
I.JA KVINA KONGRESO 

Impresoj de kongresano. 

La grava raporto pri la« Floraj Ludoj ))' kiu aperis en la lasta numero 
de La Revuo, ne ebligis, ke ni parolu pri ia tuta Kvina Kongreso. 

Multaj gazetoj jam plej detale pri gi parolis, niaj lertaj kunlahorantoj 
Gcbaronoj de Ménil kaj so Aymonier rakontos la éefajn okazintajojn, mi 
do nur rapide liveros t:i-tie kelkajn impresojn. 

* 
Cu tiuj impresoj estis bonaj '? 
Mi sentime resp.)ndos : « Jes, Jes! " 
Kiam en lastaj tagoj de Julio la gazetoj subite anoncis la revolucion en 

Barcelono, kiam ni eksciis, ke la fervojoj estas rompitaj, ke nek la po§to 
nek la telegrafo funkcias, ke unuvorte Burcelono, kvazaii sieg"ita urbo, 
estas apartigita de l' resto cte l' mondo, granda timo nin ekkaptis. Kio 
farigis en la turnovento niaj karaj amikoj? Kio farigos nia Liel esperdona 
kongreso? 

De ciuj flankoj ni ricevis Ieterojn de samideanoj, petantaj, ke ni tuj 
improvizu kongt·eson en Parizo; kaj, sub la premo de la petoj, mi mal
gaje laboris por cion prepari. 

l\li diras << malgaje », car efektive m:i unuflanke tre bone sentís, ke, 
malgraü la granda servemo, la diséiplinema agemeco kaj la nelacigebla fer
v0ro de nia.i Parizaj Esperantistoj, ni nur povos fari ion duonepretan, 
vere malindan de nia granda cefurbo; kaj, alitlanke, jam de kelka tempo 
mi revis, ke la deka kongreso de Esperanto okazos en Parizo, ke per zorga 
antaiípreparo kaj 'energía laborado, ni povos organizi en nía franca 
mondurbo, por f9lg,, ion grandiozan ne ankoraií viditan, kaj tiel, se 
hazarde ni devus transloki la kvinan kongreson en Parizon, mia espero 
estus ruinigita. 

Mi tamen laboris, opiniante, ke ciuj privataj deziroj. eé plej laüdindaj, 
devas esti oferitaj por la bono de nía afero. 

so Liard, laeminenta re k toro de l'Parita Universitato, cedan te jemiapeto, 
bonvolis metí je nia dispono la tutan « Sotbonne ))' la faman « Grandan 
Amfiteatron n, kiu povas enteni pli, ol 4000 personojn, kaj tiom da aliaj 
amfiteatroj kaj salonoj, kiom estus necese. Mi faris interkonsentojn kun 
hotelestroj kaj restoraciestroj ; eé eslis jam planoj por ekskursoj, en 
kiuj la aeroplanoj ne estis forgesitaj! 

Feliée, feliée cio tio estis vana! 
Baldaü alvenis leteroj de nia ~miko Pujula, kiu certigis, ke li ne éesis 
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labori p.ór la Kongreso e_t unu minuton; k<lj ke éio estos baldau retrank• 
viligit.a. Nía fervora samideano Alfonso Sahadell, timante nek la teruran 
varmecon nek la lacigon de longa veturadQ, tuj vojagis, kiam· eblé', al 
Madrido', kaj. fine, la 7 de Augusto, telegramo ·seiigis aJ ni, ke la hispana 
registaro finne garantiis, ke la Kongreso povQS oknzi/koasente, ke ~iuj 
strataj eksleraj wanifestacioj estu elstrekitaj el la programo. 

En la entuziasma artikolo, kiun mi verkis post mia antaiíkongresa 
vojago al Barcelono, mi ano neis grandiozan solenan akcepton de Zamenhof 
en la stacidomo, kamparan meson, publíkajn dancoJu sur placo, tugan 
iluminadon de l' Tibidabo, kaj aliajn eksterdomajn festojn. 

Nenio el cio ti o kompreneble povis okazi; et plie, por eviti cían e~ plej 
malgrandan eblecon de konfuzo aü malordo, la gubet·niestro saBe postulis, 
ke povu ceesti niajn kunvenojn nur la kongresanoj. · 

Tiel al niaj solenaj kunvenoj povis veni nek la barcelona publiko nek 
la multaj nekongresanaj Esperantistoj de la urbo, kitij estas tro malricaj 
por pagi la kongreian karlon. · 

Niaj festoj fati~is tiarnaniere tute interesperantistaj, pli íntirnaj, sed ne 
malpli cannaj kaj agrablaj. ' 

Mi do sincere ripetas, ke la Barcelona Kongreso estis nova sukceso, 
triumfo; kaj mi eé aldonos, ke la fakto, ke tia bela rnondkunveno povis 
havi lokon en urbo, kiun skuis antaü nelonge sanga revolucio, estas nova 
nerefutebla pruvo de la viveco de nia lingvo kaj de la kurn.gega seritima 
fervoreco de giaj partianoj. 

* 
Antaü éio nia danko devas r.espektplene sin turni al la juna pt•ogres

erna Re~o de Hispanujo, kiu ciumaníere montris sian grandan simpatioo 
al nia entrepreno. 

Jam antaiié li estis akceptinta la honoran prezidanteeon de nia kon
greso, jam antaüe li, kun sia nobla edzino, sia Re~ina Majesto, estis 
donacinta premion por niaj Floraj Ludoj; kaj apenaií malferrnigis nía 
kongreso, kiam li faiis al ni novan surprizon. 

Lundon matene, dum la solena malferma kunsido, la Kongreso decidís, 
ke saluta telegramo estos sendita al la Re~o. 

Mardon matene De Zamenhof ricevis telegramon de Lía Majesto, sal u tanta 
la kongresanojn. 

- Sed, sed, ... ~ ma:It~ankvilege krias Pujula - la telegramo al la 
Re~o ne estas ankot•aií sendiÍa!! Neeble, ke li respondis! C:u tio ne estas 
rnalbona sercaJo ·de iu farsemulo? 

La telegramo ne estis sercajo. 
La Kego;· neatendinte nian saluton, sendis al ni, la unua, propramove, 

sian bonvenan vorton! 
Cu estas eble imagi pli afablan kondüton? 
Kiam lin trafis nia te1egramo, la HeSo resendis duan dankantan 

depe~on. 
Kaj .fine, por belege kroni sian amikan agadon, la R_ego, kiel ni 

jaro ánoncis, óinamis la bruston de nia 'k ara · Majstro per · la fama 
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ordeno de Isabelo la Katolika, donante al Ji la t itolon d~ Komando'ro. 
Alfonso XIII a, Vi, tre katolika Re~o de Hispanlando, Vi donis al eiuj 

Regnestroj de la mondo, al ni respublikanoj , al ni diversreligianoj, al 
ni liberpensuloj, plej belan ekzemplon de toleremeco kaj progte.semeco; -
la sorto volu, ke duro via tuta regado, kiun ni deziras tre longa, Vi faru 
nur tiajn homamajn ágojn, tiajn noblajn ~estojn . 

* 
Sur mia tablo kusas, duro mi skril>as tiujn liniojn, la plena kolekto de 

la gazeto ~ La Publicidad » , kiu dum la kongre.so estis nia oficiala 
jurnalo, kaj ciutage presis artikolojn en Esperanto. Sed tiu gazet o ne 
estis la sola. Ciuj en la urbo : la Veu de Catalunya, El Poble Catalá, El 
Diario, Cucut, Actualidad, kaj la ilustritaj jurnaloj aperigis, pli-malpli ofte, 
tre favorajn raportojn. Turnen La Publicidad meritas apartan citon ne nur, 
car gi uzis nian lingvon, sed precipe tia!, ke tiu gazeto estis antaiíe 
energía kontraiíbatalanto de Esperanto, ke gi pubiike kónfesis sian. 
eraron kaj fine prop1'am01.:e sin proponis, kiel oficialan)nfQrrnilon de la 
kongreso . --

Jen vere notinda sukceso! Ciuj niaj nunaj malamikoj pripensu tiun 
ekzemplon! 

Sabaton,4 de Septernbro, j e la kvina, kvar oficialaj urbaj kalesoj,antalí
kaj post-irataj de rnunicipalaj rajdistoj en festaj uniformoj, venas serci ce 
la hotelo Colón D0 " Zamenhof, la konstantan kornitaton de la kongresoj 
kaj la estraron de la Akadernio por fari oficialajn vizitojn unue al la 
Urbesll·o, la Alcalde, So Francisco Layret, en la urba palaco, due .at· la 
prezidanto de la provinca deputitaro, .So .Tona y Xiberta, e n la palaco de 
la Deputacio, trie al la Genera lo, kornandanta la urbon, kaj fine al la civila 
guberniestro S<> Crespo Azorin.' Cíe la akce,pto estis plej afabla, la 
urheslro l•aj deputitestro nin salutis kun vortoj de sincera amikeco, .la 
generala nin akceptis en siaj luksaj salonoj en granda uniformo kun 
plej nobla soleneco; kial do la guberniestro, kvankam gen tila, ·igis nin 
atendí en vestiblo, kvazaü ni estus neatenditaj vizitantoj, kaj fumis sian 
cigaredon dum la akcepto? Cigaredo sur la .lípoj dum oficiala vizitoSa.jnasr 
al ni Norduloj, iom << shoking )); Ti·o eble dependas de la latitudo. 

Kiel ajn estas, la lokaj autoritatoj , la urbn konsilantaro, la urba 
Gvardio kaj gia carma cefo so ~anuel Hibé -y Labarta, .la Societad de 
atraccio de Forasters, la .. klubo Ateneo Barcelones, la diversaj sportaj 
Asocioj, per sia frata, varmega, ciam pli ~aj pli entuziasrná helpado ·kaj 
gastigado, plene pruvis al ni, ke la latitudo de Barcelona estas tresuda, ke 
tie la koroj estas varmaj kaj la fes.toj brilaj, kiel la suno sur la. blua 
éielo. · 

Ciún rakonti mine povas ; mi nur skizos. 
Dimaneon, -o de Septernhro, maten e, D0 Zamenhof ce la supra etaAo de 

l' palaco de Belartoj akceptis la salotojn kaj manpremoj'n de l' .alven-
intaj kongresanoj . Malsqpre en .la gmnda . halo la urba konsilantaro_ 
donis feston al geknaboj, .revenintaj de libertempaj kolonioj. Baldaü 
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ambau solenoj kunigis. Hatalunaj geknaboj, kaj: tiulandaj ~etJf}erantistoj 
interfra~s~ . kaj la. popolo, la urba konsílantar.o ovaciis rilan Maj1ttron1 
kiam li sutms la estradon · de 1' 'halo. & · Fuster ·per: elokvent.a• ~mpro
-vizo prikantis la noblecon de nía idealo, kaj, dum Ji Ílame pr{)ldamis 
sian kredon al Esperanto,.pa:sis vera gojtremo en la .korojde lil entuzias.m
igita aúskultantaro. 

De nun ]a urbestro, la urbaf. konsHantoj senaese partoprenos niajn 
oficialojn festojn. 

En la so lena ma:lferma kunsido, lupdc0n maten e~ -sidis ée ·la dekstro de 
Do Zamenhof, la alcalde, kiu plej kore al ni de:r.iris bonvenon. Merkredon 
la urba konsilantaro kaj provine~?- deputitaro prezidls nian feston de 
l' Floraj Ludoj. Vendredon, iO de Septembro, ce la bicikled-kurado en la 
parko, duro la bela internada balo en la palaco de Belartoj, la urbestro 
oficiale asistís kun sinj konsiltintoj Dian estraron. 

Cetere ni baldan klare vidis, ke tiu konstanta amikeco de la Urbo ne 
estis nur esprimo de ordinara ~entileco, sed Yere sincera dankemeco al Ja 
Esperantistoj. 

Bar.celono ja estis malbenita urbo.! La· teruraj, kaj ofte malve~j, 
rakontoj, kiujn la tutmonda garetaro dissemis, fórtimigis éiujn vojagant~ 
ojn. Oni evitis ti un malfelican urbon; kva~ií ~in atakis la pesto! Kaj la 
urbanaro mero, kutime tiel movigema kaj 'vigla, estis kvazaü funebrigita. 

Venis la Esperantistoj kaj k un ili radio de gojo kaj espero. 
Kíu ntlllkuragos pretendí, ke Barcelono estas vera vulkano~ kiam en gi 

pace kaj gaje, kunven:ís milo da Esperantistoj? Nenio pli bone, pli trafe, 
povis pruvi la efektivan trankvilecon de la urbo, Kaj la urbanoj, rekurag• 
igitaj, reprenis sian viglecon; la rambloj, iom dezertigitaj, repJefliAis de 
gaja promenantaro; la teatroj, koncertoj, kinematografoj rmnalfermjgis. 
Barcelono, dank' al la Esperantistoj, fine retrovis sian normalan staton. 

Oni nun komprenos, kial la barcekma gazetaro tiel fav.ore · raportis 
pri nía agado, kial Ja urba konsilantaro tiel dankeme kaj frate ftin 
akceptis, kaj fine decidís improvize nin inviti al familia vesperkunveno, 
subaton {{ de Septembro, por kore .nin adiañi kaj nin regali per xeres, 
campano, kukoj, fruktoj, tuta lunco donita al la mil kongresanoj. 

Mi, hove! ne gustumis lal11neon. 
Dum éiuj ceteraj kongresanoj festenis, mia bona amiko Ernest Arch

deacon kaj mi, ni faris kune paroladon pri fiugmasinoj en la luksa salono 
de l'Akadem~o del' Sciencoj antaií sclencula elektitaro. 

I{'iam mi alvenis je la dek-dua nokte, cio estis elroangita. Anton Gra
howski, plendante mían sorton alkuris kun du ·bulkoj. 

- Amiko,,...... li diris;- amiko jen mi por vi zorge konservis ion o! 

* 
01)i senkulpig«min, ke mi ne multe paro los pr~ la diversaj festoj. Mí 

devas konfesi, ke mi, cu pro lacigó cu pro premanta laborado, ne povis 
ilin eeesti. 

Mi nur per rakontoj eksciis, ke ili bele sukcesis. 
· Gaja ekskurso al monto Tibidaho, kien multaj grimpis per la carmaj 
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deklívaj vojetoj kaj aliaj per la funikuJaro. La suno brilis, la imponanta . 
vi do eiujn earmís, kaj niaj katalunaj amikoj regalis )a kongresan.(>jn per 
spektakio de la malfacila Sardana kaj alíaj pitoí·eskaj popólaj danj::oj~ 

La Barcelona asocio de Sportoj orsanizis en la parko kuradon de bici
kledoj, kaj la feliea ~into ricevis de la mano de nía Majstro belegan 
pokalon, kiu de nun, sub la nomo « pokalo de Esperanto n 1 eiuj~ré pasos. · 
de gajnínto al gajn1nto kaj tiel daiírigos la memoron pri nia Kongreso. 

Tre imponantan manifestacion mi ne povas preterlasí. 
En la parko de Barcelono estas busto de la fama kataluna poeto Aribau. 

Verkínte antm1parolon aLpasigrafto de Sinibald, Aríbau, kvazaü proféto, 
diris, ke pasigrafio ne povas sufiei por la inte¡;;naciaj interrilatoj, kaj ké ~ 
la homoj bezonas bu~an interkomprenilon, ke li deziras kaj esperas, ke 
iam venos tempo, kiam la homoj posedos univ.ersalan lingvon. La 8 de 
Septembro, post la ekzercoj de Ruga Kruco, ia Esperant~jirisalla monu
mento de Aribau kaj tie solene, kun permeso de la tirbestrai'o, ·fiksis sur 
la piedestalo belan bronzan niedalon kun tiu surskriho : << la Es.perant
istoj dum la va Kongreso al Aribaü - Barcelono i909 >1. Kaf dum tiu 
soleno nía elokventa amiko Pujulu, kun tiu altspirita sentemeco,· k.íti lin 
karakterizas, laiídís la graridan poet•n, kiu tíel antaiídiris kaj divenis la 
horon de 1' kunígo de l' homaj popaloj. 

En la fes tu salo no de Ateneo okazis du sukcesplenaj paroladoj. 
U~ue, sabaton 4- de Septembro, nía tre simpatía kaj fervora samideano 

brazila, so Joao Keatiog, farís plej interesan raporton pri sia agema lando 
kun lumaj projekcíoj. Jam antaü unu jaro, en Paríw, nía amiko Everard(} 
Backheuser faris similan paroladon, kaj mi ne povas pli bone laiídi la · 
leri.an or~toradon de lia samlandano, ol dirante, ke S0 Joao Keating prtivis 
al n\, ke Brazilo bavas pli ol uuu elokventan de.fendanton kaj porparol
anton esperantistan. Disdonado de diversaj bro~uroj pri Drazilo kaj gust· 
nmado de bonega brazila kafo superkontentigis la felieajn ceestintojn . 

. Merkredon 8 de Septembro, so Louis Carlos tre lerLe parolis pri la graild
egaj progresoj de Esperanto en la presistaro, pri la tre kontentiga statis· 
tiko de la esperantístaj presejoj kuj pri la servoj jam faritaj de Esperanto 
al la kompostistaro. so Carlos estas jam a e. longe kouata, kiel fervora 
Esperantisto, li ti el plie montris, ke li estas ankañ eiokventa konvinkanta 
oratoro, kiu plej flue uzas nian lingvon. 

* 
Kiel ajn interese estus pli longe parolí pri niaj festoj, mi devas ee~i por 

paroli pri pli grllVa temo. - _ 
La Barcelona Kongreso, sen ia dubo, havas tre gravaq_ signiron, éar gi 

montris tre rimarkindan pa.Son sur la vojo de serioza laborado. · 
Cis nun niaj éiujaraj rnondkunvenoj estis precipe nur pJi~malpli bruaj 

manifestacioj, kaj ec trovigis kelkaj samideanoj, kiuj pretendis, ke niaj . 
kongresoj devas n.ur esti tiaj. Oni diris, ke en kongresoj oni ne povas, ne 
devas labori, sed nur amuzigi, ke neniu estas rajtigita por paroli pri gravaj 
temoj, ke nenio povas tie konkludigi, k . t. p. · 

La Kvina Kongreso pruvis, ke fine la esperantista popolo est(ls ~natura 
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por bona organizigo, ke, kiam la bruerriuloj estas silentigitaj, gi estas 
kapabla agi kiel vera parlamento, ke pasis la teinpo de l' senordo kaj 
sorioris la horo de !'regula unuigo. 

En niaj generalaj agadaj kunsidoj, oni vere laboris, kaj ciuj, kiuj ee
estis au kitij raportis en gazetoj, kun gojo konstatis· Ia regulecon, laü kiu, 
kiel en vera parlamento, la oratoroj .sinsekve .parolis/ec, por eble anko
raií pliigi-la similecon kun reala parlamento, trovigis du, tri malpacem
uloj, kiuj, dum la grava kunveno de l' 9 de Septembro, blekis por m3lhelpi 
Cían diskutadon. Sed felice ili ne sukcesi~t, car la tempo de 1' kriegado 
estas for. La: samaj, kiuj arangis dum la Boulogne'a Kongreso tiun 
strangan kabalon, kiu per sia sencesa 'bruado malhelpis éiun firman 
decidan, kiu malebligis ci[tn diskutadon, kiu ec, por triurnfigi siajn per
sonajn dezirojn, ne timis akre ataki en gazetojnian kat·an Majstron, tiuj 
samaj estis eble pretaj por rekomencí la saman ob::>trukcoa. ' 

Sed ilia kondukantaro ne estas phr kompleta; kelkaj cl!ttfj maltp-eris 
el la esperantista horizonto. · 

Jam delonge, en multaj okar.oj, Esperantistoj ·esprímis la deziron, ke 
generala intersocieta organizo internacia ~stu starigíta. Tiun ci_jaron, de 
diversaj flankoj, la Konstanta ·,Komitalo de la Kongresoj ricevis denove 
insistajn petojn pri tiu demando, knj, speciale, kiel mi jam diris en an
taiía artikolo pri niaj oficialaj institucioj, la grava Nordamerika Asocio 
esprimis la deziron, ké niaj kong:iesoj precipe konsistu el oficiale rajtíg
itaj delegitoj de la propagandaj sociétoj, kaj komisiis siajn reprezentantojn 
prezenti tiun proponon'alla Kvioa. · 

4,..,,Korisül.nta Komitato do zorge esploris la demandon. Post unua 
prepara &kriha interrilatigo, la me'mbroj de la kúmitato, kiuj estis en 
&.rcelono·, r10me .. Galo Sebert, S·'i Bourlet, Pujula, Mudíe, Mybst.. Reed 
kaj Sabadell interdiskutis duro kvar tagOj kun D0 Zamenhofkaj R0 Boirac 
la proponotan temon. · 

Mankis nur K0 Uarvey, K0 PoHen kaj D0 Schramm) kiuj cetere jam 
skribe estis aprobintaj la idéon. tiu tre zorga studado naskis projekton 
de starigo · de internacia reprezentantaro de la éiulandaj propagandaj 
Societoj Esperantistaj, proporcie je ília multmembreco, kies rolo estus 
reprezenti tiujn societojn en. okazoj de genemla intereso kaj zorgi pri la 
financaj rimedoj necesaj por la funkciado de níaj oficialaj institucioj 
(Lí'ngva Komitato, Akademio, Konstanta Komitato de la Kongresoj ). Kom
preneble tiu reprezentantaro ' tute ne raj tus sin okupi pri lingvaj 
demandoj, kies solvQ. apartenas al la Lingva Komitato kaj gia Akademio. 

Por eviti ~ian eblan malpacon, kaj esti certa, ke gi interkousenta.s kun 
la plejmullo de l' :Esperantistaj Societoj, la Konstanta Komitato de la Kon
gresoj, antaü ot' prezenti tiun tekston al la kongresanaro, kunvokis, 
merkredon 8 de Septembro, éiujn naciajn delegitojn. 

Ciuj naciaj delegitoj eeestintaj tiun kunvenon, krom unu, aprobis tiun 
proje~~~m. . · 

Oni do pmve, povis supozi, ke, en la jauda venonta kunsido, la teksto 
esto¡¡ tuj akceptita sen ia.malfacilajo . 

. Apenaü maltermi~is, jaudon roatepe, la agada kunsido, kiam, antail ol 
lá teksto de la . propono estis ·· fegita kaj klarigita, sin enskribigis jani ora-
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toroj, dezirantaj kontrai1paroli 1 Post kiam la generala sekretario de la 
Konstanta Komitato plene klarig~s la motivojn de la projekto, rakontisla 
zorgan antaüpreparan laboron kaj legis la tekston, tuj venis unu· el 'Ia 
kon tralí parolantoj , kiu legis tute p1;etan oratoran pecon, per kiu Ji seitgis al 
ni, ke minaBas nin gravega dangero, ke la oficiala repre~:entantaro de 
niaj propagandaj Zamenhofaj Socie,toj kondukos nian aferon al ·pereo, 
k. t. p! 

V ere, ne estas necese respondí tiajn strangajojn; sed tiu neimagebla 
diskutado estas, lau mía. persona opinio, la ple.i bona kaj nerefutebfa 
pruvo de la nepra utileco de starigo de oficiala rajtigita delegitaro. 

En tiu mateno ni laúvice aüdis unuflanke eminentajn reprezentantojn 
de gravaj naciaj societoj, kiuj venís defendí la pro.ponon, dum aliflanke 
~in kontt·aübatalis nur izolitaj petlScnoj . Cu estas eble, ke la parolo de 
la prezi dan to de la (:ermana Asocio es tu egarpezita per ·la opinio de iu 

-izolita kongresano, kiu nur parolas en sia propra nomo? Cu estas 
akceplinde, k e la laborado de tuta kongreso povu esti · malhelpata de 
kelkaj malpacemuloj, kiuj havas laütan vocon por krie~L kontraií üuj, 
kiuj ne placas al ili, kaj largajn manojo por tondre aplaudadi siajn 
kunulojn ·? _ . · 

En la << Oficiala Gazelo ,, oni legos la detalan raporton· pri tiuj diskutoj, 
mi nur volis éi-tie doni mían privatan impreson. 

Laií proponoj de SoJ Pi.'ivat kaj Cart, oni prokrastis la voCdonon, kaj 
fine dum la ferma ~unsido, sabaton H, la kongreso akc~ptis unuanime la 
sekYantan tekston : 

La Kdna Kong1·eso de Esperanto esp1·imas la cleziron, ke la dil,twslandaj 
socictoj por la p1·opagando . de Esperanto, kreu per proporcia balotado, 
lnternacian Konsilantaron, por zo¡·gi pri. la financaj 1'ÍmedoJ de niaJ o~cialaj 
institucioj (Lingva Komitato kaj Konstanta Komita!o de la KongrC3oj). 

En tiun konsilcmtaron, oni elektos po unu ano por mil anoj de propagandaj 
societoj. 

Tiel esperantista konsilantaro estos nun starígita. Ni goju pri tiu unua 
bona rezultato. 

* 
Flanke de niaj generalaj kunsidoj Qkazis tre interesa.i fakaj kunvenoj. 
Ili estis, éi-tiuu jaron, malpli multenombraj ol antaue, sed en ili oni 

multe pli efike lab.oris. 
Antai't cio apartan citon ni suldas al la bela ~enerala kunveno de la 

Un ivcrsala Esperan/a Asocio. 
Ne estas oecese, ke mi ci-tie parolu pri la gravaj ~ervoj al ni faritaj de 

liu grava asocio tiel lerte kondukuta de sindonemaj viroj, kiel Mudie, 
llodler, Th. Rousseau, Séhmid, D° Kandt, .k. C; 

La celado de la Esperantistoj estas duobla. 
Un u e niaj naciaj propagrmdaj Societaj sin okupas ·pri la ciulanda ko.nigo 

kaj disvastigo de nia lingvo. Ili per paroladoj, gazetoj kaj broSuroj varb
. as novajn adeptojn. lli organizas kursojn kaj 'kunvenojn por jnsLrui 
Esperanton. lli ti el kreas la armeon de la Esperantistoj. 
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Sed, kiam hi. propagandaj societoj konigis Esperanton al novaj v~rb
itoj; kiam .éí·tiuj st:ias la lingvon, iii sin turnas al ni, kaj demandas : 

- N un mi lernis la lingvon. K ion mi faros per gi? Kiamaniere gi al 
~ mi u tilos? 

Kaj ni respondos :. 
~ Turnu vin al la specialistaj praktikaj societoj, kaj precipe aligu al 

U. E. A., kiu havas mullnombrajn delegitojn, kiu helpos vin per Esper-
anto. • 

La propagandaj societoj sin turnas al la neesperantistn pubHko por gin 
rekruti, la aplikaj societoj, U. E. A, Teka, ka tolika, marista, jurista 
asocioj sin turnas al la Esperantistoj. 

La unuaj societoj alportas anojn al la duaj, sed la duaj pravigas la 
ekziston de la unuaj. 

Tiel, a_l)(}gante sin unuj sur la aliaj, la propaganda¡ Socíetoj kaj la · 
praktikaj asocioj, kune laborados al komunaentrepreno, Ciu konservanLe 
sián propran celon, neniu plugante sennecese la kampon de la alía, kaj 
tiu sa~a divido de la grandega la~ro, kiun postulas nia sankta afero, giu 
kondukos al certa Lriumfo. · 

. Prave do nia Majstro diris, kiam Ji prezidis la kunvenon de U. E. A, ke 
g estas unu ella .;efaj asocioj en nia anaro, car g¡ plej konvinke pruvis, 
ne per propagando, sed per konstanta uzado, la nedisputeblajn utilecon kaj 
taugecon de nia lingvo. 

Mí nur rapide diros kelkajn vortojn pri la allaj de mi konalaj kun
venoj, kiuj vere meritus pli detalan raportadon. 

Dank' al la energiaj klopodoj· de ft.iaj fervoraj samideanoj, abato 
Richardson kaj so Claudius Cofas, la katolikoj havís tre sukcesplenajn 
kunsidojn, ·kaj laste sur la famá Montserrat en emociiga soleneco binigis 
sian belegao standardon. 

S0J Degon, Ellis, de Lajarte, Sergeant organizis fruktoplenajn seancojn 
de la Jurista Socielo, kiu de .nun alpr~nis La Re1,uon, kiel oficialau or
ganon (vidu la rozajn pago,in) . 

Kuracistoj, farmaciísloj, maristoj, fervojistoj efike kunlaboris. 
En paraninfo, la Scienca Asocio ha vis sian solenan kunsidon, sabaton i t. 

Gia generala sekretario, Do René de Saussure, kiu tiel malavare gin pro
vizas per mondonacoj kaj ~erte direktas, faris tre gojigan raporton p1·i la 
akiritaj rezultatoj. Nova estraro estas elektita, kies prezidanto es tos 
So Huntington el Harvard College (Uso no). 

Fine mi ne rajtas forgesi la junulojn. En nia franca !ando aperis juna 
entuziasma apostolo, s o FerdÍnand Duv iard, kiu per nelacigebla klopodado 
sukcesis revigligi la fervoron de 1' jam ekzist.antaj junulaj grupoj, fondi 
novajn, kaj fine starigi federacion de la junulaj societoj francaj, kies or· 
gano estas la bonega jus aperinta nova gazeto Jwzeco. 

Helpita de sia juna lerta amiko So René Pichon, li organizis du tre inte
resajn kunvenojn de junuloj, kiuj certe naskos tre gravajn iniciatojn en 
la junula parto de niaj rondoj. 

Jen movado; kiu havas tute apartan signifon, car, kiam la ciulandaj 
lernantoj propmvole inter si organizos sian propagandon, la fina venko 
de Esperanto estos certa. 
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lnter ili mi apenau kuragas kalkuli nian amikon Pl'ivat, kiu, kvankam 
Ji gaje festis dum la kongreso sian dudekan jaron, ja estas jam malnova 
viriginta Esperantista. La Instituto, kiun 1i fondis, perfektt' funkciis dum 
la kongreso . Okazis ekzamenoj kaj disdonado de diplomoj, dum kiuj nia 
elokventa samideano faris unu el la plej lertaj paroladoj, kiujn oni iam 
oratoris. l\li vere bedaúras, ke ne restas loko por citi tilín altsentan 
literaturecan deklamadon, en kiu Ji montris, kiel Esperanto soldas sian 
vivon malpli al. siaj simpleco kaj perfekteco, ol al la interna ideo, kiu 
flamas en ciuj koroj de la Esperantistoj per la fajro ekbruligita de nia 
nobla Majstro. 

* 
Mi certe multon forgesas, kaj tamen mi jam tro longe babilis. 
Mi do baltas. 
Sed restas agrabla devo, restas, ke mi suldas korajn dankojn al niaj 

katalunaj amikoj, al nia agema prezidanto Frederiko 'PujulA, kiu tiel 
dece eion direktis kaj prezidis. 

Mi jam diris, kiajn laiídojn li kaj Ha laborema gracia edzino meritas; 
sed mi ne povas ne ankorat1 ri¡reti, kiom dankemaj ni devas esti por la 
plenumado de tiu malfacilega organizado. 

Nur laiídajn vortojn mi aüdis pri la bonega arangado de la malkara 
lo~ado, kiun fal'is nía se.rvema sámideano so Claramun~. 

S0 Alfonso Sabadell, kiu ludís speciale la d.elikatan rolon de reprezent
auto de la Kongresa Komitato apud la registaraj aiítoritatuloj, Do Bremon 
y Masgrai1 en la propaganda fako: s• Bafmes en la festoj, kaj S0 Balsells, 
akurata kasisto, ciuj kune, neniu malpli 91 la alía, ricevu kaj ákceptu la 
koran 'esprimon de nia sincera dankado. 

Iliajn nomoj n ni enskribos en la Ora Libl'o de Esperanto. 

CARLO BOURf.ET. 

Ru~a Kruco. 

La merkredon 7 de Septembro, sub bele blua cielo, en alloganta 
herbejo, meze de la granda Parko, okazis la ekzercado de la Ru~a-Kruco. 
Kiel en Dresdeno, tiujn eksperimentojn oni fa ris por montri la utilecon 
de Esperanto sur la militkampoj. Cio estis lerle antaiízorgit{l. Jam de 
kelkaj tagoj, Generalo Priou, la sindonema Prezidanto de Esperanto 
Ruga-Kruco, ciutage, jen en la hotelo, jen sur la Rambla, jen en la 
teatro, kaj post la agalfaj kunsidoj, alparolis ciujn amikojn per tiuj 
strangaj vortoj : 

- Cu vi bonvol e konsentós ludi rolon de vundito? N e malakceptu.! Tio 
estos tre interesa. Eble oni detranuos al vi cu la brakon; cu la piedon, 
eble ankaü oni sercos en vía brusto kasitan kuglon.,. tio estos al ni tre 
utila .... 



LA K~INA KONGRESO i 3t 

Kaj, car, ion} surprizitaj de tiu neordjnara propono, la apostoloj de 
Esperanto §anceligis, dezirante neniamaniere kroni sian kapon per 
la martira aureolo, la Generalo aldonis· kun ruza kaj sprita rideto : 

- Nellion timu, vi ne bedauros vian penon. 
Multaj do konsentis, kaj je la boro montrita la granda. herbejo de 

l' Parko, subite aliformigita en vasta militkampo, prezentis la plej inte
resan spektaklon. 

Tie éi, kaj tie, kusas la bonvolaj vunditoj, inter kiuj ni rekonas sin
jorojn Borel, Chaussegros, de Lajarte, Poulard, Oro ArnhÓld, Aymonier, 
Duviard, Colas kaj aliaj kongresistoj : aoglaj, germanaj, hispanaj, kata
lunaj, ktp.; ili atendas senpacience sub la varmega suno, ke la eksono 
de l' tr.umpetistoj montru la komencon de la ekzercado. Obeante al la 
sigoalo konsentita, tuj aperas la barcelonaj flegistoj, vestítaj de katuntolaj 
kostumoj kun blankaj kaj rugaj strioj. Ili kuras, alkondukante la portil
ojn, kaj, post malgranda esperanta interparolado kun la vunditoj, alportas 
ilin ée la panslokon. Tie Doj Artigues, Puig kaj Goloron ekzarilenas 
ilin, kaj eltirante slipon el la poso, rapide enskrihas sur~¡ la specon de 
la vundo. Poste la portistoj zorge portas la malsanulojn ~is la eniro de la 
tendo, perfekte arall~ita kaj provizita de eiuj kuraciloj. Jen Doktoroj 
Bremon, Dor, Fromageot, Pamard, Vaucaire, sindoneme helpitaj de la 
farmaciistoj Soi Borson, Péloille, Rousseau, akceptas la vunditojn. Jen 

'~armnj flegistinoj sin afable klina~ super la malfeliculoj kaj, per mildaj 
vortoj itin.konsolas pri ilin kompatinda so1·lo. Inter ili Sínoj Duviard, Mar
celle Tiard, de Galliez, Royer, J..efevre, Finoj Charlotte Pu.lvers, Vannay, 
Vivette Adam, Blanc, Gérard, Dizier, kies sindonemo egalvaloras la afabl
econ, senhalte rondiras sub la ravitaj rigardoj de la Prezidantíno de la 
Regiona Ruga-Kruco Sino Rosa Alier akompanata de la virina stabo 
Sinoj Viudad de Sanz Selma, Pujal, Estánsen, de So Montaner, delegito de 

· la Uu~a-Kruco de Katalunujo kaj de kelkaj hispanaj oficiroj. - Ciuj 
konsentas nun pri la nediskutebla utileco de Esperanto kaj promesas gin 
lerni kaj konigi. Multaj homoj amase premitaj unu kontraü la alia, 
malgraü la varmo, malgraii la suno, ceestis ~is la fino de la ekzercadoj 
kaj tiamaniere montris la grandan intereson, kiun naskis la enkonduko 
de Esperanto inter la rug-krucanoj, kaj tio pruvis al la skeptikuloj kaj al 
la promenantoj venintaj por kontentigi sian scivolemon la . alte noblan 
celon, kiun nia lingvo povas atingi en tiu homama fako. 

Baronino DE MÉNIL. 

Mistero de Doloro. 

Ciujare la teatra prezentado estas unu el la kongresaj festoj la plej 
atendataj, plej satataj, plej aplaudataj. La prezentado de /figenio en 
Dresdeno Jasis al la kongresanoj neforgeseblan memoron; la membroj de 
la 5a kongreso en Barcelono ne pli forgesos la dramon originalan, kiu 
estas prezentita antaii ili. La pasintan jaron estis ludita klasika eefverko, 
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fama pro la klasika beleco de la formo, de la versoj, kiun revivigis la 
genio de Cwthe. Tiu teatrajo iamaniere estis vere internacia, éar la 
antikvaj verkoj aparteJ;}as al ciuj kaj nutrís, nutras ankorau, la homan 
spiriton. Ciuj kulturita.i spiritoj sajnis do pre.taj, por kompreni tian 
vel'kon. Ti un éi jaron l'! Katalunoj, fieraj pri sia laudo, pri sia renoviganta ' 
literaturo, antai:ímetis antaü internaeia publiko la verkon de juna autoro 
el 1\atalunujo, profunde kaj decide nacían. La entrepreno estis aüdaca; 
gi estis kronita de triumfa sukceso. Ciuj éeestantoj estis dankaj, ke ili pli 
funden penetris en la originalan karakteron de tiu éi popolo. 

Mi propon as al vi, kaj mi petas, k e oni propon u al kontraüuloj de Esper
anto, tiun observon. Nia lingvo, kiun oni pretendas malamiko de naciaj 
lingvoj, kiu malaperigos ilin, kiu forigos la nuancojn tiel diversajn de la 
produktajoj de la homa spirito senfine rica, kiu malhelpos, ke oni 
komprenu la diversecon de karakteroj kaj temperamentoj naciaj, nia 
internacia lingvo konigis, komprenigis al homoj el ciuj partoj de la 
mondo, verkon profunrle nacían, kaj tiu verko estas tradukita kun plena 
inteligentcco de la koro kaj de la spirito de Kataluno, so Pujula y Valles, 
Imlita kun plej sincera senartitikeco, plej goja fervoro de akloroj kata
lunaj, fratoj de la personoj, kiujn ili prezentis. Vi povas traduili la verkon 
en francan, germanan lingvon, vi povas ludigi gin de aktoroj de la 
& ThéUtre fran~ais » au de '' Lessing's Theater », certe la publiko franca 
aü germana neniam ricevos tiel fortan, tiel gustan impreson, kíun ricevis 
la kongresanoj en ti U teatro Romea! 

La aiíto¡·o, S•) Adria (;uat;· en parolado varma kaj elokventa, kiun legis 
so c. nourlet, koj l,;íun aklamis entuziasme la ceestantoj, rpontris bone 
la altan celon de tiu prezentado kaj la senlimajn konsekvencojn, kiujn 
la imago povas antalívidi aií esperi . Ni tuj komprenis , kiom nacía, kio-in 
loka estas lia verko, kiam li rakontis en kiuj kondic.oj Ji elpensis, skríbis 
gin. Tiu verko havas por li, laü lía diro, signifon pli sentimentalan, ol 
art<,tn . Li estis sludento en Parizo; Ji logis en la Latina Kvartalo. Kiam li 
revenadis de la studejo, li izoligis en sia cambreto, kaj Ji rememoradis, 
rememoradis .... 

(< En ti!tj momentoj pasadis antaií mia revanta pensl) senfinaj adomtaj 
tantomoj, l•iujn oni !Íltstc valoriyas 1WI' tiam , kiam oni troviOas malproksime, 
nesciante guste, liiam oni revidos ilin. Eslis la imagajoj de mia familio, de 
kelkaj amikoj kaj, supel'fluaanta supe1· ili, tiu de virino,. edzino mia hodiaií. 
Tüm rozarion de rememol'ajoj sekvi$ l()gike la amaso de tiuj, kiuj ne hams 
difinitan nomon .. . tiuj montoj, tüt éiclo, tiu speciala aspekto de la natw·o, 
kiu estas al ni (amiliara, h·aj kiun ni amas pel' éiu flamo de nid k oro ... tio, 
kion ni nomas palrujo kaj mi volus nomi ¡Jer pli vivantu nomo, kiun mía 
peuso ne prosperas elpensi. • 

Por danki sian karan patrujon, al kiu Ii cion ~midas, kaj la konsolon en 
la izolaj tagoj kaj la fortojn en la lukto, kiel en la laboro, li oferis tiun 
dramon & kiel la marista, post la t•cntego, dioferas al sia sanktul() pecon de 
.{nuro, kiella ¡1a.stisto (aras, el siaj prefemj arbaraj floroj , hwnilan bukedon. , 

Kun tono de konvinko, kiu forte tusis ciujn korojn, So Gual diras : 
te éu vi komprenas nun mían gojon '1 éu vi ne vidas klare, ke gi nepre devas 
esti supera? Tio, kio estis verko de mia sincereco, verkita lwj sentittl per tiu. 
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a.dorata paro/o de l·! tuluaj kanzonoj, kiuj elfalis el patrina buso, kiel roso 
sur rnian lttlilon, hodiau, dan!.:' al sorto kaj al /t.l laboro de eminenta !tomo, 
trot:igos antaií filoj de Gi-tie lwj tie, de éiuj estos komprenita, de éiuj bone 
Ju!fita, l<•lJ amita rle ciuj; .. almenaü pro la bona intenco, kiun Oi enhavaf . • 

Tinn gojon cu vi ne kredas, ke ciuj aütoroj el ciuj landoj volus konit 
Sú Gual konkludas « Kiu scias éu iam, lau ·ideo mont1·ita de Pujulii, de 

lúLta.lwmjo ne devas elflugi al la tutá mondo la m·o da espe1·antistaj aktfJroj, 
!.·iuj en triwnfa flugado alpo1·tus éiÚt la sennombrajn belajojn de la klasika 
hispana teatro, 1:ekante samtempe la fol'tojn kaj la agojn de (.jiaj modernaj 
a!ttoroji » · 

Be la revo! nur revo! << Tamen kiu scias? Ni esperu .' ... • 
Jes, ni esperu, kaj ni cstu dankaj al S" Gual, ke li doriís a l ni per sia 

verko novan molivon esperi, kaj ke Ji tiel bone komprenis , tíel e lokvente 
klarigis la signífon de tiu prezentado, daih·ontan pli longtempe, ol unu 
solan vespcron. Jam, kara S" Gua!, kiel mi plezure diris al vi la morgaüan 
tagon de la prezentado, jam vi ricevas la rekompencon de via penado. 
Via dramo havos pli da legantoj, ol da spcktantoj. Gi es tos legata, cíe, kie 
nia lingvo estas parolata. Via. nomo flugados sur la lipoj de la homoj, aü 
pli bone, car via ambicio estas pli nobla, la literaturo de vía patrujo estos 
pli k onata ; c ie oni paro! os pri via kara 1\.atalunujo. Por pli bone konigi 
vian dramon al tiuj , kiuj ne gin vidis, por inspiri la deziron gin legi kaj 
ankaü por vin danki pro mia propra plezuro, mi analizos gin iom longe. 

Mistero de Doloro estas tragedio familia tre simpla, tre kortusanta. Gi 
malvolvigas en kamparana domo, sur alta monto kataluna. La agado estas 
rapida, seni.gita je aventuroj komplikitaj, tute enkoru, tute en analizo 
delikata de sentoj, ldel en antikva tragedia kaj , kíel en antikva tragedio, 
la fatal o krnela, nefleksebla pendas super éiuj. 

Oni povas gin resumí per kelkaj vortoj. Vid,•ino pli ol kvardekjara, 
kies haroj jam ekblaukigas, sed kies vizago restis juna kaj animo ardanta, 
edzinigis kun juna horno dudekokjara, kiun si adMas. ~i estas p'atrino de 
filino dudekjara. Ciuj tri vivas kune en la farmdomo. Iom post iom la 
juna edzo kaj la junulino sentas unu kontraií la dua amon, kiun ili'kasas, 
kiun ili kasas al si mem, kiu atendas DUI' okazon por eksplodi. Naskigis 
la okazo. La junulino rifuzis krude la fianéon proponitan al si de sia 
patrino. La rifuzita aspiranto minacas la patrinedzon. lli batalas, sin 
vundas negrave. Dum la edzino iras serCi balzamon por flegi sian edzon, 
tiu ci kaj la filino restas solaj. lli deklaras al s i sian amon, ili sin pasie 
kisas, karesas. La patrino surprize ekkonas ilian sekreton, kaj , duoble 
vundita en siaj plej karaj amoj, perdante ciun motivon vivi , si sin oferas, 
sin mortigas, por ke sine malhelpu la felicon de la gejunuloj . Sia ofero 
estos neutila; si ne estos la sola viktimo de la Amo, de la Fatalo. Sia 
morto 'malproksimigas por éiam la gejunulojn, éar ili komprenis la 
misteron de doloro de la patrino, de la edzino malfelica ; ilia amo estas 
krimo. 

Mistero de doloro povus egale esti nomita n:;1istero de amo. Parenceco. 
eterna de tiuj du vortoj ! En tiuj ci animoj simplaj., sub tiu cielo varma, 
en tiuj montoj kun ki'utaj valoj, kun ricaj ruAaj koloroj, la amo havas ion 
perfortan, malcedeman, voluptaman. Si okupas la tutan animon, plenigas 
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la tutan vivon de tiuj, kiujn ~¡ kaptas. Analizo de karakteroj tion klarigos 
kaj samtempe la tutan dramon. 

Jfariano. ~ La viktimo plej suferanta, plej kortusanta de la Amo, de 
la fatalo, estas la patrino, la edzino Mariano. Si suferis, si mortis pro tío, 
ke si forgesis le~on ordonan de la naturo, kiu, zorganta pri sia celo, 
metas la amon en la koron de la gejunuloj, kaj volas kunigi nur samag
ulojn. La granda poeto, Moliere, monlris, ne plendante, la mizeron de la 
maljunulaeoj, kiuj enamiBas por junulinoj kaj estas mokataj kaj ridindaj . 
Al la viro tamen la naturo donacas eble pli longan amtempon kaj 
permesas ian diferencon de ago. Li amas pli malfrue. Sed, kiam la pro
porcio estas inversigita, tiam la perforto kontraií la naturo estastro granda. 
La naturo pli kruele sin vengas. 

Tamen, kiel kompreneble estas, ke tiu ci virino ne rimarkis, ke si ne 
estas plu juna; kiel o ni-plendas sin; kiel en la nuoa tempo si estas certa 
trovi varmajn simpatiojn, nun kiam la Jiteraturo plendas por la rajto al la 
felico por ciu horno ! Kaj cu por la virino, precipe, ~a felieo ne kusas en 
la amo? Nu, Mariano· ne havis sian parton da felieo, da amo. Sia unua . 
edzo neniam montris al si ian amon; li estis veUudema kaj plie fripono, 
kiu forportadis la monon de la rikolto por ludí , urinki. .. . Kaj si estis 
ma.lsata j e tendreco, si suferus ciujn malbonojn, la plej grandan teruron, 
se si trovus vespere, post la ciutaga.laboro, aman festan buson! Si vivís, 
si maljunigis, ne rimarkante. Sia koro senigita je tendreco restis juna kaj 
malsata, kiel la koro de fiancino. Liberigita per la morto de sia edzo, si 
sin retrovis, si sin kredis junulino, kaj si amis per ciuj siaj fortoj novaj, 
ne uzitaj, junulon, kiun ~i ebriigis per varmegaj paroloj, kaj kies amon si 
akiris. Si do rekomencas sian vivon; si voJas, si penadas esti felica; si 
volas esti amata kaj ciam timas ne esti sufice amata aü tiom, kiom si 
me m amas. Si volus ~ui tute sola k un sia Silvestro sian felicon, malprok
sime de eiu Jaluza rigardo, de ciuj najbaroj, ec de siapropra filino. Scncese 
si timas, ke sia felico forkuros , ke la fata]o denove obstinege sin frapos . . 
Tia amo sajnas fren ezajo, si mem tion konsentas, scias kaj 'sin ellasas al 
gi kun "·olupto. Si havas la ardecon de la juueco kaj ankaií la naivajn 
amuzojn. Kiam Silvestro re"·enas de la laboro, si sin kasas por fari al H 
serceton; si jetas al li en la vizagon plenmanon da maizo ! SamLempe si 
havas por li amemajojn kaj karesojn patrinajn. Si lin nomas « Mia 
k nabo! "• si lin dorlotas hejme, kiel infnnon. 

Nun la sorto 5ajnas esti riparinta sian maljustecon. La patrino amas 
sian filinon tiom, k iom la edzino la edzon. Sia penso iras lauvice de unu 
al la dua, si revas viví apogita egale kontrau ambaií .... 

Kia terUt·a vidaj,o subHe renversas tiun felieon tiel kare deziritan kaj 
defendatan! Si a filino, sia edzo pasie kunligitaj! Tiam la kompatinda virino 
komprenas la fatalon, kiu sin premas! Si sanceli~as, hezilas unu moment
on pri tio, kion si faros .... Kia dolora batalo en ti u animo YQ.ndita, dissir
ita de la du solaj esta.Joj, kiujo si amas en la mondo, __ trompita de sia 
edzo, k un si a filino! Mallonga batalo! Lumo farigas en si a spirito. Si 
estas jaro decidinta. Si malpro.ksímigas per puso firmigita, revenonte tuj. 
K un voco dolora si kantas melankolian kanzonon·, kiun kantis sia filino 
en la komenco de la dramo, kies titolo kaj paroloj rakontas la aventuron 
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de sia filirio; si kantas por a vertí la kulpulojn pri sia reveno. Jen 'la 
kanzono, kiu eble estis la ~ermo; el kiu naski~is la dramo; kaj kiu estas 
kvazaü << leitmotiv ,, de la tu.ta dramo. 

Adiaú Marianeto, De mía sopir' princin'. Se estus vin ne koninta, Ne mi nun 
bedaurus vin, Ho Marianct', adiau', De mia sopir' princin'. 

La via amant' ée l' pordo, Atendas nur e jes -.de vi, La patron ne malOojigu, 
Por ke ven u goj' al mi, Mi farigos ja monano, N e restos mi tie ~i! 

Ne estas multaj situacioj plí dramecaj ol tiu, en kiu la tri personoj 
trovigas vizago kontraií vizago, la edzo kaj la filino, konsciaj pri sia kulpo, 
tremantaj, ke gi estas divenita de la patrino, de 1~ edzino; kaj .Mariano, 
kiu cion scias, kiu venkas, ka§as sian suferon; rnontras vizagon trankvil
an ... Kian longan, profundan rigardon si fiksas sur Silvestro! Tiu ci 
emociigas, konfuzigas. « Kion vi havas? » ce Su{eron por vi! » respondas 
.Mariano. Si ja sufer.as ne pro la malgrava vundo, kiun ricevis Silvestro, 
ne ec pro sia felico rompita, sia amo makulita, sia vivo perdita, sed si 
suferas por li pro tiu kulpa amo, kiun li ne povas regi, kiu pereigas ilin 
tri. Si iros, kvankam jaro noktigas, tra_ la intermontoj krutaj, serci 
balzamon; kiu resanigos la vundon de Silvestro. Vane sia edzo, sia filino 
kontraiístaras. Si iros, kaj oni sentas, ke ~ia volo estas nepra kaj la 
vidantoj divenis kun teruro, ke si iras al la morto, al la abismo. Ni estas 
impresitaj de kompato kaj . de admiro antaü tiu volo de sinofero! Kia 
evidenteco por la spektanloj eliras el siaj lastaj paroloj, kies senco estas 
duobla, sed kies dusencecon devas ekvidi la konscienco de la kulpuloj. 
(( Jfi t·olas, ke t•ia malbono ne, pligrandigu; eu t·i aiídas? (cirkaiíprenante 
lin) Mine volas, mi ne t'OÚl.$ ke vi su{eru! kaj vi, Mar·ianeto, vi restu kaj flegu 
lin. » Dirante tiujn ei vortojn, si donas al ambaü lastan kison adiaiían. 
Ili vane penadas por ~in restigi <e Mi decidís; vi suferas, kaj tion vi ne volas 
al mi diri. Mi volas doni al vi la resanigilon; nur mi povq.s gin doni al vi. >' 

Kaj si diras adiaü al sia filino, al sia edzo, je du pasoj de la morto, kun 
rideto sur la lipoj kaj malproksimi~ante si Jetas al íli << gis revido ; ¡jis 
revido! >> 

Ne nur si pardonis, sed si volas per sia malapero doni al ili la felicon, 
kaj si volas, ke tiu ci felico ne estu maltrankviligita de la pento, de ia 
dubo. Gis la fino, si konservos sian sekreton. Sí komprenis sian eraron; 
si sin mero punas. 

Marianeto. - Kiam la patrino estas freneza, diras 1\larianeto, la filino 
ankaü devas esti tia kaj pli. Sia amo estas pasio nekontraiístuebla, 
sovaga, kiu konas nek haltigilon nek barilon, kiu sin trudas al la animo 
malforta .de Silvestro, kiu ensorcas lin per earmo nevenkebla. Pri si, oni 
dirus, kion Racine diras pri Phedre : 

C'est Vénus toute entit~re asa proie attachée. 
(Venuso tuta alligita al sia kaptajo.) 

Tia flameco, tia vol o en la amo igas sin timinda, fa tala; tia pasio 
oraonas plej malbonajn decidojn. Marianeto iom konfuzigas la animojn 
delikatajn, kiujn precipe aHogas mildeco kaj ee maUorteco en virina 
k oro. 
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De la komenco de la dramo, el sia zorgema, fermita fr.unto, ella rigardo 
malsata, kiun si turnas al la patrino karesanta sian edzon, ella respondoj 
sekaj, sensentaj, maljuste ironiaj, kiujn si faras al sia patrino, ella krud
ega decidemeco, per kiu si rifuzas, forpelas la fianóon al si proponitan, 
oni divenas animon malkvietan , malsanan, kiu havas sian misteron. Sia 
palrino ne komprenas sin; GU si éslus inda je si a patro? Sed la spektanto, 
kiu rimar kas la rigardojn de Silvestro kaj Marianeto sen cese sin sercant
ajn, sin renkontantajn, sin kasantajn al la okuloj de Mariano, kaj la 
konfidon tl e Marianelo a) Silvestro, kaj la fervoron, kun kiu Silvestro 
dcfendas Marianelon antaü sia patrino, kaj la forton, kun kiu li helpas 
Marianeton kontt·aií la aspiranto, la speklanto di venas, k e sekreta inter
komprr nif!O alproksimigas tiujn du estaJojn .... 

Haldüü ili estas solaj. Marianeto kun atentegaj zorgoj flegas la manon 
vunditan de Silvest.ro. Subile, tiu ~~ ¡ forportila de movo de freneza pasio 
al tiras al si la lipojn ele Marianeto kaj donas al si longan kison. l.a junul
ino iom da lempo restas senvoéa, timigita, poste subite církaüprenas . 
Jin plor,t(emante. << X un mi scias cion », si . dí ras. Silv<·stro tuj rckonsci
igas; li konscias sian kulpon, li konfesas gin, li forpuSas Marirmelon. Nun . 
estas !ro malfruc. Si sin ligas al Ji pli mallarge; Ji n e plu sin liberigos el 
tiu fa tala ligo. Nun si scias, si estas certa, ke Silvestro sin amas, ke por 
si Silvestro batalis, vcrsis sian sangon. Gis tiu momento si n e kura~is 
kredi sian dezíron. ~un sí a revo efektivigis; si estas felica apud Ji. 

Si ankaü scias, ke sia amo estas peko, morta peko, ke pli bone estus, se 
si !in ne a mus; sed si ne povas regi sian koron. Van e si luktis. Si faradis 
cion eblan por rigardi lin, kiel duan patron; sed, kiam si vidís !in ridetant
an al la karesoj de la patrino, Si sentís en sia animo strangan jaluzecon 
ka.i koleron, multe da kolero. I<iajü noktojn sendormajn si pasigis! Si 
ploradis, si pensadis pri Ji ; nenia prego povus distri sian animon, kaj, se 
okaze la dormo vizitis sin, tiam kun ~¡ venís pli terut·aj songoj .... Tiu,i 
ardantaj paroloj, kisoj, éirkaüprenoj ebriigas fine Silvestron. 

La patrino ne estas reveninta. Silveslro estas maltrankvila. Li ne povas 
eviti pli kaj pli akrajn riprocojn de konscienco. Li suferas kompatinde. 
Ni disigu nin, li dira:s! Si foriru, ilia flamo estingigos, ili retrovos la pacon. 
Tr,) malfrue! La pasio de Mari aneto ekscitigis per la kisoj de la antaua 
tago. lliaj lipoj konservis la guslon de kisoj venenigitaj , kaj tiu veneno 
farigis necesa por ili. Kien ajn li iros, si kuros, sekvos Iin eiam; si ne 
pensos, pri hierau, pri morgau, sed nur pri D!Jn. Si mortus tuj, se si devus 
ne pensi plu pri nun. Nenia skrupulo sin haltigas. Ne parolu al si pri sia 
patt·ino ! Patrino mem kondukis Silvestron al si kai estas pli freneza, ol si. 
Ilia vivo farigos \'al o de larmoj; sed cio estas bela kuil la amo. 

Iom post iom si lulas, endormigas la timojn, la antaüsentojn de Silves
tro. si rekondukas, fiksas lían penstm sur "ilia amo, si transirigas en lin 
iom da sia amvolo kaj lin kuragigas, ke ii sin ellasu al la pasio; kaj 
de novc Silvestro fleksigas ebriigita de siaj paroloj, de l~ apudesto de 
j unulino adorata, en la silenta nokto; Ji imagas felicon neeblan , Ji elvok
as hildojn frenezigantajn kaj lia pasio eksplodas per fajraj frazoj, pezaj 
je volupto. « Mi sufokus vin per forta Cirkaiípreno, kaj ni falus teren, 
mangante nin per kisoj )), Marianeto kun gojego aüskultas kaj respondas 
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kun sama eb1·ieco : « Mi sentus vian bruston sangohatantan sur la mia, 
kvazau oni min skurgus ... " 

La lwko kantas. Tagígas. La kadavro de Mariano estas alportata .... 
Silrest¡·o. - Apud tiuj ci viriuoj egale pasiaj, egale memvolaj, la viro, 

kiun ili amas §ajnas malforta, sanceligema, kaj tamen li nin kortusas, 
ni lin plendas, ni sentas, ke Ji E>stas simila al la mezkvanto da homoj . 
K~ li havas malfortan animan, li tro pruvis aüskultante la amparolojn 

de vidvino duOble pli. aga, ol li. La kulpo kusas en lía juneco. Li rapide 
komprenis sian eraron, kiun li ankaü elpagos, kiel lía edzino. La kon- · 
stanta apudesto de junulíno en la sama domo, la komparo, kíun Ji devige 
faras ínter la patrino kaj la filino, la senCesa tentado, kiun juneco ekzere._ 
as sue junecon , baldaü malfermos al H la okulojn . La sama allogo, kiu 
dum unu momento altíris lin al la patrino, pli kaj pli forte, kaj pli 
nature altiros lin al la filino . .Marianeto estas Mariano juna. Li ne kuragis 
konfesi la veron al la patrino, antaü ol edzigi. Li ne kuragas konfesi al si 
mero la nunan veron. Li guas diskretc la éannon vivi tute apud tiu ci 
junulino, kiun Ji amas, ne dirante. Sed, ldam aspiranto venas, forportonte 
sin por ciam, tiam la jalnzeco penetras en lían koron; Ji ekvidas en la 
profuodon de sia knro. 

Silvestro ha vas animon nature rek,tan; la sincereco de la amo de lía 
edzino lin kortusas, li lojale faras cion eblan por ami sin egale, li timas 
cagrendin , li ne konsentas sin trompi. Sed laamo, en kiu la korpo parto
prenas tioll!, kiom la koro, la·amo, kiu kaptas la hqmon tutan kaj jetas 
la junulojn en la brakojn de la junulinoj, la amo fatala lin ekkaptas. Li 
luktas, haraktas, falas , relevi~as, denove falas, denove kontraüstaras, 
liberigas .... Neutila lukto. Plenumigos la fatalo. Malforta animo, sed kies 
malrorleco naski~a.s el honoraj skrupuloj! En ti u ci batalo in ter la pasio 
kaj la devo, la pasio triumfas, sed gis la fino, ec venkita, la devo protestas, 
riprocas la kulpon , suferigas la kulpulon. 

Ni vidis la diversajn okazajojn de tiu hataJo, la vanajn klopodojn de 
Silvestro por forkuri for de liu epsorcanta, malbenita p~sio. La kons
ciencriproco neniam lasas lin kvieta. Gi elstaras el mezo de karesoj. La 
penso al la devo, al la edzino, ciam disigas lío de la junulino. 

En la fino, dum la si'lento de la nokto, lia tremanta animo sin ellasas 
pli kurag'e al la amo. (( I\ial ne estas Ciam nokte?}) Jes, por l<e Ji ne vidu 
klare en sia konscienco! Sed la tago, la lumo venos, jam estas veninta, 
kaj lumigas la abismon, en kiun lia kulpo dejetis Marianon. La lumo far
igas ankau en lía spirilo: << Si nin vidis! » 

Tro malforla Silvestro! La kanzono de Marianeto nun resonas mal gaje 
alliaj oreloj . « Mi farigos ja monaho, ne restos mi tie ci. » 

Jen tiu dramo tre kortusanta, Skribita en Jingvo rapida, rekta, sen 
deklamajoj, sen vanaj ornamajoj , lingvo vere teatra, tradukita de horno 
teatra ankaií. La teksto éiam adaptigas guste al la sento, al la gestoj. 
Neniu Jaudo estos senduhe pli agrabla al Qia ami,ko Pujulá. 

La dramo estis ludata kun fervoro, kun pasio kaj kun tia vereco, ke ne 
estis ·ehle dUbi, ke Esperanto estas la gepatra lingvo de la aktoroj, ai.í ke 
Esperanto estas vere vivanta Hngvo, mirinde fleksebla kaj egale harmonía. 
Nun estas farita definitiva pr~vo! Aktoroj katalunaj, lerninte Esperanton 
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dum unu aií maksimume du monatoj, ludís en Esperanto, 'parolis Esper
anton, kiel sian propran lingvon, t. e., kun eksterordinara rapidegeco, en 
dramo plej pasia, kaj sekve necesiganta plej rapidan elparoladon, kaj 
tiuj aktoroj estis perfekte komprenitaj de ciuj. Certe ili hone medtis la 
aplaüdojn senfinajn, per kiuj ili estis aklamataj post Ciu akto. En la fino, 
autoro kaj aktoroj estas laulitere super§utitaj per floroj. La .girlandoj, kiuj 
kuris laulonge de la balkonoj estas subite forsiritaj; ciuj manoj vete jetis 
al la trium~antoj la plej bonodorajn florojn de Katalunujo. La scenejo 
fari~is tuj vera tapiso. Nia Majstro persone gratvlis ilin kaj al ~iu donacis 
memorajon. 

:Ni ne votas difini rangojn, kompreneble. La fervoro de ciuj geaktoroj 
estis sama, sama estis nía aplaudo por ciuj . Tamoo estu permesite al ni 
diri, ke S no Antonia Baró (Mariano) elfluigis larmojn, verajn larmojn, ke 
so Caries Capvilla (Silvestroi profunde nin kortusis, precipe en la tria 
aklo, ke Sino Emilia Bat'Ó (Marianeto) estis amantino vere fatala, S° Caries 
Urbez, bela koko vilaga vere spronizita, ke fine plej malgrandaj personoj 
bone plenumis sian rolon . Ni deziras, ke ili havu saman plezuron, ricev
ante tiujn komplimentojn, ol ni havas faraute~ 

CAMILLE AYMONIER. 

La Muziko ce la kongreso. 

Intence mi uzas tiun titolon por sengrava raporteto pri la fesioj de la 
lasta kongreso, car mi dEniras montri la necesecon de Esperanto ne nur 
en la praklikaj aferoj, sed ankaií laü la plej alta vidpunkto de la 
arto pura. 

Samtempe Esperanto kaj muziko utilas al si reciproke. La traduk
aJoj bone faritaj de muzikaj tekstoj, ee originaloj verkoj, montras kon
vinkmaniere la belsonecon de nia Jingvo, kies propra ritmeco, zorge 
uzata, povas naski novajn kaj ne antauviditajn ritmojn. La vera esperanta 
versaJo havas specialan karakteron, kiu kreas poeziplenajn ritmojn, 
kaj la lempo certe alproksimi~as, kiam la éefaj kompoziciistoj, en ciu 
lando, verkos muzikaJojn Jau esperantaj poeziajoj, car ili baldaií kom· 
prenos, kia rimedo por divastigi ilian nomon kaj iliajn verkujn estas Espe
rar.to : tiamaniere ili utilos al nia lingvo, kiu siavice utilos al ili. 

Esperanto sendube multe taiígas por konigi muzikajn verkojn, korn
preneble ne la pure simfoniajn muzikaJojn, sed la verkojn, kiuj be~onas 
la homan vocon por esti plene satataj' precipe ce la mo.derna mozikarto; 
kiu de tridek jaroj cesis esti simpla melodio, sed interpreto gusta ,de la 
sentoj per la vortoj esprimitaj. Multaj kompoziciistoj plendis pri la n~ 
íldeleco de la tradukoj, kiujn oni faras koncerne iliajn muzikojn. Mi 
mem, kiu tute ne parolas la germanan lingvon multe pli satas auskulti la 
operojn de llichard Wagner germane kantitajn, ol tradukitajú. Kelkajn 
frazojn, kiujn mi scias parkere, mi absotute ne povas retrovi en la tro 
ofta sango de signifo ce l~ teksto, ltiu kontraubatalas- la muzikan 
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sencon. Esperanto, per sia fleksebleco, sole taiígas por traduki ciujn 
kantverkojn. Tion jam pruvis la koncertoj de la kongreso en Dresdeno. 
'(ion oni rimarkigis al mi en Barc~lono, post 111 du koncertoj, kiujn ni 
havis la plezuron ceestL Car Esperanto, per la uzo de la akuzativo, povas 
lasi ciun vorton en gia vico, k~j pie konservi la muzikan akcenton, kiun 
la muzikverkisto donis al la cefaj vortoj de la poeziaJo, kiun li enmuzik
igis. 

Cetere Esperanto konigas en la Kongreslando la eefverkojn de la aliaj 
landoj. Mi rememofigas al mi kun plezuro, ke ce la koncerto, kiu okazis 
en la teatro Romea, iu Barcelonano post la bela interpretado, kiun fino 

Marie Brucker faris de la sceno de Alcesto de Glück,diris al mi : ce Mi 
estis tute felica attskulti tiun belegan muzikon, kiun mi tute ne konis :.. 
Kaj pri tio mi gojas publike gratuli nian frailean kantistinon, kiu havis 
la bonan ideon ludi tiun rimarkindan scenon de ta malnova Glück'a 
opero. 

Aliparte Esperanto algajnas multe per tiuj muzikaj provoj. La ne-esper
antistaj enlandanoj, kiuj ceestas niajn festojn kaj jaro konas la kant
itajn muzikajojo, ne povas fari alíe, ol admiri nian lingvon, kiu tiel bone 
tradukas la nacilingvajn vortojn, kaj ofte, post esperantaj koncertoj, oni 
parolis al mi pri la belsoneco de Esperanto. Tiu lingvo, tiel belsona, tiel 
harmoniplena, tiamaniere pruvas perforte, ke gi ne estas jargono, kiel 
tion certigas kelkaj malsprituloj. 

Do Esperanto taügas por muziko, kiu siavice utilas al lí! propagando 
de Esperanto. Pri tio la organizaj komitatoj de niaj ciujaraj kongresoj 
estas tute pravaj, kialJl ili arangas muzikajn kunvenojn, duro la vesperoj 
liberaj. 

Tiun ci jaron, la loka komitato organizis du grandajn koncertojn, kiuj 
ambaií multe sukcesis. · 

La unua okazis la dimancon 5 de Septembro en la teatro Romea. La 
programo konsistis el verkoj de katalunaj kaj francaj kompoziciistoj . 
Tri francaj kantistinoj, kaj du barcelonaj geartistoj kunhelpis al la 
koncerto. El la franeaj artistinoj Fino Marthe Prevost kantis tre lerte la 
fame konitan arion de Loui.~e (Luiz) de G. Charpentier kaj tute mirinde la 
Nifon de X. Leroux, kun akompano de violoncelo ludila de S0 Miguel 
Julia. Sino Decourt carmis la tu tan ceestantaron per la delikateco de si a 
alta voco de soprano en la valso de Roméo et Julielle de Gounod, kaj la 
Verda stelo jam kantita de Fino Apilz duro la Dresdena Kongreso, kaj kies 
versoj estas de S•no Marie Hankel, la re~ino de la Floraj Ludoj. Sia bonega 
dirmaniero estis multe aplaiídita en la Stelo de amo de Felix Bayle, tre 
interesa verko, kaj Cwj okuloj bela melodio de A. Deutsc.h de la 
Meurthe. Tre interesa parto de tiu koncerto estis la ludado de la granda 
sceno de Alceste (Glück) belege kantita de Fioo M. Brucker, greke vestita 
kaj en autikva deko¡·aeio, sur kies fono desegni~is Lute arte siaj tragediaj 
gestoj kaj movoj, sia hieralika sintenado. Tiu sceno multege sukcesis. 
Fioo Oni~t Farga, Uarcelona artistino, tre talentege ludís un u el siaj kom
pozicioj /);z. Moscas de Sant Narcis kaj la Pastoreto, laü katalunaj popolaj 
ka:ntoj. Post multaj aplaiídoj, si aldonis al la· programo tre viglan 
Hungaran Dancon de Brahms. S.ro Lambert, la talentoplena Barcelona 
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·muzikisto, bonvolis plenumila penigan rolon de fortepiana alwmpananto. 
Oni devas do lin multe gratuli samtempe ol son J. Balmes, kiu estis la 
organizinto de tiu heleta muzikfesto. 

La dua granda koncerto okazis en la Palaco de Belartoj, la mardon 7 de 
Septembro, kun la afabla kunhelpo de la << Schola Orpheonica » (Orfeona 
Skolo) de Barcelono. Tiu rimarki.nda horistaro, tre arte direktata de la 
majstro Marcet, kaj konsistanta el tute Lelegaj voi:oj, el kiuj ni citos la 
du gesolistojn. Sinjorinon Elissa Gallinat kaj son Conrat Gira!, donis al ni 
du horojn plenajn de arta sento kaj de revemeco. Ni devas dankegi la orga
nizintojn de ti u festo, car ili konigis al ni tre interesan arton, la katalunan 
arton, kies profunda sento aperas ne nur en la malnovaj popolaj kantoj; 
sed anl;:aü en la maniero, per kiuj la nunaj Barcelonaj kompoziciistoj 
ilin hore arangis. La inspiroj de la kataluna animo retr·ovigas en tiuj 
oftc naivaj melodioj, en kiuj aperas la postsignoj de la araba karaktero, 
sed tre malmulte, tion mi devas konfesi. Oni sentas en ili arton apartan, 
kiu tute diferencas de la hispana arto. Tre akra sento de la naturo kaj de 
reali::;mo ekfloras en tiuj simplaj arioj, kiujn la blovo de tempo ne velk
igis. Ciujn mi devus citi, se mi volus esti justa. Mi nur rememorigos la 
Nit de San Joan (la ~ok.to de Sankta Johano) Els tres 1'ambo1·s (la tri 
Tamburistoj) popola kanto tre bone horarangita de so Morera kaj Mon
tanyes ?'egalades (Monto Kanigo) horarangita de so Sancho Mara eco. Estis 
por mi granda gojo ekkoni tiun po¡)olan arton, tute ravigantan. En la 
programo estis presita la esperanta traduko de la kantitaj popolarioj, kaJ 
tio ebligis la l;:omprenon de la kantoj. Jen tre interesa arto, kiu earmis 
C:iujn, kaj kiu sen la helpo de Esperanto estus duone fermita por niaj 
o reloj. 

Sed la (< Schola Orpheonica >1 ne nur kantis katalune, sed ankaií I'use 
kaj majorke. Oni multe satis la llem.istoj del' Yotgo (rusa popolkanto) kaj 
l'ort-\'cri-Vou (majorka lulkanto). 

Ce la fino de Ciu parto la horistaro kantis esperante diversajn verkojn 
kies unuan aúdadon oni donis : t. e. la belega himno Akcepto, poezio de 
F. Pujula, muziko de Lamhert, la nobla fwro Al ltt Fratoj poezio de nia 
Majstro L. L. Zamenhof, bele muzikigita de Fino Onia l'arga. Pri la aliaj 
verkoj kantitaj dum tiu koncerto estas al mi tre n1alfacile doni mían opi
nion. Mi nur dankegas tre varme S"n Yarcet kaj lian horistaron pri la 
vigla ritmo kaj la sentplena akcento, kun kiuj ili kantis la_ himnon 
<( Espero » kaj la« Festan kanton », poezío de H. Hodler. Tutkore mi ilin 
gratulas. 

La granda orgeno, kiu akonipanis tiujn lastajn kvar verkojn estis 
ludita de la fama Barcelona orgenisto, profesoro Ensebi Daniel. 

Mine reparolas pri la katalunaj dancoj, kiujn mi jaro priskribis en la 
augusta numero de La Revuo, kaj kiujn oni dancis dum la balo. Sajnas, 
ke la admiro, kiun mi sentís post tiuj dancoj estis ankaü eksentata de 
éiuj ceestantoj. La naiva éarmo de tiuj mainovaj dancoj, dancitaj de 
gedancistoj vestitaj laií la malnóva enlanda kostumo, estis multe satinda, 
lwj la dancistaro kondukita de So Rapbael Tudo multege sukcesis. 

Mi nm' cliros kelkajn vortojn pri la muzikaj arioj de tiuj popoldancoj 
kaj pri la stranga orkestro, kiu ilin akompanis. Tiuj arioj multe ~atas la 
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minoran modon, kaj de tio ili ricevas iun tute specialan S€nton de milda 
malgajeco. Sed gi ne estas la orienta malgajeco, la araba melankolio, 
sen fina kiella senlimaj dezertoj. I1i ne celas traduki la ebenajn sablajn 
vastajojn : ilia sento estas pli alta. Gi rememorigas la montarajn solejojn, 
de kiu,j la dgardo pli profunde enpenetras la horizonton sub pura éielo. 
En gi eksonas samtempe la akra blovo de 1' vento tra la abismoj, la ne
interrompita. plendo de la maro, dolce murmuranta. Kiuj ajn estas la 
ritmoj de t\uj dancoj, cu. vigla, C\1. malrapida, cu luliganta, e u freneziganta, 
la melookolia melodio reve ritmas la simetrion, senlace rekomencigantan, . 
de siaj periodoj. 

Stranga orkestro al<\onas al ili tre karakteroplenan senton. Malnovaj 
estas tiuj instrumentoj, kies nomojn neniu povis diri al mi. IIi certe apar
tenas al la dekutimiginta fumilio de la basetlwrnoj, lignaj kornetoj, hobojoj 
ae Amoro, salmoj, sopranklarinetoj, kies elnazaj sonoj ne povas kun
miksigi k un la medolaj sonoj de la basoj luditaj per kupraj instrumentoj. 
La grincado de tiuj sonoj, kiuj sajnas tute fremdaj unu al la alía, naskas 
tute ne direblan muzikon, kies impreso estas eksterordinara kaj tre bone 
taügas por sonigi tiujn -specialajn rnelodiojn. Tío estas stranga postsigno 
de tre interesa arto, kies malnoveco perdigas en la antikvaj tempoj. 

* 
Flanke de tiuj oficialaj festoj okazis aliaj kunvenoj, en kiuj la muziko 

ludís malgrandan rolon. Mi nur citos la vesperkunvenon de la E. V. K. 
(Esperantista Vagabonda l{lubo ), dum kiu o ni nur aüdigis verkojn de la 
klubanoj, kaj ,fine la Diservo de la 8 de Septembro en la pregejo «Casa de 
Caridad ,;_ Al tiuj diservo helpis la hela voco de Sino Decourt, kiu majstrft 
kantis la Ave Maris Stella de Proch, kaj de Fino Marthe Prevost, kiu inter
pretis kun granda animsento la belegan Panis A.ngelicus de Cesar l;ranck, 
akompanatan de Soj Emilio Bordas (violonisto), Miguel Julia (violonéelisto) 
kaj so Daniel, orgenisto. De longe dum la kongreso oni ne iu'ískultis 
tiel artan programon. 

Mi estis forgesonta la du vesperkunvenojn, organizitajn de la teatroj 
<<del Bosque n kaj "NoveJ.ades n je la honoro de la kongresistoj. La du 
lirikajn prezentadojn finis la ludado de l'A.Iicepto de So Lambert kaj de 
nia Himno. 

Oni povas rimarki per tiu raporteto, ke, dum la kongreso de Barcelono, 
la muziko okupis gravan lokon. Ni povis esti tre feliéaj pri tio, éar dank' 
al gi Esperanto disvastigis en specialaj medioj, precipe ínter la artistaj. 
Sen In muziko la multnombraj artistoj, kiuj partoprenis tiujn festojn ehle 
~:le estus aüdintaj paroli pri Esperanto, kiun multaj el ili promesis 
eklerni. 

FÉLICIE:S OE MÉNIL. 

N. B. - Manko de loko devigas nin prokrasti nian raporton pri la 
belega postkongreso en Valencio. Ni publikigos gin en la pro~sima 
numero. 
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PRI STUDKOIIISIOJ DE LINGVA KOMlTATO 

Dum la Barcelona Kongreso estas aprobita propono, kiun mi faris pri 
iu labormetodo. Mi ·Íntencas precizigi ~in per kelkaj vorloj kaj helpi la 
preparon de gia praktika efektivigo. 

Evoluado estas le~o natura, kiel al vivantaj lingvoj, tiel al Esperanto, 
kun tíu limigo, ke , same ldella volo, la racio preiídis la krea.don de nía 
lingvo, reguligante la instin}{ton, korektante giajn erarojn, tiel la volo, 
la racio konservas siajn rajtojn kaj daürigas sian agadon, gvidant~, 
instruante, korektante laubezone la instinkton, t. e., la uzadon. · 

Necese estas , k e oni registru konstante kaj eiuloke la rezultojn de 
tiu evoluado, kaj ke oni povu cirkaürigardi el supre la disvasti~on de Iiia 
lingvo, ampleksanta la vastan mondon. Ju pli disvastigas 1(\ Iingvo, Jti pli 
multígas la verkoj de nia literaturo kaj tiuspecaj esperantaj ~kribaJo.i~ 
des pli malfacila farigas la tasko konstati, kontroli la uzadon, Unu sola -
horno ne estas kapabla tíon fari. Kiel en ciu scienco, o ni de vas pe ti helpón 
de la divido de laboró. Partigita ínter pluraj Esperantistoj kompetentaj; 
la laboro estos rapide, senpene, komplete farita. La kolektita materialo 
estos transdonita al la Akademio, kiu tlisponos rezultojn de enketo 
metode kondukita kaj povos eltiri konkludojn konvenajn. 

Rila te al la vortaro, konsciencaj laboroj jam estas faritaj de S•i WackriU 
kaj noulet pri la verkoj de D·> Zamenhof. Jli devas esti, ~kaj ~endube 

estos, daürigataj de la samaj aiítoroj tiamaniere, ke la tutáverlÚlro de 
I)o Zamenho( estos elstudata, iaü tiu ci vidpunkto. Kompreneble, oni 
devas studi k un zorgo plej akurata Iá verkojn de plej bonaj Esperaiitisf.Ój. 
konitaj de ciuj pro ilia lerteco. . . 

Ri!ate al la gramatiko, en la libro << Versions "• mi kun S" _ Grosjean-:
Maupin kolektis ; tre multajn ekzempJojn, eltiritajn el la verkoj de 
n· Zamenhof, kiuj helpos pli malfrue la definitivan starigon degi'amatiko; ... · · 

En la Oficiala Gazeto Esperantista {25 Julio i909), so Evrot, kunigante 
tiujn du specojn de laboroj, donis modelon de la studoj, kiujn mi -pro-

, ponas, ke oni faru pri niaj libroj, revuoj, jurnaloj, k. t. p. -
Jen resume la plano adoptita. 
J. VoRTARO . - L Unuradikaj vortoj. 2. Plurradikaj vortoj. 
ll . GRAMATIKO. - i. Artikolo. 2. Nominativo . 3 . . Akuzativo. 4. Verboj. 

5. Prcpozicioj. 6. Konjunkcioj. .. 
IU. STILO - t. Rimtlrkitaj frazoj kaj esprirnoj. 2. Frazkomtruo. 
Apud ciu frazo au esprimo notita trovi~as eiam montrita la pa8o gusta. 

Uo estas "{le cesa por faciligi la s.ercadon ai:í konttojadon. · 
RmARI)OJ. - l. Vortaro : S0 Evrot ldasifikis la vortojn laü la ordod~ la 

pagoj de la libro. Ti u é.i klasifiko estas tre oportuna por rapida kontrolo; 
sed dua klasifiko laií la alfabeta~ordo estas necesa. Sstus ec tre dezirinde, 
ke la vortoj estu enskribitaj sur slipoj (kaj generale ciuj notoj. fta.toj au --· 
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esprimoj) ·de formato unuforma kaj estus do dezirinde, ke ni interkon
sentu pri tiu for~ato, pri tiuj slipoj, kiuj ebligus_ plej rapidan ko1ekti~on 1 • 

11. Gramatiko : So Evrot notas la ekzemplojn karakterizajn de la . 
cefaj · gramatikaj reguloj kaj la esprimo1n novajn, originalajn, kiuj n~ · 
estas en la kutilll§ uzado de la lingvo: La ordo, lañ kiu estas klasifikitaj 
tiaj rimarkoj, estas kom preneble la -~~mera:le adoptita ordo de la kategorioj 
gramatikaj. Ne estas timinde, ke oni tro plimultigos la dividojn kaj 
subdividojn, bu· i1i pliklarigas la raporton kaj pltfaciligas la ser~adon. 
Ekzemple oni povus distingi en la verboj la tempojn, la modojn ·aií la 
diversajn specojn de propozicioj. Oni povus interkonseuti pri unuforma 
detala plano de gramatikaj dividoj numeritaj. 

III. Stilo : Evidente ~iuj ne rimarkas ]a samajn deta1oJn, sed, ear 
pluraj personoj povos fari la saman studon, kio ne impresis unu! eb]e 
atentigos alian. Ekzemple, miaparte, m i volonte aldonus specialan parton 
pri la vortoj uzataj _jen en la senco propra, jen en la senco figura (Li 
eksplodis per laiíta rido. Z. Marta); 'kio liverus al ni tre interesan capitron 
de ~enerala filologio. 

* 
Nuri, kiel organizi tiun konstantan enketon? Mi donas tie ci mían 

vidmanieron; simplajn proponojn, pri kiuj mi petas, ke oni diskutu. 
· l. La membroj de L. K., samlingvanoj (iafoje, samlandanoj, car pluraj 

landoj povas parol_i la saman lingvon) prenas sur si.n la taskon '>tudi laü 
la metodo difinita 1a:-librojn ·aü ~iuspecajQ artikolojn skribitajn de iliaj 
sarulingvanoj. . . -
." Unu aü kelkaj el ili estos komisiitaj por ricevi la laborproponojn, 

_,cfiyidi hi iaboron ínter la honvolaj laborantoj, kolekti kaj transdoni al la 
·· - prezi"danto de,la Akademio la faritan laboron. · . 
. ' tiuj membroj de L. K. estos petataj, ke . ili sendu _sian akcepton de 

kunla:borado, ke ili Ínontru, kiajn skribaJojn ili konsentus studi. La plej 
ma:lgranda laboro havas sian utilon. Nenio estas neutila. Ju pli da kunla
borántoj, dés malpli da laboro por ciu. Cete1·e ec ekster la L. K. eiu serioza, 

-kompe,tenta kunlahorauto, ciuj . .seriozaj komunikajoj de iu ajo Esperan t-
. ;isto estusdankeme akceptataJf'.. 
-... Ec, car . okazas, ke,-kutimi;bte kun niaj propraj uaciaj idiotismoj, ni 
.. malplirimarkas, ke ili estas nur idiotismoj, estas tute kompreneble, ke 
·iu ajn:.:t:sperantisto, el alia laudo, olla lando de la skríbinto, rajtas sendi 
'al la. L. tL trafajn rimarkoju pri tiuj idiotismoj . 

La reprezentantoj' de tiuj studkomisioj povos interkonsenti inter si por 
precizigi, plibonigi la labormetodon laií la montroj de la praktiko, por 

L .-La formato ife La slipoj ne¡ll·e de'vas esti'la intet·nacia éie akceptita tipo de 
la decimala bibli()grafio. 

2. Eble, iom post iom, ~iu atltoro kutim" di mem al la L. K. la novajn 
· vortojn, la n lVajn esprimojn. kiujn li k o í , s, kiujn li jugas utilaj at'í ne-
,Ce~a,j, aldonante la pr~vigon de.siaj no 1 faris so Mocb en la fino. de sia 
traduko .de • La Rego~ de la Monto· · tfe). Almenaií, kiu uzas novan 
.vorton, devus éiam montri en no sy ~ precizan kaj la radikon res-
' pondantan en la •cefaj Jingvoj eiiroM , prtivr! t~ la internaciecon ma.ksimuman 
de la .. vorto. 
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certigi, ke ilia: enketo cion ampleksas. La Oficiala Gazeto estas Hia natura 
organo. 

2. Kiel fari enketon kompletan ? Rilate al la rovuoj esperantistaj naciaj 
la laboro estas facila; sed pli malfacila rilate al la revuoj internaciaj, pli 
kaj pli multaj, en kiuj skribas, unu apud la alia, Esperantistoj eiula.ndaj. 
Iuj membroj de L. K. estus komisiitaj de la r eprezentantoj, ke ili studu 
la artíkolojn de siaj samlingvanoj au samlandanoj en tiu au tiu e,¡ revuo. 
En la nuna tempo, car · ni ne estas ankoraú tro multaj, ·ni nin konas 
sut1ce inter samlandanoj 1 • _ · 

Se tiu labormaniero sajnas iom malfacila, estas eble ankaií, ke la 
reprezentantoj de la studkomisioj, lau la proponoj de knnlaborantoj, 
interkonsentinte difinos al pluraj membroj la specialan kaj kompletan 
st11don de tiu ai't tiu ci revuo, klasigonte poste la Jaborojn Jau la lingvo 
gepatra de ciu aútoro. ' . ' 

Sajnas do necese antau cio, ke la membroj de L. K., samlingvanojaü 
samlandanoj, nomu reprezentantoju, kiuj decidos. · 

Ne estas utile diri, ke tiuj studoj celas nur la komunan lingvon , ne 
forlasánte kompreneble la teknikajn vortojn , kiuj ensoviAas en gin; sed la 
sciencaj , teknikaj revuoj apartenos al specialaj komisioj. 

Ni esperas, ke neniu miskomprenigo aü miskoinprenigo farigos pri'la 
karaktero de tiuj laboroj. Tro nai va es tus ti u, kiu kredus, k e la mate
rialoj tiel amasigitaj estos tuj oficialigitaj, akceptitaj de la Akademio. Ili 
estas nur niaterialoj por laboro, inter kiuj elektos,laü scienca metodo, 
la Akademio. La membroj de L. K. eslós nur registristoj de la uzado, ·, 

La novaj vortoj, proponitaj de pluraj aütoroj, ec de Do Zaq¡enhof Ínem, 
antaü ol ofrciale esti akceptitaj estos diskutataj, pristudataj, vocdonataj 
de la membroj de la Akademio. Gis nuu . la AJ<ademio sin montris tre -
singarda; gia konduto estas preferitHia, ol troa rapideco. . 

Pri la gramatiko, la stilo, gi povos monlrí la idiotismojn dangerajn, 
kiuj minacus generalígi tie ci aü tie, atentigi al ~in ci ai't tiu malbona 
uzado; memorigante la legojn de la bona uzado, precizigante la púnkt· 
ojn, kiujn la praktiko montrus ne sufice klaraj ; plilargigante la tolei·
emecon en iaj okazoj, laú la neceso de la praktiko; per unu vorto, 1udánt.e.c 
la rolon, sian rolon, de ai1toritato moderiganta, reguligant&. la uzadoq- · 
kaj firmiganta la unuecon de la lingvo kaj la regulecon de la evohÚ1do. · 

Fine, cu estas ulile diri, ke tiuj studoj nun proponataj estos nur parto 
de la laboroj de L. K., ke Biaj membroj ankaií faros aliajn raportojn, 
preparos aliajn teoriajn studojn pri iu ajt}. punkto, aií proprani'ove, aií laü 

·la dez~ro esprimi ta. de~.- . ·. ianoj, es troj de speciala fa k. o? ... 
(Jf ~~ ~-~- {,tJ~~~- CAMILLE AYMONIER. · 

L Cu ne eslus ~ega ku.J¡oJii au ciu ajn vidpunkto, se éiu skribanto, 
sub:.kribante sian nomon, mohtrus kiu !ando at1 al kiu lingvq li apattenas 1 
Se tia kutimo generaligus, nia laboro tie ci multe plifaciligus. 

rant : M. BAEURLÉ, 


