkoj ili sin 
kredas; ni prezentis la demandan al la voédonado de éiuj membroj de la Lingva 
Komitato; kaj kiam la Lingva Komitato rifuzis akcepti iliajn strangajn kaj tro 
grandajn postulojn, ni ec decidís, ke ni mcm en nía propra nomo prezentos al la 
esperantistoj iliajn plej éefajn postulojn, kvankam ni tute ne vidas en ili ian 
necesajon; sed ni nur dczirís, ke éio estu farata sen rompado, per vojo laulega; ke 
gis la komuna akcepto la novaj formoj estu rigardataj ne kiel devigaj, sed nur kiel 
permesataj, kaj ili ricevu forton nur tiam, kiam la Lingva Komitato ilin aprobos kaj 
Kongreso esperantista donos al ili sían sankcion. 

Sed éiuj niaj penoj de pacigo nenion helpis. La postulantoj respondis, ke por ili ne 
estas aütoritata nia Lingva Komitato, nek nía Kongreso, kaj ili rezervas al si plenan 
liberecon de agado. 

Tiam ní estis Jevigitaj rompi éiun intertraktadon kaj sciigi, ke la .:Delegacia Ko-
mitato» por ni pin ne ekzistas. Laü la propra tute preciza programo de la «Delegacio>, 
la Komitato rícevis de siaj delegintoj la komísion nur ele:kti ligvon; de la momento, 
kiam tin elekto estis farita, la «Delegacia Komitato» éesís ekzisti kaj restis nur kel-
kaj priz,ataj personoj, kiuj-laií siaj propraj vortoj-farigis nun esperantistoj. Sed 
kiam tiuj kelkaj novaj esperantistoj, kiuj aligis al Esperanto nur antaú malmultaj se-
majnoj, ekdeziris dikti legojn al la tuta popolo esperantista, kiu laboras jam pli o! 
dudek jarojn, kaj ciuj niaj admonoj nenion helpis, tiam ni simple lasis ilin flanke. 

Ni estas konvinkitaj, ke tiuj kelkaj scicnculoj, kiuj lasis sin entiri en reton, baldaií 
komprenos la eraron, kiun ili faris; ili baldaií komprenos, ke nia gravega kaj malfa-
cilega afero povas atingi sían celon n1tr per sez;cra unueco; kaj pro la bono de ila 
amata ideo ili baldaií discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo, kiu 
sen personaj ambicioj, en plena harmonio, kaj kun eiarn kreskanta sukceso, pacience 
oboras jam tiom multe da tempo. Kiel gis nun, tiel ankaú plue, ni, esperantistoj, 
ros trankvile nian vojon. 

L. L. ZA'.IIENHOF. 
* * * 

flisp.i1z.i SKtdJ, la l1ispanaj «Esperantistaj Grupoj» kaj tiu éi modesta gazeto 
restos éiam fi.rJe!aj al nia respcktinda l\Iajstro. Plej malmodestc la reformistoj kredas 
ke la plej granda nombro da esperantistoj aligos al sia decido; la malon montras, en 
Hispanujo, multe da postkartoj kaj le~eroj de iü ricevitaj. 

Antauen, do. Al la Lingva Komitato ni plene fidas pri la língvaj demandoj; nia 
tasko, tiu de la laboremaj kaj duarang:.ij esperantistoj, estas la disvastigado de la 
lingvo. Antaüen! 

Kaj nun, unu demando. Kiu estas sinjoro ido? Kíal li kasas sin tiel longatempe? 


