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MORTO DE DOKTORO ZAMENHOF 
Kun granda 

agreno ni ko-
munikas al niaj 
legantoj kaj al 
la tuta Esper-
antistaro, ke 
nia kara Majs-
tro, Doktoro 
L. L. Z A M E N -
H O F , subite 
mortis en Var-
sovio la 14 
aprilo 1917. 

Telegramo 
anoncanta Ia 
funebran infor-
mon aperis en 
granda nombro 
de gazetoj, tiel 
kemuItajEsper-
antistoj kredeble jam scias pri tiu 

nova 
bato. 

kruela 

La morto de 
nia Majstro es -
tis konfirmita 
al ni per spe-
ciala telegramo. 
Pliaj detaloj an-
kora mankas. 

Al Sinjorino 
Zamenhof, do-
lorige frapita, 
kaj al la tuta 
familio Zamen-
hof ni sendas, 
en la nomo de 

iuj Esperant-
istoj, la espri-
mon de nia tut-
kora simpatio 

kaj plej profunda beda ro. 



DOKTORO ZAMENHOF 
DoktoroZamenhofanka estasunueilasennombrajviktimoJ 

de la rnilito. Porprenante lin el niaj vicoj, la abomena monstro 
denove frapas senkompate nian aferon, kiun i kvaza sen-
kapigas. Jam de longe la sanstato de nia kara Majstro estis 
ne bona. Li suieris de kormalsano. Lia familio penis evitigi 
al li la fortajn emociojn, la lacigojn, la troan movadon, kiuj 
estis por li dan eraj, sed la milito efikis kiel la morta fal iio. 
Li, klu ciam revis pri interpopola akordigo, li, kiu konstante 
kontra batalis la malamojn naciajn kaj abomenis la militon, 
estis profunde korfrapita, kiam li vidis, ke popoloj dis iri as, 
ke sova aj malamoj Jetas la homojn unuj kontra la aliaj, 
ke en la propra lando furiozas la milito kun ciuj in akom-
panantaj teruroj. Li ne volis forlasi Varsovion, malgra la 
militdan eroj, kaj tie li maisana atendadis la finon de la 
tutmonda malfeli o, estante preska sen komuniko kun ia 
Esperantistaro kaj e ne plu havante la eblon korespondi 
per nia lingvo. Li tamen sciis, ke spite iuj maihelpoj nia 
movado venke eltenas, kaj li ne malesperis pri la estonteco, 
car li konsciis, ke en la rekonstrua periodo, kiu sekvos la 
militon, gravan rolon povos ludt Esperanto por la realprok-
simigo de la popoioj kaj la restarigo de la internaciaj rilatoj. 

is la lasta tempo li pro vivbezono da rigis labori kiel okulista 
kuracisto, kvankam tio estis por li lacigo, sed li intencis 
balda esigi sian profesian laboradon kaj sin estonte okupadi 
pri sistema tradukado en Esperanton. Li lastatempe klopodis 
por realigl tiun projekton, kiu estis lia vivrevo. Sed la 
emocioj de la milito tro profunde tuSis lin, kaj io en li 
jam estis rompita: la 14 aprilo, li subite mortis; lia granda 
koro cesis bati por ciam, kaj por iam esis elradii lia 
nobla penso. 

Ludoviko Lazaro Zamenhof naski is la 15 decembro 
(ia rusa kalendaro 3 decembro) 1859, en la urbo Bjelostok 
(gubernio Orodno), kies lo antaro enhavas kvargentajn 
elementojn: hebrean "(nombre i estas la plej grava), polan, 
rusan kaj germanan. Li mem apartenis al la hebrea gento; 
la pslkologo sendube retrovos en lia personeco kelkajn el la 
trajtoj, kiuj karakterizas la pensulojn de tiu multe persekutita, 
sed ciam vivplena kaj pasia popolo: inklino al unueco kaj 
justeco, Internaciemo, kompreno de la diverspopolaj pens-
manieroj, obstlno, laboremo, vigla inteligento, lingva talento. 
Lia patro, Marko Zamenhof, havis lemejon, kaj krom tio 
instruls la francan kaj la germanan lingvojn, kun kiuj la 
juna Zamenhof konati is de la plej frua a o; li anka frutempe 
posedis la polan, la rusan kaj la hebrean lingvojn, parolatajn 
en lia muttidioma naskurbo'. Li cetere montris eksterordinaran 
kapablon por la lernado, tiei ke je la a o de kvar jaroj li 
bone lcgis kaj skribis. Jam en tiu epoko, lia sano estis 
delikata. Ll estis revema, sentema kaj impresebla. En 1869 
li komencis studadi e la Bjelostoka Reata Lernejo is 1873; 
tiam liaj gepatroj translogi is Varsovion, kie la patro akceptis 
la oficon de lemeja inspektoro, poste de profesoro e la 
Reala Lemejo. En 1874, la juna Zamenhof fari is lernanto 
e la filologta gimnazio, kie li iam distingi ls en ia unua 

vico. Ciuj kolegoj liaj lin sincere amis kaj rigardis lin kiel 
!a plej a toritata kaj la plej klera el ili. 

Jam anta la eniro en la gimnazion la penso pri inter-
nacia lingvo okupadis la spirlton de Zamenhof. iuj Esper-

' Multij detaloj pti la vivo de nia Majatro eatas elttrpitaj el artikolo de lia 
rrato, D-ro Leono Zamcnhot, kiu aperi* en Univeno (N-ro 6a, 1910) kaj en Esper-
tmto (N-ro 135, 30 janto 1912). 

antistoj legis la faman leteron pri la deveno de Esperanto, 
en kiu nia Majstro rakontas en simpi kaj trafa nsaniero, kiei 
kaptis lin la ideo pri iniernada lingvo. ,La ideo, al S 
efektivi o mi dedi is mian tutan vivon, li rakontas, aperis 
ce ml — estas ridinde tion diri — eri la plej frna infaneco 
kaj de tiu tempo neniam min forlasadis; nii vtvis kun i 
kaj e ne povis min imagi sen i." Tiaspeca konstanta 
priokupo e infano jam estas neordinara fenomeno, kiu 
konstati as nur e superaj spiritoj. Sed kiam la rado kaj 
la volo ne kunhelpas je la anima fervoro, ofte tJuj belaj 
intencoj de la frua ago restas por eteme nuraj intencoj 
neniam enkorpi ontaj. e Zamenhof, ia inteligento, kiu 
prilaboras, kaj ia volo, kiu renversas la malhelpojn, estis 
egalaj je la fervoro de la sentoj; dank' al tiu ekvlMbro, tio, 
kio e aliaj estus restinta projekto a senforma kreajo, fari is 
vivanta harmonia realajo. 

iu inter niaj vicoj scias pri la idealo de interpopola 
akordi o, kiu instigis kaj gvidis nian Majstron en lia laborado. 
Li tion mem rakontis: , Oni edukadis min kiel idealiston; 
oni min instruis, ke iuj homoj estas fratoj, kaj dume, sur 
la strato kaj sur la korto, io e iu pa o igis min senti, 
ke homoj ne ekzistas: ekzistas sole Rusoj, Poloj, Oermanoj, 
Hebreoj, k. t. p. io tio ciam forte turmentis mian infanan 
animon, kvankam multaj eble ridetos prt tiu i .doioro pro 
la mondo" e infano." 

Jen kial Zamenhof kreis Esperanton: por plifadligi la 
alproksimi on inter la homoj, por doni al ili la eblon inter-
frati adi. Li ja sciis, ke lingvo intemacia anka havos gravan 
praktikan rolon en la Ciutaga vivo, sed ne pri tio li efe 
atentis. Li konsideris la lingvon intemacian kiel socian ilon, 
kiu anta cio plifortigos e la homoj la senton pri ilia 
komuneco kaj anima solidareco. Li anka ne estis lingvo-
sciencisto laboranta por maigranda rondo de klerulo . Li 
estis homo sin tumanta al la tuta homaro. Sian lingvosdencon 
li servigis por la realigo de homama celo, ne por la atingo 
de pure sdenca celo. Kiu vidas en Doktoro Zamenhof nuran 
scienculon, tiu neniam komprenos lian personecon, nek la 
sencon de nia movado. 

Zamenhof jam fervore laboris en la gimnazio pri la 
nova lingvo. Frue li komprenis, ke tiu lingvo povos esti 
nek iu el la mortintaj lingvoj, nek iu el la naciaj iingvoj, sed 
ke i devas esti ne trala. En la letero al Borovko, li rakontas, 
kiamaniere li, post for eto de diversaj utopiaj projektoj, kon-
vinki is, ke la materialo por la vortaro devas esti romana-
germana. La studo de la angla lingvo, post la komplika 
greka kaj laiina, estis montrinta al li, ke la ri eco de gra-
matikaj formoj estas nur blinda historia okazo, sed ne estas 
necesa por la lingvo. Zamenhof tre frue konsciis, ke la 
facileco de la nova lingvo estas necesa kondifo por ia rapida 
disvasti o. Li jam ellaboris simplan gramatikon, sed la ideo 
pr> la grandegaj vortaroj ankora turmentis lin. Oni sdas, 

^Mamaniere la observo de pojaj surskriboj kun la sama fini a 
sufikso donis al li la ideoh utiligi la sufiksojn por pli-
malgrandigi la vortarojn." Mi komprenis, li diras, kian 
grandan signifon povas havi por lingvo konscie kreata la 
plena uzado de tiu forto, kiu en naturaj lingvoj efikis nur 
parte, blinde, neregule kaj neplene. Mi komencis komparadi 
vortojn, ser adi inter ili konstantajn, difinitajn rilatojn, kaj 
ciutage mi for etadis d la vortaro novan grandegan serion 
da vortoj, anstata ante tiun i grandegon per unu sufikso, 
kiu signifis certan rilaton." 

Estas rimarkinde, ke en sia ellaborado Zamenhof nenion 
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pfesas ei la aiia . La hlstorion pri la \ provoj de 
Ungvo iaterasda H iote ae koais, kaj al a m aperintaj 
sistemoj M sertion Suldas, U anka ne legis dikajn volumojn 
de HB kaj r»e tis la bezonon konati i kun iuj 
tiam ekstetaaiftj | pri la esenco de la lingvoj. Tia 
studado estus rapide mortiginta Han kreemon. Konstatante 
tiun memstarecon de lia evoluo, oni rajtas diri, ke ec se 
Zamenhof estus naskita kvindek a cent jarojn pii frue, Es-
peranto tamen estus kreita en ia sama formo. Kie! iuj 
geniaj kreantoj, Zamenhof rekte observis per sia propraj 
rimedoj, tte tra ia libroj kaj teorioj de aHaj scienculoj. 
Dank'a) tiu rekta observado de la naturo, H sukcesis eftrovi 
ion novan, kaj precfpe li konservis sian liberecon ka fresecon 
de pensado, ne embarasite per la mortinta balasto de ia 
teorioj a sciencaj anta ju oj. io en ia krei a procedo de 
Esperanto estas kvaza signata per la stampo de la genio, 
harmonia, samt, ekvilibra genio, kiu havas ustan senton 
pri la mezuroj, kaj neniam lasas sin biinde konduki per unu 
soia princtpo. Lia inteiigento superrigardas ia probiemon 
en iuj iaj aspektoj: facileco, logiko, internacieco, bonson-
eco. Li Ciam penas ne oferi unu prtndpon al la alia, sed, 
kontra e, ekviiibre kunmeti Hfn kaj resti sur la meza usta 
vojo. En ttu rilato Esperanto estas vera arta efverko, mi-
raklo de ekvilibro inter ia diversgenta pensmanieroj kaj 
inter la diverssistemaj prindpoj. i pensigas nin pri har-
monia, simpla, belproporcia monumento de klasika epoko. 

En 1878, la lingvo jam estis pli-malp!i preta. ajnas la 
la malgranda teksto, kiun ni konas ei la tiama lingvo, ke 
la efaj prindpoj, sur kiuj bazas la nuna Esperanto, jam 
estts eltrovitaj. Sed Zamenhof estis tiam ankorafl tro juna 
por eliri pubttke kun sia laboro; ii deddis atendi kelkajn 
jarojn, fcaj dume zorgeme efprovi ta lingvon kaj ptene pri-
labori in praktike: ,Mi multe tradukadis en mian lingvon, 
sfcribis en i verkojn originalajn, kaj vastaj provoj montris 
al mi, ke tio, kio ajnis al mi tute preta teorie, estas 
ankora ne preta praktike. Multon mi devis eirka haki, 
anstatafii, korekti kaj radike transformi. Vbrtoj kaj formoj, 
prindpoj kaj postuloj pu is kaj malhelpis unu ia alian, dume 
en la teorio, cfo aparte kaj en mallongaj provoj, iii ajnis 
al mi tute bonaj... En la jaro 1878 al mi ajnis, ke estas 
por la lingvo sufi e havi gramatikon kaj vortaron; la multe-
pezeeon kaj malgraciecon de la lingvo mi alskribadis nur 
al tto, ke mi ankora ne sufi e bone tn posedas; sed la 
praktiko eiam pli kaj pli konvinkadis min, ke la tingvo 
bezonas ankora ian nekaptebian ion, la kunligantan ele-
menton, donantan al la lingvo vivon kaj difinitan tute for-
mitan spirfton." 

Ttu inkubpertodo estis do tre valora por nfa Mngvo, kiu 
akiris propran spiriton kaj fari is viva kreajo, tial ke almena 
unu homo pensis per gi kaj uzfs in. 

Sed de tiam anka komencas la batalado kontra la 
malfacilajoj de la vivo kaj la homa malsa eco. Renkontinte 
nur mokemon, Zamenhof decidis ne plu paroli pri sia ideo 
kaj labori tute sole. Lia patro estis parolinta pri ia laboroj 
de sia filo al direktoro de unu el la Varsoviaj gimnazioj, 
kiu responde diris, ke Ha laboro estas plej senduba simp-
tomo de komenci anta nesanigebla frenezo! Zamenhof devis 
promesi al sta patro, ke li ne okupos sin pri la afero gis 
li finos sian universitatan studadon, kaj li fordonis al li siajn 
manuskriptojn. En 1879 li forveturis Moskvon por studi la 
medidnon en ta universitato; du jarojn posfe, H revenis 
Varsovfon, ktes universftaton li vizitis, kaj en 1885 li ricevis 
la kuradstan dtplomon. Li tiam por laborenspezi sian vivon 
veturis en urbeton VVejseje (Suwalka gubemio), kaj komends 

sian medidnan praktikadon, ,sed, rakontas lia frato, havante 
tre impresebian karakteron, li tro inuite suferis morale en 
sia rolo de .kuradsto por elo'; ciufoje, kiam li ai iu el siaj 
pacientoj ne povis helpi, afl des pli kiam iu el liaj pacientoj 
mortis, li faris al si akrajn rlpro ojn, ke tio estas la kulpo 
de lia nebona kuracado; tiat post kvarmonata praktikado en 
la urbeto H deddls elekti por si specialecon". Li do revenis 
Varsovion por studi okulmedicinon, praktikis kelkan tempon 
en Plock, studis denove kelkajn monatojn en Vieno, kaj fine 
en 1886 komends okulpraktikadon en Varsovio, e la lo ejo 
de siaj gepatroj. 

Multe prilaborinte la lingvon dum tiu ci periodo, Za-
menhof deddls publikigi la unuan lernolibron, sed dum du 
jaroj It vane sereis eldoniston. Fine, en 1887 li sukcesis per 
prunteprenita mono eldoni mem !a unuan libron. En ttu 
sama jaro li edzigis kun Pra lino Klara Silbemik, kiu de 
tiam farigis la fidele sindonema helpantino de nia MajstTO, 
kiun i ofte rekura igis en la malfacilaj momentoj, kaj la 
unua adeptino de Esperanto. Sed anka pliakri is la batalo 
por la vivo. La nombro de la pacientoj estis tre malgrava, 
kaj la monon de la juna paro (Sinjorino Zamenhof havis 
negrandan kapitalon) rapide engiutis la eidonado de la unuaj 
iibroj, la senpaga dissendo al gazetoj kaj societoj, la anonc-
ado en Jurnaloj. En 1889, Zamenhof estis tute senmona, 
kaj li decidis ser i sian panon en alia loko, kie ne logas 
aliaj okulistoj. Li haltis unue en Brest-Litovsk, sed la urbo 
estis tro malri a, por ke okulisto povu tie laborenspezi por 
sia vivo; poste, li irls al sia naskurbo Bjelostok, kie la 
kondicoj estis matfavoraj, ar jam lo is tie okulisto, fine a! 

erson (Suda Ruslando), kie li tre malfacile vivis dum kvin 
monatoj, ne sukcesinte akiri al si klientaron. Malhelpis !in 
la fakto, ke li okupas sin pri Esperanto, kaj la publiko 
kutime ne konfidas al kuracisto, kiu ne tute fordonas sin 
al sia profesio. Diveninte lian nebonan situacion, lia bopatro, 
kiu jam kelkfoje helpis iin, insistis, ke H denove akceptu 
lian subtenon kaj reveturu Varsovion. Tion H faris en majo 
1890, kaj H tie rekomencis sian praktikadon, sed kun same 
nesufi a nombro da pacientoj. 

Intertempe Esperanto ekdisvastigis. En 1887 aperis, 
krom la rusa broluro, eldonoj pola, franca kaj germana. 
En komenco de 1888 por respondi al multaj demandoj, li 
eldonis novan brosuron nur en Esperanto, sub la titolo: 
,Dua Libro de Plingvo internacia", en kiu !i ekzamenis ia 
kritikojn faritajn post la apero de I' unua bro uro. Neniu 
a toro estis pli modesta, malpli a toritatema ol li. »Mi ne 
volas estl kreinto de 1'lingvo, li diras, mi volas nur esti 
inidatoro . . . Se ia kompetenta akademio min sciigos, ke 

i volas preni tiun i laboron, mi tuj sendos al i la tutan 
materialon, kiu estas te mi, mi fordonos a! i la tutan 
aferon, mi foriros kun la plej granda ojo je eterne de 
1' sceno, kaj el a toro kaj iniciatoro mi fari os simpia amiko 
de la lingvo intemacia, kiel iu alia amiko*. En tiu libro 
li anoncis, ke dum 1888 la lingvo restos senlan a, sed ke 
Ii ankora serioze ekzamenos iujn proponojn de la publiko, 
kaj poste la lingvo ricevos sian definitivan formon. 

En 1889 li kredis, ke lia deziro reali os. La Amerika 
Fflozofia Societo ekstudis la demandon prl lingvo intemacia, 
sekve de la agitado kreita de Volapflk, kaj proponis aran i 
kongreson por elekti la finan formon de tia lingvo. Za-
menhof tuj anonds, ke li transdonas la tutan sorton de la 
lingvo al la okazonta kongreso. Sian intencon ii konigis 
en la .Aldono de la Dua Libro", kiu estas interesa precipe 
ar en kt sama bro uro Ji montras en kelkaj admirindaj 

pagoj, kies pravecon montris la posta historio de nia lingvo, 
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kiamaniere devas vivi kaj plirici i la lingvo. „Por ke lingvo 
povu regule, unuforme kaj unuvoje progresadi malgrafl ia 
disjetita laboro de malsatnaj personoj en malsamaj iokoj de 
)a tuta mondo, oni devis krei komunan fundamenton, sur 
kiu iuj povus labori. Tia komuna fundamento por la »Lin-
gvo internacia" devas esti mia unua bro uro, kiu havas en 
si ia tutan gramatikon de la lingvo kaj sufi e grandan 
nombron da vortoj . . . io cetera devas esti kreata de la 
homa societo kaj de la vivo tiel, kiei ni vidas en Ciu el la 
vivantaj lingvoj . . . La lingvo internacia devas vivi, kreski 
kaj progresi la la samaj le oj, la kiaj estis eilaborataj 
iuj vivaj Hngvoj, kaj tiu formo, kiun mi donis al i, tiu 

gramatiko kaj vortaro, kiujn mi prezentis, devas esti soie 
fundamento, sur kiu estos ellaborata la efektiva lingvo inter-
nacia de 1'estonteco." 

La propono de la Amerika Filozofia Societo, pro la in-
diferenteco kaj rutinemo de la cetera sciencaj korporacio , 
estis sen rezultato, kaj Esperanto da rigis disvasti i per 
individua propagando, malgra la forrestado de la sciencaj 
rondoj. Einstein, Schmidt, Trompeter, Philipps, Grabowski, 
Geoghegan estas la nomoj de la unuaj pioniroj. En 1889 
aperis en Namberg la unua numero de „La Esperantisto"; 
kelkaj literatura oj, diverslingvaj lernolibroj estis eldonataj; 
la la adresaroj publikigitaj, ia nombro de la Esperantistoj 
tlam atingis cirka mil kvin cent. Sed de 1890 komenci is 
longa agitado pri ia fondo de Ligo kaj precipe pri an oj 
en la lingvo. Tiu por la vivo de la lingvo dan era disput-
ado fini is en 1894 per vo donado de la tiamaj Esperant-
istoj kontra iu an o en Esperanto. La a toran liberalecon 
de Zamenhof oni povas ju i per tio, ke la gravan demandon 
pri reformoj li mem ne solvis per propra a toritato, sed 
lasis al la fina decido de la uzantoj de la iingvo. 

Dum tiu periodo, Zamenhof ankora bataiis kontra la 
malfacilaj vivkondi oj. Li kelkan tempon prenis sur sin la 
eldonadon de »La Espmntisto*, sed la gazetc* donis nur 
malprofiton, kaj post sensukcesa provo aran i akcian societon, 
Zamenhof transdonis la gazeton al malavara Trompeter, kiu 
helpls lin is 1894. Ne sukcesinte gajni sian iutagan panon 
en Varsovio, li kun la edzino kaj la du infanoj translo i is 
en 1893 al Grodno, kie ili restis kvar jarojn. En la unua 
tempo, la enspezoj suficis por modesta vivado, sed alia 
okuiisto enlogi is en Grodno, kaj la kondi oj denove pli-
maffacili is, Zamenhof ree devis akcepti helpon de sia bo-
patro; de tio li multe suferis, kvankam la helpo estis donita 
volonte kaj senripro e. Plie, al tio aldoni is la prizorgoj pro 
Esperanto. En 1895, pro publikigo de artikolo de Tolstoj, 
la rusa cenzuro malpermesis la eniradon de „La Esperantisto", 
kies plej multaj abonantoj lo is en Ruslando. La gazeto 
cesis aperi post sesjara ekzisto. Dolora frapo. Tamen, en la 
sama jaro, la fervora grupo en Upsala, kun la financa helpo 
de S-ro Gernet, el Odessa, eldonis novan gazeton sub la 
titolo .Lingvo Internacia". Esperanto da rigis malrapide 
trabori sian vojon, kaj iom post iom varbis novajn amikojn 
en eiuj landoj. Sed la persona situacio de Zamenhof ne 
pliboni is. Turmentite per tiuj malfacila oj, ii deddis fari 
lastan provon, nome dum du a tri jaroj sin tute for-
doni al sia profesio kaj formeti de si la esperantan la-
boron, krom la plej necesa korespondado kaj la eldonado 
de la Adresaro. 

Forveturinte kelkan tempon al Vieno por refresigi siajn 
medicinajn sciojn, li reiris Varsovion kaj tie enlo i is en la 
plej malriea kvartalo (Ul. Dzika 9), kie neniu specialisto iam 
lo is, ar la paciento tro malmulte pagas. „Li komencis 
akceptadi la malri ajn pacientojn, rakontas lia frato, dedi adi 
al ili sian tutan atenton por akiri ilian konfidon; li penis 
per iuj fortoj, ke oni forgesu, ke li estas a toro de ia 
tingvo, ke oni vidu en li nur kuradston." La rezultato de 

ta unua jaro estis nekontentiga, kaj Zamenhof malesperis iam 
«ukcesi, sed pli malfrue, iom-post-iom, pacier venis pli 
amultnombraj, kaj fine momento estis, en 189A kiam li 
"ekbavis sufi an klientaron, dank'al kiu li kaj la familio povis 
modeste vivadi, ne piu bezonante ies helpon. Li praktikadis 
en tiu malrica kvartalo is 1916 kiam li transdonis la 
klientaroh al sia filo Adamo. 

Dum tiu sama periodo, Esperanto anka progresas pli 
rapide ol anta e. En 1898 i enpenetras en Francujon, kie 
gi gajnas fervorajn kaj kapablajn amiko n, dank'al kiuj la 
propagando organizi as en pli sistema kaj pli fruktodona 
maniero. i anka disvasti as en aliaj landoj: Belgujo, 
Nederlando, Svisujo, Hispanujo, Britujo, Kanado. Kelkaj 
esperantaj gazetoj regule aperas, kaj multaj lemolibroj kaj 
literaturaj verkoj estas eldonataj. La grava eldonfirmo Ha-
chette interesi as je Esperanto kaj komencas publikigon de| 
kolekto aprobita de D-ro Zamenhof. Esperanto jam eliris 
el la heroa periodo kaj atingas la pli vastajn rondojn de la 
publiko. Neniu plu dubas pri la estonteco. 

Fine, en 1905, la unua universala kongreso en Boulogne-
sur-Mer kvaza signas la komencon de nova epoko. Por la 
unua fojo en sia vivo Zamenhof ek uas la fruktojn de sia 
laborado, Li kun sia edzino eestas je la unua Kongreso, kie 
lin akceptas la dankaj kaj entuziasmaj aklamoj de kelkcentoj 
da samideanoj venintaj el iuj landoj. Tie li ina guris la 
serion de siaj altpensaj kongresparoladoj, en kiuj li kutimis 
trakti la efajn demandojn pri la esperanta afero kaj, — al-
mena en la tri unuaj paroladoj —, rememorigi pri la in-
terna ideo de Esperanto. 

D-ro Zamenhof opiniis, ke la reciprokan alproksirai on 
de la homoj malhelpas ne sole la diverseco de ltagvoj, sed 
anka la diverseco de religioj. Kiel li estls tTOvtnta ne tralan 
lingvan fundamenton, sur kfu la homoj povas pace interri-
latadi ne altrudante unu al la alia la propran gentan lingvon, 
tiel same li revis §wi la starigo de ne tt«le-homa religia 
fundamento, sur kiu la dlversreltgiaj homoj povus pace in-
terrilatadi, ne rezignante je sia propra kredo. La etiko de 
tiu ne trale-homa religio, nomata unue Hilelismo (la la 
hebrea profeto Hilel), poste Homaranismo, bazus sur la 
elementoj komunaj je iuj religiaj sistemoj. La prindpo}n 
de tlu religia kaj etika sintezo li klarigis en bro uro, kiun 
li subskribis pse donime, car li ne volis, ke oni miksu lian 
privatan agadon por la Homaranismo kun la esperanta afero. 
Sed la fakto, ke li estis samtempe a toro de Esperanto, 
malfaciligis lian ,liberecon de agadonj por inidati movadon, 
kiu estus sendependa de la esperlnta, kvankam sendube 
multaj Esperantistoj estus anka ali intaj al la ideoj de nia 
Majstro en tiu rilato. La projekto pri Homaranismo do ne 
havis sekvon, sed e on de la homaranista penso oni retrovas 
en la kongresaj parolado , spedale e la dua kaj tria kon-
greso. Kiu studos la vivon de Zamenhof, tiu nepre devos 
anka atenti pri tiu Ci flanko de lia pensado, kiu iel parenc-
igas lin al la malnovaj hebreaj profetoj. 

La historio de la postaj jaroj estas preska nuntempa, 
kaj pli-malpli konata de la Esperantistoj. La vivkondicoj de 
nia Majstro, kvankam neniel brilaj, certigis al li modestan 
ekziston. Malgra allogaj proponoj al li faritaj, li ne volis 
forlasi Varsovion, kaj eiam preferis konservi plenan sende-
pendecon de la Esperantistaro. Lia vivo fluadis irankvile, 
sed apena suficis al li la tempo por prizorgi la profesian 
devon kaj la grandan esperantan korespondadon. De 1906 
li regule kunlaboris je ,La Revuo" kaj faris kelkajn belajn 
tradukojn: La Revizoro, de Gogol, George Dandin, de Mo-
liere, la admirindan Ifigenio, de Gcethe, luditan e la 
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Dresdena Kongreso, kaj fragmentojn de la Malnova Tes-
tamento.1 

iujare lia sola libertempo, cetere tre ladga, estis la 
veturado a! ia kongresurbo. Kiu eestteto ne rememoras 
sen emocio la solenan kaj iam impresan momenton, kiam 
Zamenhof, cirka ata de la estraro, supreniras la estradon? 
Kvaza movita per risorto, stari as ta tota ceestantaro, a-
peloj levigas, svingi as flagetoj, kaj el Ciuj flankoj senfinaj 
aklamoj salutas ta kreinton. Li estas tte, maigranda, rigida, 
modesta, enpenslgema, kortuSata. Mi dubas, Su multaj bomoj 
estis tiel ionge kaj predpe tiel sincere ovaditaj. De iuj 
ai ti iris fluo de amo kaj respekto. Dum la da ro de la 
kongreso li eestadis Ciujn laborkunsidojn, sed nur tre mal-
ofte parolis. Li ne deziris, ke oni akceptu lian opinion simple 
ar i estas lia, kaj tial ke inter la Esperanfastaro regis tia 

inklino, ii prefere sin tenadis for de ia enmikso en la 
aferojn de la Esperantistaro. Li estis kvaza ia re o de 
konstitucia regno: li regis, sed ne regis. Cetere, tia sin-
tenado, rimarkinde senaltruda, estis anka utila al nia mov-
ado, ar i al li permesis paroli kun tiom pli granda a -
toritato e tute gravaj rirkonstancoj. 

Kvankam pli feli a ol la anta a, tiu i periodo tamen 
ne estis al ii tute dol a. Kun la kresko de nia movado, 
plimulti is la tendencoj kaj sekve la ebloj de malkonsentoj 
interne de nia tendaro. Lin agrenis tiuj disputoj, cetere 
apena eviteblaj en vasta movado. Por restarigo de la konkordo 
li iam penis agi. Pli grava el iuj estis la Delegacia afero, 
kiu dum kelka tempo naskis akran krizon. Persone Zamenhof 
neniam pretendis, ke lia verko estas perfekta; a toran mem-
amon li ne havis, kiel pruvis la pasinto, sed la historiode 
Esperanto estis montrinta at ii la dan eron de la prilingvaj 
diskutoj, kaj de la ser ado al iluzia plibonigo. Li principe 
kontra staradis at reformoj tiel longe kiel ili ne estos trudataj 
de granda forto, ekzemple registaroj. Anta io li celis al 
tios ke estu kooservata la unueco, multe pli grava ot la 
lingva perfekteco, kiun iu al sl prezentas malsame. Por 
meti finon al la agitado kreita interne de ia Esperantistaro, 
ii publikigis en januaro 1908 cirkuleran leteron al ciuj 
Esperantistoj, per kiu li konigis sian opinion pri la rolo 
de la .Delegacia" komitato. Li tiel faris gravan servon 
at nia afero. 

Je la oka Kongreso, en Krakovo, nia Majstro uzis la 
okazon de la dudek-kvina datreveno de Esperanto por formeti 
de si cian ofiriaian rolon: „La nuna kongreso estas la lasta, 
en kiu vi vidas min anta vi; poste, se mi povos veni al 
vi, vi riam vidos min nur inter vi." Al tio li aldonis: 
. . . . Estas necese, ke Ia mondo scii u tute klare, ke Esper-
anto povas havi a ne havi siajn tibere elektitajn gvidantojn, 
sed ke gi posedas nenian konstantan majstron. Nomu min 
per mia nomo, nomu min fondinto de la iingvo, a kiel vi 
volas, sed mi petas vin, ne nomu min plu Majstro, ar per 
tiu morale liganta nomo vi mailiberigas nian aferon." La 
Esperantistaro ne obeis lin kaj da rigis nomi lin „kara Majstro", 
sed ii, konforme at ia esprimita intenco, eestis kiel simpia 
privatulo ia sekvantan kongreson, kaj rifuzis ian solenan 
honorigon. Li estis sur la vojo al la Pariza Kongreso, kiam 
eksplodis la milito, kaj nur malfacile li povis reveturi Var-
sovion, en kies proksimeco furiozis ia batalado... 

* D-ro Zamenhof povb flai en la nuna Jaro ta tradukadon de la tata Mal-
nova TetUmtnlo. La maatukrlpto de tiu grandega laboro kuiai nun etl Vmovio. 

Tia estas, tre matpkne kaj seke skizita, la vivo de nia 
Majstro, vtvo maldoICa en sia unua parto kaj strange simita 
al tiu de multaj geniuloj, poste pli feli a pro la attu o de 
1' sukceso, sed en sia fino denove mailumigata de ia homa 
militfrenezo. Idealisto ii estis ta sia inspiro. La bono de 
la tuta homaro estis lia sola priokupo, kaj ne nur al lia 
Hngva genio ni uldas Esperanton, sed anka at lia koro 
de homamanto, al lia amo al justeco. Tiu idealisto, cetere, 
havis ustan senton pri la realajoj kaj sagacan pensmanieron. 
Prudenta, ekvilibra, trankvita ii iam estis. iuj, kiuj havis 
la privilegion proksime rilati kun Zamenhof, kun emocio 
remeraoros pri lia persono. Simpla li estis, modesta is 
timemo, kompleza, afabla, indulgema, bonkora. La ovacioj 
kaj honorigoj al li faritaj neniei an is la simplecon de liaj 
moroj kaj la amindecon de tia sintenado. iu Esperantisto, 
tiel humita li estis, trovis £e li amikan akcepton kaj 
bonan konsilon. Malmulte parolema li estis, sed tio, kion 
li diris, estis mature pripensita kaj trafa. El lia persono 
elradiis nedifinebla .io", kiu vekis respekton. 

Meze de niaj vicoj ni plu ne vidos lin, sed ne tute li 
malaperis. Al ni restas unika hereda o: simpla, fleksebla, 
belsona, harmonia lingvo, kiu estas kvaza la vo o de la 
estonta unuigita homaro. Sur niaj lipoj vivos la sonaro de 
li kreita, en niaj koroj konservi os la fidela dankado por io, 
kion li al ni donacis. Vera kreanto kaj bonfaranto li ja estis. 
Al miloj da homoj li havigis ojon kaj plezuron, malfermis 
novajn horlzontojn, plibeligis la vivon, kaj tra multaj suferoj 
li for is la ilon, kiu helpos al la reunui o de la homaro. 
Ho I vi, kiuj nun tra la mondo plenmane dissemas suferon, 
mal ojon kaj turmenton, vi predikantoj de malamoj, vi 
ekscitantoj al maipaco, vi detruantoj de vivoj kaj homaj 
verkoj, vi ne anka kapablas kompreni, kiu malaperis. Preska 
nerimarkite pasis la morto de Zamenhof, meze de tiel multaj 
nova oj. Sed ia historio revizios la nunajn ju ojn. Tago 
venos, kiam la memoron de Zamenhof oni solene festos. 
Filoj de tiuj, kiuj hodia indiferente legis pri lia morto, 
la dados lian vivon, kaj al lia glorigo monumentoj estos 
starigataj de la homaro, ofte dankema al ta mortintoj sed 
kruela al ia vivantoj, kiuj por i laboras. 

Kiel granda estas nia agreno en la hodia a tago, ni 
tamen ne forgesu, ke uste la amo a! la memoro de nia 
Majstro al ni trudas la premantan devon, unuigite kaj fidele 
labori la Ia vojo de li montrita. Malfacilaj estas la kon-
di oj de nia agado, sed nepre ni devas esti sufi e fortaj 
por elteni kontra la severeco de 1'tempo. Sur !a nuna 
Esperantistaro ku as la sorto de nia afero. De ia fer-
voro kaj fideteco dependas la -fakto, ke lo kreita kun 
tiom da penoj, tra tiom da doloroj kaj malfactlajoj, estu 
konservata por la bono de la estonta homaro. Reme-
morante al la vivo de Zamenhof ni erpos kura on, kon-
solon kaj energion. Sen anceli e, kun la sama obstino 
ka oferemo, 

La vcrdan standardon tre alte ni tenos, 
i signas ia bonon kaj beton. 

La iorto mtstera de 1' mondo nin benos, 
Kaj nian atingos ni celon! 

H Hodler, 
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ZAMENHOFAJ PAROLOJ 
El la diversaj kongresaj paroladoj kaj aiiaj skrtba oj de D-ro Zamenhof, ni eltiris kelkajn el ta ptej karikterizaj pecoj, kfaj klare 

montras la pensmanieron de nia Majftro pri ia temoj lin plej multe interesintaj. 

Pri la interna Meo de Hporanto 
,... Se mi ia tutan pli bonan parton de mia vivo 

inemvole pasigis en grandaj suferoj kaj ne rezervis por mi 
e ian rajton de a toreco — u mi faris tion i pro ia prak-
tika utileco? Se la unuaj Esperantistoj pacience elmetadis 
sin ne sole al konstanta mokado, sed e al grandaj oferoj 
kaj ekzemple unu malri a instruistino longan tempon suferis 
malsaton, nur por ke i povu pari iom da mono por ia 
propagando de Esperanto — u ili iuj faris tion i pro ia 
praktika utileco? Se ofte personoj alfor itaj al la lito de 
morto skribadis al mi, ke Esperanto estas la sola konsolo 
de ilia fini anta vivo — u ili pensis tiam pri ia praktika 
utileco? Ho, ne, ne, ne! iuj memoris nur pri la interna 
idfo, cntenata en la Esperantismo; iuj atis Esperanton ne 
tial, ke i alproksimigas reciproke la korpojn de la homoj, 
e ne tial, ke i alproksimigas la cerbojn de la homoj, sed 
nur tial, ke i alprokslmigas iliajn korojn . . . " — (Parolado 
en enevo, 1906.) 

„ . . . Ni ne estas tiel naivaj, Mel pensas pri ni keikaj 
personoj: ni ne kredas, ke nefltrala fundamento faros el la 
bomoj an elojn; ni adas tre bone, ke la homoj malbonaj, 
anka poste restos malbonaj; sed ni kredas, ke komuniki ado 
kaj konatigado snr ne trala fundamento forigos almena la 
grandan amason de liuj besta oj kaj kritnoj, kluj estas ka zataj 
ne de malbona volo, sed simple de recfproka sinnekonado kaj 
de devigata altrudo . , .* — (Parolado en enevo, 1906.) 

,... Ni konstante ripetadis, ke ni tute ne deziras nin 
enmiksi en la inteman vivon de la gentoj, sed ni deziras 
nur krei ligantan ponton inter la gentoj. La devizo de la 
ideaj Esperantistoj, neniam is nun predze formulita, sed 
iam klare sentata estas: M deziras krei ne tralan funda-

menton, sur kiu la diversa homaj gentoj povus pace kaj 
frate interkomuniki adi, ne altrudante al si reeiproke siajn 
gentajn apartafojn." — (Parotado en Cambrtdge, 1907.) 

Prl la Intergantaj batatoj 
. . . . Kiam tni estis ankora infano, mi en la urbo 

Bjclostok rigardadis kun doloro ia reciprokan fremdecon, 
kiu dividas inter si la naturajn filojn de sama lando kaj 
sama urbo. Kaj mi revis tiam, ke pasos certa nombro da 
jaroj, kaj io an i os kaj boni os. Kaj pasis efektive certa 
nombro da jaroj, kaj anstata miaj belaj son oj mi ekvidis 
teroran efektiva on; en la strafoj de mia maiJeiica^urbo-de 
nasMgo sovaga} homoj kun hakiloj kaj feraj stangoj sin etis 
kiel plej kruelaj bestoj kontra trankvilaj lo antoj, kies tuta 
kulpo konsistls nur en tio, ke ili parolis alian lingvon kaj 
havis allan gentan religion, ol tiuj ci sovaguloj. Pro tio oni 
frakasis la .kranlojn kaj elpikis la okulojn al viroj kaj virinoj, 
kadukaj maljunuloj kaj senhelpaj infanoj! . . . ' Oni scias, ke 
ne la rusa gento estas kulpa en la besta bu ado en Bjelostok 
kaj multaj aliaj urboj, ar la rusa gento neniam estis kruela 
kaj sangavida; oni scias, ke ne la TataroJ kaj Armenoj estas 
kulpaj en la konstanta bu ado en Kaukazo, ar amba gentoj 
estas gentoj trankvilaj, ne deziras altrudi al iu sian regadon. 

kaj la sola, kion ili deziras, estas nur, ke oni lasu ilta trak-
vile vivi. Oni scias nun tute kiare, ke kulpa estas aro da 
abomenindaj krimuloj, kiuj per diversaj plej ruzaj ka ptej 
malnoblaj rimedoj, per amase dissemataj mensogoj kaj 
kalumnioj arte kreas teruran malamon inter unuj gentoj kaj 
aliaj. Sed u la plej grandaj mensogoj kaj kalumnioj povus 
dmi Ue a^eflmjfr^ruktojn, se la gentoj sin reciproke bone 
konus, se inter ili ne staras altaj kaj dtkaj muroj, kiuj mal-
permesas al ili libere komuniki adi inter si kaj vldi, ke la 
membroj de aliaj gentoj estas tute tiaj samaj homoj kiel la 
membroj de nia gento, ke ilia literaturo ne predikas iajn 
terurajn krimojn, sed havas tiun saman etikon kaj tiujn 
samajn idealojn kiel nia? Rompu, rompu la murojn inter 
la popoloj, donu al ili la eblon libere konatt i kaj komu-
niki i sur ne trala fundamento, kaj nur tiam povos malaperi 
tiaj bestajoj, kiujn ni nun vidas en diversaj lokoj . . . " — 
(Parolado en enevo, 1906.) 

Prl patrlotismo 
, . . . La dua kulpigo, kiun ni ofte devas a di, estas 

tio, ke ni Esperantistoj estas malbonaj patriotoj. ar tiuj 
Esperantistoj, kiuj traktas la Esperantismon kiel ideon, pre-
dikas reciprokan justecon kaj fratecon inter la popoloj kaj 
ar la la opinio de la geniaj ovlnistoj patriotismo konsistas 

en malamo kontra io, kio ne estas nia, tial ni la ilia 
opinlo estas malbonaj patriotoj, kaj ili diras, ke la Esper-
antistoj ne amas sian patrujon. Kontra tiu i mensoga, 
malnobla kaj kalumnia kulpigo ni protestas plej energie, ni 
protestas per Ciuj fibroj de nia koro! Dum la pse do-
patriotismo t. e. la genta ovinismo, estas parto de tiu 
komuna malamo, kiu ion en la mondo detruas, la vera 
patriotjsmo estas parto de tiu granda tutmonda amo, kiu 
ion konstruas, konservas kaj feli igas. La Esperantismo, 

kiu predikas amon, kaj la patriotismo, kiu anka predikas 

< Aludo al ta pogromi.j de BJcIoslok en 1« jaro 190t>. 

amon, neniam povas esti malamikaj inter si. iu povas 
paroli al ni pri iuspeca amo, kaj ni kun danko lin a skultos; 
sed kiam pri amo al la patrujo parolas al ni la ovinistoj, 
tiuj reprezentantoj de abomeninda malamo, tiuj mallumaj 
demonoj, kiuj ne sole inter la landoj sed anka en sia propra 
patrujo konstante instigas homon kontra homo — tiam ni 
kun la plej granda indigno nrfl detumas. VI, nigraj semantoj 
de malpaco, parolu nur pri malamo al io, kio ne estas via, 
parolu pri egoismo, sed neniam uzu la vorton „amo", ar 
en via bu o la sankta vorto »amo" malpuri as. 

Vi staras nun anta miaj okuloj, mia kara Litovujo, mia 
maHelica patrujo, kiun mi neniam povas forgesi, kvankam 
mi forlasis vin kiel juna knabo. Vi, kiun mi ofte vidas en 
miaj songoj, vl, kiun nenia alia parto de la tero iam povos 
anstata i en mia toro, vi atestu, kiu vin pli multe, pli kore 
kaj pli sincere arrtas: Cu mi, idea Esperantisto, kiu revis pri 
frateco inter ciuj viaj lo antoj, kvankam rrji devis beds nnde 
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foriasi vin, simile si multaj centoj da mffloj da aliaj viaj 
filoj — a cu tiuj personoj, kiuj deziras, ke vi apartenu 
nur al ili, kaj eiuj aliaj viaj ffloj estu rigardataj fctel freradiiloj 
a sklavoj! Ho, patriotfsmo, patriotismo, kiam fine la homoj 
lernos kompreni uste vian sencon! Kiam via sartkta nomo 
esos esti armilo en ia raaaoj de diversaj malhonestuloj! 

Kiam flne ta tomo ricevos la rajton kaj ia eblon alglui i 
per sia tata koro al tiu peeo da tero, kiu lin naskis! 

Longe da ros ankora malluma nokto sur le tero, sed 
ne eterne gi da ros. Venos iam la tempo, kiam la homoj 
esos esti lupoj unuj kontra aiiaj. Anstata konstante batali 

inter si, eisiri la patrujon unuj ai la aiiaj, perforte altrudi al 
si redproke siajn iingvon kaj morojn, ili vivos inter si pace 
kaj frate, en plena interkonsento ili laboros sur la#tero, sur 
kiu Hi vivas, kaj kontra tiuj krudaj fortoj de la naturo, 
kiu ilin ciu n egale atakas. Kaj kune kaj interkonsente ili 
ceiados iuj al unu vero, al unu feli o. Kaj se iam venos 
tiu feH a tempo, i estos la frukto de konstanta kaj senlaca 
laborado de tiuj homoj, kiujn ni vidas nun en ci tiu eambrego 
kaj kies nomo, ankora tre rnalmulte konata kaj tre malmulte 
atata, estas .Esperantistoj". — (Parolado e la Londona 
Ouildhall, /907.) 

Prt la vanonta paco 
. . . . Sinjoroj dlpiomatoj! Post ia terura eksterma milito, 

kiu starigis la homaron pli malalten ol la plej sova aj bestoj, 
E ropo atendas de vi pacon. 6i atendas ne kelktempan 
interpaci on, sed pacon konstantan, kiu soia konvenas ai 
civilizita homa raso. Sed memoru, memoru, memoru, ke 

la sola rimedo, por atingi tian pacon, estas: forigi unu fojon 
por ciam la efan ka zon de la militoj, la barbaran resta on 
el la piej antikva anta civilizacia tempo, la regadon de unuj 
gentoj super aliaj gentoj." — (Post la granda milito, alvoko 
al la diplomatio! 1915). 

Pri la unua kongraso 
. . . . Sankta estas por ni ia hodia a tago. Modesta estas 

nia kunveno; la mondo ekstera ne multe scias pri gi, kaj 
la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne flugos 
telegrafe al ciuj urboj kaj urbetoj de 1' mondo; ne kunvenis 
regnestroj nek ministroj, por an i la politikan karton de la 
mondo, ne brilas luksaj vestoj kaj multego da imponantaj 
ordenoj en nia saiono, ne bruas pafilegoj irka la modesta 
domo, en kiu ni trovi as; sed tra la aero de nia salono 

flugas misteraj sonoj, sonoj tre malla taj, ne a deblaj por 
la orelo, sed senteblaj por iu animo sentema: i estas la 
sonoj de io granda, kio nun naski as. Tra la aero flugas 
misteraj fantomoj; ia okuioj ilin ne vidas, sed ia animo ilin 
sentas: ili estas imagoj de tempo estonta, de tempo tute 
nova. La fantomoj flugos en la mondon, korpi os kaj 
potenci os, kaj niaj filoj kaj nepoj ilon vidos, ilin sentos 
kaj uos. . ." — (Parolado e Boutogne-sur-Mer.) 

Prt la colo da nlaj kongrasoj 
„ . . . Ni kunvenis hodia , por montri al 1a mondo per 

faktoj nerefuteblaj tion, kion la mondo is nun ne volis 
kredi. Ni montros al la mondo, ke reciproka kompreni ado 
inter personoj de malsamaj nacioj estas tute bone atingebla, 
ke por i tio tute ne estas necese, ke unu popolo humiligu 
a englutu alian, ke la muroj inter la popoloj tute ne estas 
io necesega kaj eterna, ke reciproka kompreni ado inter 
kreita oj de tiu sama speco estas ne ia fantazia revo, sed 
apero tute natura, kiu pro tre beda rindaj kaj hontindaj 
cirkonstancoj estis nur tre ionge prokrastita, sed kiu pii a 
malpli frue nepre devis veni kaj kiu fine nun venis, kiu nun 
elpa as ankora tre malkura e, sed, unu fojon ekirinte, jam 
ne haltos kaj balda tiel potencege ekregos en la mondo, 
ke niaj nepoj e ne volos kredi, ke estis iam alie, ke la 
homoj, la re oj de la mondo, longan tempon ne komprenis 
unu la aiian. iu, kiu diras, ke ne trala arta lingvo estas 
ne ebia, venu al ni, kaj li konverti os. iu, kiu diras, ke 
la parolaj organoj de iuj popoloj estas malsamaj, ke ciu 
elparolas artan lingvon alie kaj la uzantoj de tia lingvo ne 
povas kompreni unu la alian, venu al ni, kaj se !i estas 
homo honesta kaj ne volas konscie mensogi, li konfesos, 
ke li eraris..." — (Parolado en Boulogne-sur-Mer.) 

„ . . . ar ni decidis kunvenadi iujare el iuj landoj de 
la mondo kaj multaj el ni faras e tre gravajn oferojn, por 
povi partopreni en nia kongresbj, tial ni devas klarigi al 
ni, por kio ni kunvenas. Se ni konscios bone la esencon 
kaj celon de niaj korigresoj, tiam ni venados al ili kun ciam 
fre a kaj neniam malforti anta entuziasmo, kiel homoj, kiuj 
klare vidas anta si ia belan celon, ai kiu ili iras, sed se 
oi ne konsdos la celon de niaj kongresoj, tiam rti balda 

tute malvarmi os por ili, kiei homoj, kiuj vagas sencele kaj 
kiujn tiu vagado balda lacigas kaj enuigas. Por kio do 
ni kunvenas? u ni kunvenas por paroli pri Esperantaj 
lingvaj demandoj ? Ne! tluj ci demandoj apartenas ne al la 
kongreso, sed ekskluzive al la Lingva Komitato, kaj por ili 
sufi us kongreso de komitatanoj. u ni kunvenas por ekzercigi 
en Esperanta paroiado? Por tio sola ni ne bezonas veturi al 
kongreso, Car en niaj hejmaj grupoj ni povas en la da ro 
de la tuta jaro muite pli ekzerci i, oi en la kelkaj tagoj de 
ia kongreso, kaj por la sola kelktaga ekzerd o en parolado 
neniu entreprenus grandajn voja ojn. u ni kunvenas por 
fari manifestacion kaj sekve propagandon? Jes, certe! Sed 
ar el cent kongresanoj almena na dek na havas de 

Esperanto nur moralan profiton, por kio do ni in propa-
gandas? Mi ne dubas, ke la plimulto el vi donos nur unu 
respondon: ni faras manifestacion kaj propagandon por la 
Esperantismo ne pro ia utilo, kiun iu el ni persone povas 
havi de i, sed pro tiu gravega signifo, kiun la Esperantismo 
havas por la tuta homaro, pro tiu kornunehoma celo, kiu 
nin aktivajn Esperantistojn altiris al Esperanto; ni kunvenas 
iujare el iuj partoj de la mondo, por havi la ojon vidi 

samideanojn, por premi al ili la manon, por varroigi en ni 
per redproka renkonti o kaj kunvivo la amon kaj entuziasmon 
por la ideo, kiun la Esperantismo en si enhavas. Kiel antikvaj 
hebreoj tri fojojn iujare kunvenadis en Jeruzalemo, por 
vigligadi en si la amon al la ideo monoteisma, tiel ni iujare 
kunvenas en la efurbo de Esperantujo, por vigligi en ni 
la amon al la ideo Esperantisma. Kaj tio i estas la efa 
esenco kaj efa celo de nlaj kongresoj. — (Parolado en 
CambHdge, 1907.) 
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Prl la airtoro do Volaptt k 
, . . . La lingva formo, por kiu laboris tiu respektata 

maljunulo (J. M. Schleyer), montri is ne praktika; la vojo, 
kiun 11 elektis, montri is ne bona, kaj la afero, por kiu li 
balalis, balda falls, kaj per sia falo i alportis grandan 
malutilon al nia ideo entute kaj precipe al tiu spedala formo 
de la ideo, por kiu ni batalas. Sed ni devas esti justaj, 
ni devas taksi iun homon ne la lia venko a maivenko, 
sed la liaj laboroj, kaj la laboroj kaj merltoj de sinjoro 
Schlever estis tre grandaj. Kun granda fervoro li laboris 
por la ideo de lingvo Internacia en la da ro de multaj jaroj; 
dum multaj personoj donadis nur nudajn projektojn, li estis 
la unua, kiu havis sufi e da pacienco, por eliabori plenan 
lingvon de Ja komenco is la fino (kvankam Esperanto tiam 
estis jam preta, i ne estis ankora publikigita), kaj i ne 

| estas lia kulpo, se ta lingvo montri is ne praktika. Li estis 
| la unua, kiu per senlaca laborado veJds la intereson de to 
: mondo por la ideo de lingvo ne trala, kaj i ne estas lia 
j kulpo, se lia falinta afero por longa teaipo malvarmigis la 
I mondon por ia arta lingvo. Li volis fad grandan bonon, 
! kaj por la atingo de tiu bono li iaboris tre tnulte kaj fervore, 
| kaj ni devas iin taksi ne la Ua sukceso, sed la lut voio 
I kaj laboro. Se ta ideo de lingvo internacia iam venkos la 
| mondon — tute egale, cu i estos sub ia formo de Esper-

anto a de ia alia iingvo — la nomo de Sehleyer okupos 
' iam la plej honoran lokon en la historio de nia ideo, kaj 
! tiun i nomon la mondo neniam forgesos . . . " — Parolado 
\ en Boulogne'Sur-Mer, 1905.) 

Prl nla llngvo 
. . . . De la tempo, kiam la Esperantistoj esis paroii pri 

reformoj, komenci is por Esperanto periodo iam pli kaj pli 
brilanta. En la komenco, sub la premo de tre grandaj mal-
helpoj eksteraj ni progresadis tre malrapide kaj malfacile. 
Sed sub la influo de nia plena interna harmonio kaj nia 
nedektinl a irado rekte anta en, nia fortoj iam pli kaj pli 
kreskis. Nun ni atingis tian potencon, pri kiu multaj el ni 
anta dek jaroj ne kura is e revi, kaj se ni mar os en tia 
sama harmonio kiel is nurf, nenia forto en Ia mondo povos 
haltigi nian iradon, kaj ni plene atingos la celon; iuhore 
kreskas la nombro de niaj partianoj; eiuhore pligrandi as la 
nombro de niaj partianoj, iutage pligrandi as la nombro 
de niaj grupoj. Nia Hteraturo kreskas tiel senhalte kaj rapide, 
ke multaj matgrandaj nacioj jam nun povas nin envii. La 
praktika traado ue nia lingvo farl as Ciam pli kaj pii granda. 
Dum ankora anta nelonge oni tute silentis pri ni kaj poste 
oni nin mokis, nun oni Jam ie nin respektas, kiei grandan 
potencon. E tiuj niaj principaj kontra uloj, kiuj anta ne 
longe malsate rigardis nin de alte, nun jam krias alarmon ..." 
— (Parolado en Dresdeno, /908.) 

Anta dudek-kvin jaroj mi timeme demandis min, u 
post dudek-kvin jaroj iu en la mondo scios ankora , ke 
ekzistis iam Esperanto, kaj — se Esperanto vivos — u 
oni tiatn povos ankora kompreni ion, kio estis skribita en 
Esperanto en ia unua jaro, kaj u angla Esperantisto povas 
kompreni Esperantiston hispanan. Nun pri i tio la historio 
donis jam plenan kaj perfekte trankviligan respondon. iu 

el vi scias, ke verko, skribita en bona Esperanto anta dudek-
kvin jaroj, en plena mezuro konservas sian bonecon anka 
nun, kaj la legantoj e ne povas diri, ke i estas skribita 
en la unua jaro de ekzistado de nia lingvo; Ciu el vi sdas, 
ke inter la stilo de bona angla Esperantisto kaj la stilo de 
bona hispana Esperantisto en la nuna tempo ekzisias absolute 
nenia diferenco. Nia lingvo konstante progresas kaj rici as, 
kaj tamen dank' al la reguleco de sia progresado, gi neaiam 
an i as, neniam perdas la kontinuecon kun la Ijjigve de 

tempo pli frua. Kiel la lingvo de homo matura esias multe 
pli ri a kaj pli elasta, ol la lingvo de infano kaj tamen la 
lingvo de uste parolanta infano neniom diferencas de la 
lingvo de homo matura, tiei verko, skribita en Esperanto 
anta dudek-kvin jaroj ne estas tiel vortorica, kiel verko 
skribita en lanuna tempo, kaj tamen la Ifngvo de Hu tempb 
perdis absolute nenion el sia valoro anfca en la nuna tempo. 
Lingvo, kiu eltenis )a provon dum dudek-kvin jaroj, kiu 
en plej bona kaj iam pli floranta stato travivis jam tutan 
homan generacion kaj estas jam pli maljuna, ol multaj el 
iaj uzantoj, kiu kreis jam grandan, potence kteskantan 

literaturon, klu havas sian historion kaj siajn tradidojn, sian 
tute predzan spiriton kaj siajn tute klarajn idealojn — tia 
lingvo ne bezonas jam timi, ke io pereige depu as in de 
tiu natura kaj rekta vojo, la kiu i evoluas. La vtvo kaj 
la tempo garantiis al nia lingvo naturan forton, kiun neniu 
el ni povas senpune malrespekti. — (Parolado m Krahvo, 
1912.) 

Prl nocoMco do konkordo 
. . . . Anta ol mi formetas de mi ian ofidalan rolon 

en nia afero, mi ankora la lastan fojon admonas vin: laboru 
ciam en plena unueco, en ordo kaj konkordo. iujn dubajn 
demandojn, kiuj koncernas la tutan Esperantan aferon, kaj 
kiuj ne tu as la personan liberecon de ciu aparta esperantisto, 
solvu iam pace, per regula interkonsili o de viaj egalrajte 
elektitaj delegitoj kaj per disdplina cedo de la malplimulto 
al la plimulto. Neniam permesu, ke en nia afero regu la 
principo »kiu pli la te krias, tiu estas prava". Per unueco 
ni pli a malpli frue certe venkos, ec se la tuta mondo 
batalus kontra ni; per interna malpaco ni ruinigus nian 
aferon pli rapide, o! tion povus fari iuj niaj malamikoj kune. 
Ne forgesu, ke Esperanto estas ne sole simpla lingvo, kiun 
iu el ni uzas nur por siaj propraj bezonoj, sed ke i estas 

grava socia problemo, ke, por atingi nian celon, ni devas 

konstante propagandi nian aferon kaj zorgi pri tio, ke la 
mondo havu estimon kaj konfidon por i. Se en nia afero 
aperas io, kio ajnas al ni malbona, ni povas trankvile in 
forigi per komune interkonsentita deddo; sed ni neniam 
semu en nia tendaro redprokan malamon kaj malpacon, kiu 
nur ojigas kaj triumfigas niajn malamikojn. En la unuaj 
jaroj de nia laborado sur nia standardo estis skribitaj la 
vortoj .espero, obstino kaj padenco"; tJo tute suficis, ar 
ke ni, samideanoj, devas redproke nin estimi kaj hetpi, tio 
por iu estis komprenebla per si mem. En la lastaj jaroj 
ni beda rinde ofte forgesis tiun devon; tial nun, transirante 
en la duan gravan periodon de nia historio, en la duan 
kvaronjarcenton, ni skribu sur nia standardo novan vorton, 
kaj Ci tiun vorton ni iam respektu kiet sanktan ordonon; 
tiu vorto estas .konkordo'." — (Parotado en Krakovo, 1912.) 


