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Galerioj kaj muzeoj en Vatikano
SIKSTA KAPELO

Tiel nomiĝas la Siksta Kapelo, ĉar ĝin konstruigis Papo Siksto IV antaŭ
kvin jarcentoj. Gi estas ia kapelo de la pontifikoj; en ĝi okazas solenaj
ceremonioj de la Sankta Sidejo, la konklavoj por la elekto de la papoj.
Longa m. 40, larĝa 15,20 kaj alta 20, ĝi estas unu el plej famaj monumentoj, ĉar ĝi enhavas multegajn ĉ. pentraĵojn de mondfamaj pentristoj.
La plafono kaj la surfona vando prezentas la plej belajn pentraĵojn de
Michelangelo Buonarotti.
Aliaj famaj italaj pentristoj, kiuj tie laboris: Pintoricchio, Botticelli,
Signorelli, Ghirlandaio, Perugino.
Grandioza kaj aparte impresanta estas la universala juĝo sur la vando
de la altaro.
★
VATIKANA PINAKOTEKO

La Vatikana Pinakoteko estas tre riĉa kolekto de famaj pentristoj de
ĉiuj epokoj kai tendencoj, de la plej antikaj ĝis la modernaj. La vizito de
la 15 salonoj meritus almenaŭ 5-6 horojn.
★
MUZEO PIO-CLEMENTINO

Tiel ĝi nomiĝas el la du papoj, kiuj ĝin konstruigis: Pio VI kaj Klemento
XIV. Tie troviĝas statuoj, mozaikoj, sarkofagoj tre interesaj.
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VATIKANA BIBLIOTEKO

Gi formiĝis iom post iom per la zorgo de multaj papoj, kiuj dediĉis sin
al la kolektado de dokumentoj. Sed la vera fondinto de la biblioteko estas
Nikolao V, dum Siksto V komisiis Domenico Fontana ’n konstrui la belegan nunan sidejon. La biblioteko konsistas el 500.000 volumoj kaj
60.000 kodoj.
★
ĈAMBROJ DE RAFAELO

Tie laboris Rafaelo, invitita de Papo Julio II, ĝis sia morto kaj postlasis
unu el la grandaj ĉefverkoj de la pentrarto.
★
LOĜO DE RAFAELO

Temas pri 13 pentritaj arkaĵoj kun 48 scenoj el la Malnova Testamento
kaj 4 el la Nova (la t.n. Biblio de Rafaelo), kiujn la majstro desegnis kaj
liaj disĉiploj Giulio Romano, Perin del Vaga kaj F. Penni plenumis.
Aliaj vidindaĵoj: Apartamento Borgia, Kapelo de Nikolao V, Muzeo
Etruska kaj Muzeo Egipta.

Bazilikoj S. Paulo kai S. lohann
LA BAZILIKO S. PAŬLO EKSTER LA MUROJ, aŭ «Basilica Ostiense»,
estas la plej vasta preĝejo en Romo, post S. Petro. Tie Paŭlo 6a volis
efektivigi kelkajn etapojn de la Ekumena renkontiĝo kum la aliaj kristanaj Eklezioj, kvazaŭ por peti helpon de S. Paŭlo, gvidanto kaj majstro
de la disvastigo de la unua sendivida Eklezio. Ĉi tie okazis la historia
brakumado inter la roma Pontifiko kaj la Primaso de la Anglikana Eklezio. Aparte menciinde, ke en ĉi tiu sama templo, je 25 de januaro 1959,
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alia Papo, la neforgesebla Johano 23a donis la unuan anoncon de la 2a
Vatikana Ekumena Koncilio, kiu aperigis novan pentekostan periodon
por la Eklezio.
La Baziliko S. Paŭlo estis unu el la kvar plej grandaj, konstruitaj de
Konstanteno (314 j.) sur la kapeleto starigita memore de la apostolo
Paŭlo, ampleksigita poste de Valentiniano 2a (386 j), de Teodozio kaj
de Honorio 5a (5a jarc.).
La triumfa arkaĵo, omamita per belegaj mozaikoj devenintaj de maŭzoleo de Galla Placidia (5a parc.), estas tio, kio restis ne difektita el la antikva Baziliko, detruita preskaŭ tute pro fajrego dum la nokto 15-16 de
julio 1823. La rekonstruado, komencita de Leono 12a, estis plenumita
post preskaŭ tridek jaroj de Pio 9a en 1854. Solena kvarportika korto
kum 150 kolonoj kaj la statuo de S. Paŭlo (verko de Canonica), gvidas
al la baziliko, sur kies fasado brilas grandaj mozaikoj.
La interno trafas pro la majesto de la kvinnava
kolonoj. Karakterizas ĝin, laŭ la tuta perimetro
zaikaj portretoj, sinsekvantaj super la kolonoj,
Petro ĝis la nuna. Flanke de la centra pordo estas
donitaj de egipta Vicreĝo al Gregorio 16a.

templo kun 80 granitaj
de la Baziliko, la mode ĉiuj papoj ekde S.
kvar alabastraj kolonoj,

La Kristo benanta kun la Evangeliistoj kaj la 24 maljunuloj de la Apokalipso regas sur la Baziliko el la alto de la Triumfa arkaĵo. Malsupre
la figuroj de la sanktaj Petro kai Paŭlo.
Sur la ĉefa altaro la gotika tabernaklo de Arnolfo di Cambio. Sub la
konfesa altaro kuŝas la korpo de la Apostolo, kies kapo tamen, kune
kun tiu de Sankta Petro, estas gardata en la Laterana Baziliko. La belega
paska kandelabro, kiel ankaŭ la klaŭstro, estas verkoj de la samaj artistoj Vassalletto, kiuj ornamis la klaŭstron de la Laterano. La mozaikoj
de la absido estas laboro de veneciaj artistoj ĉirkaŭ 1220.
Belegaj ankaŭ maldekstre de la absido estas la Kapeloj dediĉitaj al S.
Stefano kaj al la Krucumito, kiun S. Brigita, laŭ la rakonto de ŝia vivo,
aŭdis parolantan al ŝi.
Dekstre estas la kapelo de S. Laŭrento, kun triptiko de la 5a jarcento kaj
de S. Benedikto, kun dekdu romiaj kolonoj devenintaj de Vejo. Ĉe la
altaro de la dekstra ekstremo estas mozaiko de Giulio Romano, figuranta
la kronadon de Maria, laŭ desegno de Rafaelo.
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Oni devas ĉi tie memorigi, ke la loko, kie la Apostolo estis martirigita, ne
estis ĉi tie, nome ĉe la Ostiensa Vojo, sed, laŭ latradicio, kelkajn kilometrojn antaŭe, laŭ la Vojo Laŭrenta, en loko nomata «Acque Salvie».
Ĉi tie estis konstruitaj, memore de la Martiro, tri preĝejoj: Sanktaj
Vincento kaj Anastazio (7a jarc.); Sankta Maria «in Scala Coeli» kaj S.
Paŭlo de la Tri Fontanoj, ĉar laŭ la tradicio, tri fontanoj ŝprucis en la tri
lokoj, kie lia kapo resaltis. Ekde 1868 la tereno apartenas al la Trapistoj.
★

LA BAZILIKO S. JOHANO EN LATERANO estas la katedralo de
Romo kaj la patrino de ĉiuj preĝejoj de la mondo, figuro de la roma kaj
de la universala Eklezio, kiuj estas kunigitaj en la persono de la sama
Pontifiko.
En la 313 jaro imperiestro Konstanteno donacis ĉi tiun palacon kaj terenon, apartenintajn al la familio de la Lateranaj Plaŭzoj, al Papo Sankta
Melkiado, por ke ĉitie li konstruu la preĝejon kaj rezidejon de la romaj
Episkopoj, t.e. de la Papoj.
La unua Baziliko estis dediĉita al la Savanto. Plurfoje endanĝerigita (en
la 5a jarcento per la Vandaloj) aŭ detruita (en 896 per tertremo), ĝi
estis konstante riparita aŭ rekonstruita de la Papoj kai en la lOa jarcento dediĉita al la sanktuloj Johano la Baptisto kaj Johano Evangeliisto.
En 1300 Bonifaco 8a ĉi tie proklamis la unuan Jubileon. Post la transloĝiĝo de la Papo al Avinjono kaj du fajregoj, kiuj entute detruis la
Bazilikon, ĝi estis rekonstruita unufoje de Urbano 5a kaj denove en la
17a jarcento de Inocento lOa, antaŭvide de la Sankta Jaro 1650. La
hodiaŭa aspekto de la Baziliko estas ĝenerale ankoraŭ tiu, kiun donis
al ĝi la granda arkitekto de Inocento lOa, Borromini.
La majesta fasado kun siaj 14 statuoj de sanktuloj kaj apostoloj, estas
de la tempo de Klemento 12a. Leono 13a en 1885 plilongigis la absidon
kaj refarigis la mozaikojn, laŭ desegnaĵo de la malnovaj.
Solena kaj grandioza estas la interno de la Baziliko, 130 metrojn longa.
Inter la kolonoj, la statuoj de la Apostoloj gvidas la rigardon de la fideluloj al la mozaiko de la absido, montranta figuron de Jesuo, la Savanto,
al kiu estis dediĉita la unua Baziliko; kaj meze de la transepto leviĝas
la gotika papa altaro, tre valora pro la relikvoj, kiujn ĝi gardas, nome,
84

supre, pro la kapoj de la apostoloj Petro kaj Paŭlo; kaj sube, pro la
unua ligna altaro, kiu, laŭ la tradicio, estis la sama, kiun uzis la apostolo
Petro.
En la Baziliko multaj Papoj estas sepultitaj, kaj monumentoj memorigas
ilin.
En la granda kapelo maldekstre estas bela tabernaklo, ornamita per valoraj ŝtonoj. Kaj supre, reproduktaĵo en orumita bronzo, de la Vespermanĝo de Leonardo, gardas relikvojn de la tablo, kiu apartenis al la lasta
vespermanĝo de Jesuo.
Apud la preĝejo estas aparte vidinda la klaŭstro inter 1222 kaj 1230 de
marmoristoj Vassalletto patro kaj filo. Temas pri kvadrata ĉarma korto,
ĉirkaŭata per loĝioj kaj ornamita per elegantaj duopaj kolonetoj spiralformaj, kanelitaj, glataj aŭ ornamitaj per mozaikaj frisoj.
La Baptejo de S. Johano en Laterano troviĝas dekstre de la flanka fasado.
Starigita de Konstanteno sur la banejoj de lia palaco kaj riparita post
tertremo, ĉirkav ’a 432 jaro, ĝi dum longa tempo estis la unua baptejo de
Romo. Poste ĝi ' ariĝis modelo por ĉiuj aliaj baptejoj. Laŭ la legendo en
ĝia bazalta kuvc mergiĝis Konstanteno por ricevi la bapton.
Maldekstre de la flanka enirejo estas la Laterana Palaco, rezidejo de la
papoj ekde la donaco de Konstanteno ĝis la transloĝiĝo al Avinjono. La
aktuala palaco estas laŭ desegno de Fontana. Hodiaŭ ĝi estas sidejo de
la Kardinalo-Vikario kaj de la Roma dioceza Kurio. En la sama placo
stariĝas egipta obelisko el granito, 74 metrojn alta (kune kun la piedestalo).
Je mallonga distanco antaŭ la enirejo de la Laterana Palaco troviĝas la
«Sankta Ŝtuparo». Laŭ antikva tradicio, S. Helena, patrino de Konstanteno, trasportigis al Romo el Jerusalemo ŝtuparon, kiun supreniris Kristo
dum la pasia tago. Ĉi tiu ŝtuparo, aparteninta al palaco de Poncjo Pilato,
konsistas el 28 marmoraj ŝtupoj, kovritaj per ligno, por eviti eluzon kaŭze
de fideluloj, kiuj ĉiam multnombre supreniras ĝin genue. Piede de la
ŝtuparo estas du marmoraj grupoj de skulptisto Ignaco Jacometti figurantaj: la kison de Judaso kaj «Ecce Homo» (Jesuon montritan de Pilato).
EL K. S.
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PIO X II defendas Romon
La \2-a de marto 1944 estis la 5-a datreveno de lia kronado. Multaj
Romanoj kaj rifuĝintoj, kunveninte en la Placon de S. Petro, atendis ke
ia Papo aperu kaj parolu. Fine la blanka figuro aperis: la vizaĝo de la
Papo estis pala, malĝoja.
La ĉeestantoj en la placo kaj la milionoj da katolikoj, kiuj aŭskultis de
la radio la paroladon de Pio X II, sentis, ke la Eterna Urbo kaj la Papo
mem estis en granda danĝero. Oni timis pli kaj pli, ke Romo baldaŭ
estos centro de terura batalo kaj la mondfama urbo estos detruata. La
parolo de la Sankta Patro fariĝis tre kortuŝita, kiam li, romano kaj episkopo de Romo, diris: «En tiu ĉi gravega horo por la tiom turmentita
urbo Romo, ŝirita en la vivaj karnoj de siaj enloĝantoj mortigitaj aŭ vunditaj, kie multiĝis la plej akraj suferoj kaj plej urĝaj fariĝis la bezonoj, ni
denove petegas ĉiujn, kiuj povas helpi ĉu per monrimedoj ĉu per laboro,
ne rifuzi sian efikan helpon.
Kaj se en preskaŭ ĉiuj kontinentoj ĉiu el la urboj frapitaj de milito konanta nek leĝojn nek haltigilojn jam estas akuzo gravega ko.itraŭ la krueleco
de tiaj luktometodoj, kiel ni povas kredi, ke oni aŭdacos transformi tiun
ĉi Urbon — kiu apartenas al ĉiuj tempoj kaj popoloj kaj al kiu adresas
sian rigardon la kristana kaj civila mondo kun granda timo kaj zorgo —
en batalkampon, en milit-teatron, elfarante tiel agon milite sengloran kaj
abomenindan antaŭ la okuloj de Dio kaj de homaro konscia pri la plej
altaj valoroj spiritaj kaj moralaj?
Tial ni adresas nian vorton al la saĝeco de la respondeculoj de ambaŭ
militantaj partioj, por ke ili ne ligu sian nomon al ago, kiun neniu motivo povus permesi kaj senkulpigi, sed ili adresu siajn pensojn, siajn dezirojn, siajn laborojn al la alveno de paco, kiu liberigu la urbon de ĉiu
ajn interna kaj ekstera perforto,tiel ke ilia memoro estu benata, ne malbenata dum la jarcentoj sur la tero».
Post la \2-a de marto neniu aeroplano flugis super Romo. Pro sia agado
favore al la Eterna Urbo Pio X II meritis la titolon «Defensor Civitatis»
(Defendanto da la Urbo).
Ne nur la Romanoj, sed la tuta kristanaro kaj civila mondo esprimis sian
dankon kaj admiron al la kuraĝa Papo.
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EKUMENAJ INFORMOJ
1. LA UNUA KATEKISMO POR KATOLIKOJ KAJ PROTESTANTOJ.
Aperis la unua komuna katekismo por katolikoj kaj protestantoj,
kiel informis en Londono la du eldonintoj. La 700-paĝan verkon
preparis 19 katolikaj kaj 17 evangeliaj teologoj.
La nova katekismo dividiĝas en 5 partojn: Dio estas unu, Dio en
Jesuo Kristo, la nova homo, la kredo, la mondo. Aldone sekcio pritraktas diskutitajn problemojn, montrante teologiajn diferencojn inter katolikoj kaj protestantoj. La anglikana ĉefepiskopo de Canterbury, d-ro Donald Coggan, diris, ke la nova teksto estas rezulto de
honesta 6-jara laboro, kiu utilos ĉiujn, kiuj estas pretaj serĉi kune
la veron.
2. EPISKOPALIANOJ EN VATIKANO.
Unuafoje post la reformacio grupo da episkopalianoj, 40 dekanoj
de episkopalianaj katedraloj en Usono kai Kanado, kuncelebris en
Vatikana sub la prezido de la dekano de la episkopaliana katedralo
de Washington. Ili venis en Romon kun la ĉefepiskopo de Washington, Mons. Baum, kaj renkontiĝis kun Kard. Willebrands, prezidanto
de la Sekretariato por la unuiĝo de la kristanoj, kun la prefekto de
la Kongregacioj por la sakramentoj kaj la Dia kulto, Kard. Knox
kaj kun la prezidanto de la Sekretariato por nekristanoj.
3. LA «PAPO» DE JAPANUJO EN ROMO.
Fine de februaro Muneyoshi Tokugawa, estro de la japanaj ŝintoistoj,
vizitis la Sanktan Patron, kiu tiel salutis la grupon: «Ni estas feliĉaj
akcepti hodiaŭ en tiu ĉi Sidejo, centro de la katolikaro, vin ĉiujn,
reprezentantojn de la ŝintoismo, kaj esprimi al vi koran dankon pro
via deziro viziti nin. Ni rekonas kaj ŝatas la religiajn kaj moralajn
valorojn, kiujn via religio dum la jarcentoj transdonis al la kulturo
kaj al la civilizo de Japanujo...».
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LA SONĜO
DE S A K T A
D. B O SCO

Ankoraŭ nenio estis konstruita en tiu altebenaĵo. Eĉ la nomo de la estonta nova
ĉefurbo ne estis elektita. Tiutempe alvenis karavano el patroj salesianoj de la
altlernejo el Goiania kaj de la gimnazio el Silvania.
Ili batis kvar palisojn en la teron kaj streĉis tendon sur ilin kaj patro Cletus Caliman celebris tie sur kampaltaro la unuan sanktan Meson.
Estis la 24an de februaro 1956. Sep monatojn poste, la 19an de septembro la senato kaj la parlamento de Rio de ĵaneiro aprobis leĝon nr 2874.
Ili decidis konstruigi ”Brasilia” kaj transigi la titolon "ĉefurbo” al la nova urbo.
En la sama monato legis iu patro salesiano kun granda atento la sonĝon de Don
Bosco pri Sud-Ameriko, kiel tiu estas raportita en la 16a volumo de "Memorie
Biografiche”, pri tio ili esploris en la mapo de Brazilo ĉiun parton kaj konkludis
ke per la konstruo de la nova urbo Brasilia komenciĝas la plenumo de la profetaĵo de Don Bosco. Broŝuro kun traduktita raporto pri la sonĝo estis baldaŭ elĉerpita kaj ege mirigis la projektintojn de la nova urbo. Don Bosco rakontis sian
sonĝon pri Brasilia en la mateno la 4an de septembro 1883 al la membroj de la
ĝenerala Kanonikaro. Don Lemoyne rapide skribis raportcn kaj Don Bosco mem
korektis la tutan tekston.
Ci sube la linioj kiuj tuj rilatas al Brazilo kaj Brasilia:
«Mi vidis la internon de la montoj kaj la kaŝitajn profundojn de la ebenaĵoj.
Mi ekhavis antaŭ miaj okuloj la grandajn riĉaĵojn de tiuj landoj kiuj iun tagon
malkovriĝos. Mi vidis multnombrajn minojn de valoraj metal-specoj, neelĉerpeblajn elfosaĵojn de karbo, provizojn da oleo tiom abunda kiom ĝi aliloke neniam
antaŭe estis trovita. Sed tio ne estis ĉio.
Inter la 15a kaj 20a latitudo estis kava ebeno sufiĉe larĝa kaj longa, kiu eliris de
punkto kie formiĝis lago. Tiam iu voĉo ripete diris: «Kiam oni komencas ekspluati la minojn kiuj kaŝiĝas meze de ĉi tiuj montoj tiam aperos ĉi tie la promesita
lando kiu abundas pri lakto kaj mielo.
Neimagebla riĉaĵo!». Demandinte pri la preciza tempopunkto je kiu tiuj aferoj
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okazos kiujn li vidis en sia sonĝo, Don Bosco ekhavis la respondon: «Antaŭ ol la
dua generacio finiĝos». «Kiu estas tiu dua generacio», demandis Don Bosco. La
voĉo respondis: «La nuna generacio ne enkalkulita. Tiam venos la unua generacio
kaj post tio la dua. Ĉiu el tiuj generacioj ampleksas sesdek jarojn». La nova ĉefurbo Brasilia situas precize inter la 15a kaj 20a latitudo kaj la due generacio kiu
devas realigi la sonĝon komenciĝis proksimume ĉirkaŭ la jaro 1945 kaj daŭros
ĝis la jaro dumil. Estas rimarkinda fakto ke Don Bosco antaŭvidis la malkovron
de grandaj oleoprovizoj, en tempo kiam la oleo tute ne havis la ekonomian intereson kiu ĝi nun havas en la moderna industrio. Tiutempe oleo estis nur uzata por
lumigado. La raporto de la fama geologo Linch, kiu vivis longe post la vizio de
Don Bosco, ekskludis kategorie la ĉeeston de petrolo en Brazilo. La oleo kampoj
kiuj etendiĝas en Bahia 15a latitudo en Mato Grosso inter la 15a kaj 20a latitudo
kaj en Amazonia, montras ke Don Bosco pravis kiam li vidis en sia vizio la profundon de la Brazila lando».
La ĉeesto de ĉi tiu profetita teritorio igas esperi multajn Brazilanojn pri la realiĝo
de la lasta parto de la profetajo de la Sanktulo:
«Ĉi tie aperos la promesita lando».
Tradukita el la Nederlanda revuo: «Don Bosco nun».
C. Wijn

RAOUL FOLLERAU:

Mi hontas esti homo
En oktobro 1974 okazis en Romo la Tutmonda Konferenco pri nutrado.
Rezultato: dekkvar mortaj rezolucioj, voĉdonitaj unuanime, sen eĉ unu
kontraŭa voĉo. Riĉaj landoj fiere rifuzis transpreni eĉ etan penon por
savi malsatulojn. Tio estis sendubc la plej granda honto de tiu konferenco.
Rezolucioj? Ni vidu... kiom tiu konferenco kostis! A1 unu rezolucio oni
aldonis alian. Kaj finfine, ĉiuj foriris manĝi.
Menuo dum tiuj 15 tagoj konsistis el 6000 kg da viando, sama kvanto
da faruno, 1000 kg da fiŝajo, sep tunoj da diversaj fruktoj kaj 8000
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litroj da diversaj trinkaĵoj. Tiel almenaŭ la delegitoj ne malgrasiĝis.
Kaj la monatoj pasis... En la bezono ion manĝi, la malsatuloj povis intertempe maĉi... rezoluciojn.
Dum la diskutado ni eksciis multajn instruajn aferojn, eĉ sendube tiajn
kiuj povis «mildigi apetiton de tiuj, kiuj malsatas. Ekzemple:
«La landoj, kiuj nomas sin civilizitaj, havas en siaj tenejoj, por detrui
homaron 15000 kg. da eksplodaĵoj po ĉiu loĝanto de nia planeto. Dume,
en la proviant-tenejoj troviĝas rezervoj da 300 kg po persono». Oni proponis pristudi la planon por internacia nutrado. Ĉiu ŝtato devus publikigi
la kvantojn de siaj jaraj proviantrezervoj. Sed tio estis rifuzita. Sovetio
asertis ke en tio temas pri «strategiaj informoj» kaj Ĉinio deklaris ke
tia publikigo estus enmiksiĝo en «internajn aferojn» de aliaj landoj.
Bonaj popoloj el Azio, en kiuj ĉiujare mortas milionoj da homoj pro
malsato, kaj vi homoj el Afriko kaj aliaj vastecoj (kien oni iras al ”safari” !) kuraĝiĝu kaj estu dankemaj. La ĉefrezolucio deklaras ke: «ĉiu
homo, ĉiu virino kaj ĉiu infano en la mondo rajtas esti liberigitaj de la
jarcenta vipo -la malsato!». Sukeritaj vortoj, belegaj gestoj kiuj benas,
profundaj riverencoj...
Lasta ekzemplo: Inter la jaroj 1969-1971 riĉaj landoj, kiuj mem konsumas 54% de mondaj grenrezervoj, donis 374 milionojn da tunoj de greno al siaj bestoj. Tio estas pli ol konsumas Ĉinoj kaj Hindoj kune.
Oni postulis de «Naŭopo» (Eŭropa ekonomia komunumo), ke ili malpliigu la produktadon de grasigitaj porkoj kaj kokoj, sed ŝajnas ke tio
okazigis gravajn problemojn «sur la tereno de kontraŭinflacia batalo».
Ĉu vi komprenas tion? Mi ne!
Fine, el 4 miliardoj da homoj, kiom nun proksimume vivas en la mondo,
u.nu miliardo kaj duono ne sukcesas normale nutri sin kaj ĉirkaŭ 500
milionoj mortas pro malsato.
Post 24 jaroj, kiam la mondo festos la paron 2000, la Tero devos nutri
minimume 6 miliardojn da homoj. Kiamaniere? Ni vidos. Nun ni prenu
nian sandviĉon kaj revenu al niaj porkoj!
Mi hontas esti homo!
«Glas Koncila», n. 4 (299), Zagreb
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M IA O R A JUBILEO
S-ro Aleŝ Berka, prezidanto de la ĉefia sekcio de IKUE, sendis la petitan raporton
pri sia 50 jara agado por Esperanto. Tiu ĉi raporto estu por ĉiuj gelegantoj stimulo
al fervora agado por nia idealo! E1 la du fotoj unu montras la grupon de ia
ĉefiaj katolikaj esperantistoj dum landa kunveno en Vsetin: en la mezo estas s-ro
Berka kun Prezidanto Don Longoni, la sekretario S-ro Jindra (inter ili); videblaj
estas S-ro Svaĉek, S-ino Kralova kaj la verkistoj J. Korinek kaj Vondrousek. La
alia foto montras S-ron Berka dum lia parolado en Val. Mezirici.
En ĉiuj E-gazetoj kaj dum ĉiuj E-kongresoj oni serĉas metodojn, kiel progresigi nian movadon. Permesu, ke mi koncize raportu pri mia simpla sed efika
metodo.
En la jaro 1925 mi fariĝis esperantisto.
Miaj modeloj estis D-ro Zamenhof kaj
abato Emile Peltier. Jaron 1926 mi eluzis por perfektiĝo en lingvoscio, fariĝis
membro de IKUE kaj abonanto de
«Espero Katolika» kaj de aliaj E-gazetoj. En la jaro 1927 mi venis al Brno:
ĉi tie fariĝinte membro de SSS (= Sociala Studenta Asocio) mi tuj faris prelegojn pri Esperanto kaj gvidis unuan
kurson por komencantoj.
En 1928 mi sukcesis fondi klubon de
katolikaj esperantistoj en Brno, kies prezidanto mi fariĝis. Sekvis ĉiujare du
kursoj por komencantoj. Kun gekursanoj mi fondis lokan gazeton: Espero.
Jaro 1929 estis por nia movado tre grava. En Praha okazis la 14-a IKUE-Kongreso, kiun nia rondeto en Brno multnombre partoprenis. Ni vaste kontaktiĝis kun geamikoj el multaj landoj... Same ankaŭ en 1930 ni partoprenis la
15-an kongreson de IKUE en Budapest.
En la jaro 1931 mi plenumis mian militservan devon en Znojmo, kie mi kro-

me gvidis kursojn por komencantoj kaj
E-anguletojn en du regionaj gazetoj de
Popola partio: «Obzor» en Zncjmo kaj
«Straz» en Trebiĉ.
En 1934 okazis E-geedziĝo en la katedralo de Brno, kie grupiĝis multaj anoj
de nia grupo.
Denove kursoj, prelegoj, vizitoj al kongresoj landaj kaj eksterlandaj. Miaj penadoj kulminis en la 18-a IKUE-kongreso kaj internacia ekspozicio en Brno.
Brila sukceso de la kongreso: perradia
dissendo, partopreno de IKUE-anoj el
30 landoj eŭropaj kaj venis ankaŭ D-ro
Kao el Ĉinujo.
Jen la memorinda jaro 1936. Oni elektis
min ĝenerala sekretario kaj kasisto de
IKUE kaj administranto de Espero Katolika, kiun mi presigis en Ĉefioslovakio: eldonkvanto 2000! •
En tiu jaro mi fondis ankaŭ eldonejon
de malkaraj libroj, kaj ĝis la jaro 1939
eldonis jenajn titolojn:
Omelka: Aventuroj de Antonio, ilustrita libro.
A. Berka: Vortaro Esperanto-ĉefia.
A. Berka: Vortaro Ĉefia-esperanta kaj
Esper.-ĉefia.
Jan Filip: Fino de la mondo, dramo.

91

IKUE: stokojn da libroj. Pli ol 20.000
ekzempleroj malaperis! Mi estis arestita
kaj esplordemandita pri E-movado kaj
eldonado de E-libroj. Poste sub minaco
de mortigo la gestapo malpermesis al mi
estonte okupiĝi pri E-movado. En junio
mi devis forlasi mian urbon Brno kaj
translokiĝis al Vsetin. Sekve mi perdiĝis
de la okuloj de la Brno-a gestapo kaj
mi forgesis ilian ordonon. Mi verkis
Konversacian lernolibreton 36 paĝan.
En mia fabriko mi ĝin multobligis kaj
gvidis en internulejo kurson por komencantoj, kiu fakte estis la ununura
E-kurso en 1940.
Nia E-rondeto en Vsetin ĝisvivis liberi-

A. Berka: Malgranda legolibro.
Kalendaro de EML, ilustrita informa
libreto.
Durenkamp: Sankta Katrario.
En la jaro 1937 okazis IKUE-kongreso
en Den Haag (Nederlando), en la jaro
1938 IKUE-kongreso en Ljubljana (Jugoslavio). Mi partoprenis.
Sukcese ni fondis IKUE-sekcion en Litovio kaj revivigis landajn ligojn en pluraj ŝtatoj. IKUE en la ŭro 1938 atingis
sian plenan disvolviĝon. Bedaŭrinde venis la malfeliĉa jaro 1939: tuj post la
ruinigo de nia patrujo venis gestapo en
mian hejmon kaj konfiskis posedaĵon de

Landa kunveno en Vsetin (1971). En la mezo de la grupo estas:
Don Longoni, prezidanto de IKUE, kaj Ales Berka, prezidanto de la ĉefia
sekcio de IKUE.
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IKUE en kadro de ĈEA kaj komencis
eldonadi Informilon de la sekcio por
300 membroj.
Nia Sekcio de IKUE organizis diversajn konferencojn, ekskursojn kaj pilgrimojn kaj pri tio aperigis bild-foliojn
okaze de la 5-jara datreveno de la fondiĝo. Gi estas haveble ĉe mi.
Por la jaro 1970 mi preparis komunan
kongreson de IKUE-KELI en Brno,
kiun aprobis la Ministerio de Kulturo
en Praha, sed poste ĝi estis neaprobita
fare de la Ministerio por internaj aferoj
de Brno. Do 600 aliĝintaj gesamideanoj
ne povis veni.
Laŭ decido de la estraro de ĈEA ambaŭ sekcioj de IKUE kaj KELI devas
ĉesigi sian memstarecon kaj eniĝi en

gon de nia patrujo kaj ni povis fondi
E-rondeton ĉe uzina klubo EOH Zbrojovka. Mi denove organizis vicon de
prelegoj, gvidis kursojn por komencantoj kaj progresintoj. En du lernejoj de
Vsetin mi gvidis kursojn en kvar klasoj. Nia anaro partoprenis diversajn renkontiĝojn en Moraviaj urboj kaj ekskursojn al DDR kaj Pollando.
En 1967 aperis nova eldono de mia
Lernolibro kun vortaro, en 1968 aperis
dua reverkita eldono de tiu lemolibro
kun la vortaro. En 1969 aperis mia
«Interesa legaĵo»: 2000 ekzempleroj.
Okaze de konstituiga kongreso de CEA
(Ĉelia E-Asocio) en Brno mi en la jaro
1969 kunvokis katolikajn esperantistojn
tie ĉeestantajn kaj fondis Sekcion de

Publika prelego de Ales Berka en urba biblioteko en Val. Mezirici (1973).
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MEM - Sekcion kiel ĝiaj fakoj. Tamen
la rilatoj kun IKUE kaj KELI povas
esti konservataj kaj ni povas daŭrigi
la eldonadon de nia Informilo por
IKUE-anoj kaj Dia Regno por KELIanoj. Pro neebleco plenumadi taskojn
en la estraro de IKUE mi rezignis pri
tiu ĉi honora funkcio (1973).
Estante longjara prezidanto de E-rondeto ĉe K.P. en Vsetin, mi iniciatis kaj
eldonadis kluban ilustritan bultenon
«Informoj de Vsetin» kun humora 8paĝa aldono.
En pluraj landoj mi plenumas Libroservon de nia rondeto kaj de IKUEsekcio kaj disvendis kelkmilojn da Elibroj. Pro tio mi ne nur gvidis pli ol
100 E-kursojn, sed ĉiam penis enmanigi
al lernantoj E-gazetojn kaj E-librojn.
Mi eluzis eblecon eldonadi E-librojn en

propra eldonejo; kaj nun, ne havante
eblecon eldonadi librojn, mi almenaŭ
ilin disvendas.
De mia 16-a vivojaro mi ĉiam estis
preta servi per Esperanto al ĉiu adepto
de nia movado. Rigardante returnen je
la forpasintaj 50 jaroj de mia laboro mi
diras: Esperanto ebligis al mi ekkoni
belajn landojn de preskaŭ tuta Eŭropo,
per ĝi mi legis elstarajn verkojn de tutmonda literaturo.
Sennombrajn geamikojn mi gajnis en
multaj landoj. Vere kun ĝojo mi rememoras ĉion kaj kun helpo de Dio mi
plu laboros por tiuj ĉi noblaj idealoj.
Ales Berka,
755 Ol-Vsetin, Na krazi 1423
Ĉefioslovakio

KONSOLO
En treege pluva vetero kapuceno akompanis ŝvabon, kiu estis mortkondamnita, al la ekzekutejo. Dumvoje la krimulo plendis, ke en
tiu malagrabla vetero li devas fari tiun amaran iron. Sed la kapuceno, kiu volis lin konsoli, diris: «Kial vi plendas? Vi ja devas
nur aliri; sed mi, kiu neniel krimfaris, devos poste reiri la tutan
vojon en tiu terura vetero».
APRILO
La 31-an de marto 1925 aperis en Londona gazeto la anonco:
«Morgaŭ, la 1-an de aprilo, en la muzikhalo estos malfermata la
plej granda ekspozicio de azeno en la mondo». Efektive venis
14.000 homoj por viziti tiun ekspozicion, sed ili devis konstati,
ke ili mem estis tiuj azenoj, kiujn farsemulo mistifikis per tiu ĉi
aprilŝerco.
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Fervora respondo
al la Jubilea alvoko. Ĉiutage viciĝas pilgrimantoj al Romo, el ĉiuj mondpartoj: en la aŭdienca tago ne plu sufiĉas por akcepti ilin la grandega
salono, tiucele kreita apud la baziliko, ne plu sufiĉas la plej vasta templo
de la kristanaro, S. Petro; la Papo devas doni eĉ tri grandajn aŭdiencojn
samtage; kaj en la lastaj dimanĉoj, por aŭskulti lian vorton adresitan de
la fenestro de lia studejo, pli ol centmil «romei», la rom-irintaj pilgrimantoj, plenigis la Sankta Petro-placon.

TAGON KONTRAU LA LEPRO
Je la 26a de Januaro oni celebris en la mondo la «Tagon kontraŭ la lepro». Ĉiukredaj kaj ĉiukondiĉaj homoj estis alvokataj kontribui por ĉi
tiu paca milito kontraŭ malsano, kiu, spite de la grandaj progresoj faritaj
en medicino ankaŭ rilate al kuracado de ĉi tiu plago, ne povis esti ankoraŭ venkita. Ĉi tiu celo estas kara al la kristanoj, ĉar Jesuo tre kompatis
tiujn suferantojn forpuŝitajn de ĉiuj kun hororo, kaj per sia dia aŭtoritato li plurfoje resanigis ilin eĉ amase. Fakte per la lepro Jesuo volis
montri al ni figuron de la danĝero eĉ pli granda, kiu estas peko por animo. Kaj la Eklezio, ricevante la heredaĵon de Kristo, ne nur ĉiam celis
la savon de la animoj, sed ankaŭ klopodis kun senmezura karitato por
tiu de la korpoj.
Jen kelkaj ekzemploj: la kapucenoj en la 58 misioj, pri kiuj ili zorgas,
kreis 28 leprulejon. En la leprulejo Sankta Francisko de Madagaskaro,
laboras aŭstriaj, francaj kaj italaj kapucenoj. Gi konsistas en vilaĝo kun
domoj, lernejoj, hospitalo kaj kapelo. La vilaĝo estas ĉirkaŭata per kampoj kulturataj de la lepruloj mem. Ĉirkaŭ 200 personoj laboras ĉi tie
kaj kontribuas al la memfinancado de 1’entrepreno. Ĉiujare oni atingas
ĉi tie de 50 al 80 resaniĝoj. En Brazilo, ĉe San-Salvadoro, la lepruloj
estas kuracataj en registara hospitalo. Sed, ĉar eĉ post resaniĝo, ili estas
ĉiam forpelataj de la socio, la franciskano p. Benjameno, helpata de la
«Karitataj Volontuloj de Verono» organizis kursojn por instruo kaj pro95

fesia trejnado, kiu donas vivrimedojn al multaj. Inter la kuraĝaj helpantoj, nome de Kristo, al tiuj suferantoj, ne malmultaj estis viktimoj de tiu
terura infekto. En Birmanio, kiam la Generala Vikario de la Kengtung-a
Diocezo, revenante de vizito al leprulejo, estis forprenita kiel garantiulo
de rabistoj, estis la lepruloj mem, kiuj postkuris la rabistojn, sieĝis ilin,
kaj per sanga batalo sukcesis savi la malliberigiton, kvankam grave vunditan.
Ĉu estos sanktigata la «gaŭĉa» parokestro? La argentina sacerdoto Jose
Gabriel Brochero, naskiĝinta ĉe Kordovo de Argentino en 1840, kutime
konata kiel la «gaŭĉa parokestro», verŝajne estos honorata sur la altaroj.
(«Gauĉo» estas la konata ĉevalbredisto de la pampoj). Destinita vicparokestro de Villa del Transito, patro Brochero laboris kiel pastro dum
kvardek jaroj. En tiu montoriĉa regiono li konstruis pregejojn, infanĝardenojn, lernejojn. Eĉ post kiam li estis elektita kanoniko, li daŭrigis sian
apostolan kaj socian agadon. Lia granda boneco por la terlaboristoj, al
kiuj en siaj predikoj li paroladis per gaŭĉeska ĵargono, meritis al li la
titolon «gaŭĉa parokestro» pri kiu li fieris. Ankaŭ la argentina kino memorigis lin per filmo nomata «E1 cura Gaucho». Lia beatiga proceso intertempe pluiras.

NAPOLEONO LA GRANDA
Napoleono estis nur 1,51 m granda. Kiam iufoje en biblioteko li
vane provis atingi libron, kiu staris sur alta breto, la bibliotekisto
afable diris: «Permesu, ke mi deprenu la libron: mi estas pli
granda ol vi». Tiam Napoleono respondis indignite: «Vi volis diri:
pli longa».

96

ra jtig o de la trib u n a lo de m ilano n. 20E
(27 majo 1971)
respondeca d ire k to ro
longoni ferdinandc
via s. am brogio 2 / te l. 9960050
I / 20051 lim b ia te (mi)
p re se jo : scuola grafica
is titu to salesiano s. zenc
via minzoni 5G
37100. verona
ekspedo per poŝtabono / gr. III/7C

