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ELmsEE REchsFilo de 'pastro, liberpensulo; an 
arkisto, kiu celis la plej fortan regadon
   regad0n sur sin mem; eksigito el
lernejo pro malstudemo, plej klera kaj
verkabunda sciencisto; severa por si,
indulgema por aliaj, raciega hom0, kiu
metis bonkorecon en la unuan ec 
rangon; tia estis Elisee Reclus (Elize
Rekl '), kiu pasigis, de 1830  is 1905,
plej noblan kaj uti1an vivon.

Li naski is en Dordogne, Francio,
de patro, kiu estis el tiuj maloftaj pastr 
oj, kiuj enkondukas la kristanan mo 
ralon en la  iu tagan vivon. Liaj mult- | i tiu penega laboro ne malhelpis, ke
nombraj gefiloj, kvankam

}

sin
turnante for de lia kred0, amis
kaj respektis Iian karakteron, kiun
iii grandparte heredis, aldonantaj
al  i ne-ordinaran inteligentecon
kaj sciamon. Kr0m Elisee, Elie
(1ia amata kunulo dum la plej
granda parto de l' viv0), Paul kaj
Onesime distingi is per scienca
1aboro.

E1isee ricevis siajn unuajn p0r-
revoluciajn lecionojn ja en la
medio de eklezia lernejo, kie Ii

rimarkis la favoran traktad0n aI
'la ri aj knaboj, anka  la naci-
eman spiriton de la lernant0j ger-
manaj kaj francaj, kiuj ofte inter-
batalis. Pli malfrue, li kaj lia frato-
EIie estis eksigataj de alia lern-
ejo, ne volante perdi sian tempon
por teologia instruo.

En 1851, Elis e komencis inter-
esi i pri scienco, filozofio kaj
sociologio, kaj iris por studi Ber 
linon, kvankam tro malri a por
pagi la universitatajn impostojn
kaj por reveni Francion a1ie1 ol
piede. Post la Napoleona perforta 0 en
tiu jar0, la du fratoj estis devigataj for 
kuri, kaj Elisee, post kelka tempo en
Britio, iris al Norda Ameriko. Tute sen
mon rimedoj, li faris iun ajn man=labor-
on haveblan,  is 1i trovis bonan oficon,
kiun li balda  lasis,  ar lia estro tenis
skIavojn kaj li mem i is kontra sklav-
eculo.

En 1855 56, li sin trovis en Suda
Ameriko, kiel terkulturist0, kaj en prok 
sima jaro, post la amnestio, denove en
Francio.

De tiu tempo, 1i povis trankvile
sin prepari por sia granda laboro de
geografo kaj balda  k0mencis presigi
en revuoj artikol0jn pri geografio kaj
politiko, precipe pri Ameriko. En 1868
 is 1869 aperis 1ia grava verko: La
Te rre (La Tero), kiu lokis lin inter
la unuarangaj ge0grafoj de l' mondo.

Sed... balda  eksplodis en Parizoi
la Komun0, en kiu li, Elie kaj Paul
batalis kun la ribelantoj.  e la mal 
venkego, ili estis kaptataj kun aliaj
miloj kaj evitis ekzilon nur per la inter 
veno de us0nanin0 kaj anglaj scienc 
ist0j (inter kiuj, Darwin), kiuj hontigis
la bur an registar0n  is amnestio al la
distingitaj frat0j.

En 1872 0ni lin trovas en Svisi0, kie
en 189O li k0mencis sian Univer-
sala'n Ge0grafi o'n kaj sekvigis
al la unua libro alian,  iun jaron regule.
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ii partoprenu la naski antan anarkist-
an movadon, kiun li helpis per ofta
pr0pagand0 kaj verkad0.

En 1892 Ia Komitat0 de l'  tata Uni-
versitato en Bruselo invitis lin doni
kursojn pri kompara geografio, sed
poste sin retiris,  ar ili timis lian an 
arkistan tendenc0n. La rezulto estis,
ke balda  la pli kura aj lernantoj kaj
pr0fesoroj f0ndis la Novan Universi-
tat0n, kie 'la amata Elise'e instruis
preska   is sia morto. En Bruselo li

anka  fondis lnstituton de Geografi0.
Kvankam en la lastaj viv-jaroj li spertis
malsanajn kriz0jn, ti0 ne malhelpis, kc
li da ris labori per verkado kaj lekcioj
en diversaj land0j; ke li v0ja is kaj e 
 uis la vivadon; ke li gardis  is la
fino sian mirindan entuziasm0n kaj
0ptimismon pri Ia anta eniro de l' hom 
aro.

En 1903 fini is lia lasta granda
verko, L'H0mme et la Terre (La
'H0maro kaj la Ter0), p0r kiu li uuuu
ne p0vis trovi eldoniston en Parizo,
ka ze de sia konata anarkista tendenc0,
kvankam liaj unuaj verkoj p0rtis grand 
an pr0fit0n al la eldonistoj; li suk 
cesis unue en Anglio presigi la v0lum-
ojn.

Elisee Reclus estis el tiaj homoj, kiuj
neniam disigas pensadon de agado;
kiel lia patr0, li vivis la  siaj principoj,
pro kiuj ofte li devis suferi,  u per per 
sekutad0 flanke de l' bur aro,  u per

falsa akuzad0,  u per perfidaj
frip0naj "anarkist0j". Li f0rtc
kredis je edukado, kiel rimedo
por revoluci0; li pensis, ke an 
arkismo estas malpli kuni o de
sociaj ideoj, ol  enerala vidado de
F spirit0 kaj koncepto pri la homa
vivad0. Li lab0ris  iam pri la
"skulptado de la heroa figuro"
kiun li prircvis   sia plej bona
mem0, sciante, ke nenia politika
sistem0 a  manko de sistemo
p0vus da re b0nefiki sen morala
b0nec0   sindonemo, laborvolo
kaj sciam0.

Kiel por Lenin, la laboristoj
estis por li iratoj, kiujn li traktis
ne kiel estro, sed kiel simpatianto
kaj helpant0. Li mal paris neniun
simpation p0r tiuj, kiuj mar as
delikate inter siaj laborantaj kun 
hom0j; kiam amikino 1in de 
mandis: "Sed ki0 okazos al mia

mm en via nova socio; ii

p0vas nur laboreti?", li re-
sp0ndis: "D0, li man etos."

Eble neniam vivis h0m0, kiu p1i belc
kreskis la  la tri flankoj de l' homa na 
tur0; li havis belan, n0blan aspekt0n
kaj estis fortika kaj atleta; lia pensado
estis plej f0rta, profunda kaj efika; lia
anim0 portis poezi0n en Iiajn sciencajn
verk0jn kaj elm0ntris lian grandan
amon al 1a Homaro kaj al la Natur0; li

kapablis akre 0bservi  ion en sia prok 
sima  irka a o kaj anta vidi malprok 
simajn tagojn senmezure pli belajn 0l
la nunajn. El la tri flankoj, eble profitos
la h0maro plej longe el la morala; la
bela k0rp0 nun putras; la sciencaj
verk0j jam i as iom malaktualaj, kvan-
kam iii rest0s legeblaj pro la translum 
ig0 de la p0eta verkisto . .. sed la
ekzemplo de boneco kaj n0bIcc0 restos
fre a tiom Ionge, ki0m ekzistos konn
pri  i . . .

Kompilita el speciala eldon0 de
"Le Semeur" (La Semisto) de E. K. L.
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