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S. Maria Maggiore en Romo
La baziliko S. Maria Maggiore (= S. Maria la plej Granda) dum tri aŭ
kvar jarcentoj estis nomata «Sankta Maria de la Lulilo», ear ŝajnas ke tien
oni portis ne nur materialojn elfosigitajn en la sankta Groto de Betlehemo,
sed ankaŭ restaĵojn de la sankta lulilo de Jesuo. Kvankam oni ne povas
certigi, ĉu tiuj restaĵoj apartenis al la originala lulilo de Kristo, tamen oni
agnoskis, ke tiuj lignospecoj devenis de la Palestinaj sikomoroj.
Poste la baziliko nomiĝis «Baziliko de Papo Libei;d» kaj «S. Maria de la
Neĝo», ĉar pia tradicio diras, ke la Madono aperis al Papo Libero kaj al patricio Johano, ordonante al ili, ke oni konstruu templon sur loko kie, la
postan tagon, ili trovos neĝon. Laŭ la historiaj dokumentoj tamen la unua
vera baziliko estis konstruita de Siksto 3-a, kiu la 5-an de aŭgusto konsekris ĝin sur la Eskvilina monteto.
La baziliko havas tri navojn apartigitajn per 36 jonikaj kolonoj. Brilas sur
tiuj la riĉega plafono laŭ fakoj, el ligno orumita per la unua oro portita el
Ameriko de Kristoforo Kolumbo al la hispana reĝo, kiu donacis tion al
Papo Aleksandro 6-a. La plafono estas konsiderata ĉefverko de la Renesanco en Romo.
Dekstre kaj maldekstre de la ĉefa altaro situas du belegaj kapeloj: ili portas
la nomojn de la papoj, kiuj konstruigis ilin, t.e. Sjksto 5-a kaj Paŭlo 5-a
Borghese. La Paŭla aŭ Borghese-kapelo estas verŝajne la plej bela en la
mondo; ĝi estas dediĉita al la Madono «Salus Populi Nostri».
Admirindaj estas la tombaj monumentoj de Papo Klemento 8-a kaj de
Paŭlo 5-a.
Inter la 24 konfesejoj troviĝas tiu de P. Jacobitti kun la surskribo «Esperanto».
La 15-an de aŭgusto ni ĝuos en tiu ĉi baziliko unu el plej belaj momentoj
de nia vivo: en la baziliko kun ni estos la Vikario de Kristo: la Papo.
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□

1. Aliĝintoj al la Kongreso de IKUE, kiuj ankoraŭ ne indikis la
precizan tagon de sia alveno kaj la daŭron de sia restado en la kongresejo, bonvolu tuj komuniki tion al LKK.

□

2. En la marta numero de EK vi trovis, kiel oni atingas la kongresejon «Domus Pacis». En la maja numero (p. 66) vi trovis la programon de la kongreso.
Katolika Sento en sia maja numero komunikas, ke la aliĝintoj estas
jam 256.

□

3. Vi ricevis la jarlibron, kiu estas komuna eldono de IKUE kaj
KELI kaj prezentas vastan panoramon de ambaŭ asocioj.
Kiel vi scias, ĝi postulis grandajn elspezojn; do ni sekvu la konsilon
kaj peton de nia Prezidanto (v. la folieton en la jarlibro) sendi mondonacon por kovri la kostojn. Kiu volas mendi aliajn ekzemplerojn,
skribu al la sekretario.

□

4. Kiel oni anoncis en la aprila numero, poetoj, kiuj jam publikigis
aŭ intencas fari verkojn en Esperanto, aligŭ al la «Asocio de poetoj
esperantistaj». La interesitoj skribu al S-ro Carmel Mallia, Old Governors Palace str. 122, Vittoriosa, MALTA.

□

5.

Sendu artikolojn kaj anoncojn nur al la Redaktoro.
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M ONTECASSINO
La 15-an de februaro 1944-a komenciĝis la aviadaj kaj artileriaj bombadoj de la
benediktana abatejo de Monte Cassino, inter Romo kaj Napolo; la feroca travivaĵo
kulminis, 3 monatojn poste, en la kompleta detruo de la monumenta tutaĵo. En la
daŭro de apenaŭ 3 monatoj, trafis la abatejon duonmiliardo da kilogramoj de ekplodaj kaj bruligaj bomboj, lanĉitaj de 142 grandpotencaj aviadiloj; la artilerio, siavice,
pafis pli ol 300 mil kuglojn, per 750 kanonoj.
La detruo de la konstruaĵo ne tuŝis, bonŝance, la valoregajn manuskriptojn kaj volumojn de la biblioteko, kaj la ĉefajn artverkojn de la monaRejo, kiuj — ĉe la komenco de la milito — estis portitaj al Romo kaj konservitaj en pli sekura loko. Koncerne sekurecon, verdire, ĝis 1944-a ĉiuj opiniis, ke neniu loko estas pli sekura ol la
antikvega abatejo, unu el la plej grandaj kristanaj monumentoj, simbolo de paco
jam depost 14 jarcentoj. Kontraŭe, ĝuste tiu paca loko estis la tereno, kie sin alfrontis kaj mortis, kune kun la senkulpaj kaj senarmaj loĝantoj de la apuda urbeto Cassino, soldatoj el la tuta mondo, precipe germanoj, popoj, usonanoj, britoj, novzelandaj, hindoj.
La restaĵoj de la abatejo estis okupitaj, fme, la 18-an de majo 1944-a, de pola taĉmento; tiuj restaĵoj silente memorigis, ke oni ĝuste detruis, en Monte Cassino, tiujn
homajn valorojn, por kiuj laŭdire oni batalis.
Dum ĉi tiuj 30 jaroj, abundis polemikoj, akuzoj, sindefendoj, tendencaj asertoj pri
la detruo de Monte Cassino; la vero estas ankoraŭ ne plene konata, sed afero estas
tute certa, ke tiu detruo ne nur estis erara el milita vidpunkto (ĉar, sin apogante al la
restaĵoj de la kolosa monumento, la germanoj haltigis dum 3 monatoj la antaŭeniradon de la aliancanoj) sed ĝi estis — kiel diris la historiisto Gaetano DE SANCTIS — «eterna honto de nia epoko kaj de nia civilizo».
Hodiaŭ la abatejo, kvazaŭ renaskiĝanta Fenikso, staras denove, rekonstruita, sur
Monte Cassino; nia civilizo spertis aliajn hontojn, se eble eĉ pli grandajn; sed la
eventoj de tiu komenciĝanta 1944-a ankoraŭ ne forviŝiĝis el la memoro de la italoj.
Monte Cassino havas, bedaŭrinde, longan sperton koncerne detruiĝojn; sed ĝi ĉiam
sukcesis pluvivi, kiel neestingebla lumo de espero.
La abatejo estis fondita, en la jaro 529-a, de Sankta Benedikto mem, kiu — probable — ĝuste tie diktis sian «Regularon». La ĝojplena fondinto de la okcidenta monaRismo nek ignoris nek malŝatis la orientan tradicion, sed malakceptis ĝian troan
asketismon; li proponis novan ekvilibron, moderecon, kaj konduton, kiu samtempe
ekzaltas la laboron (manan kaj intelektan) kaj la religian agadon: «Ora et labora»
(preĝu kaj laboru) estas la ĉefa ordono de la benediktana regularo.
Same en la abatejo de Monte Cassino, kun anticipo de preskaŭ 13 jarcentoj, oni
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povis aŭdi unuanfojon frazon plene aktualan: «Oni disdonu al ĉiu laŭ liaj bezonoj».
Kvankam la ordono koncernis specife la malriĉulojn, kiujn la abatejo subtenis, tiu
frazo, eldirita en frua mezepoko, estas rimarkinda.
La agado de la benediktanaj monaRoj estis daŭra kontraŭstaro al la perforto, materia
kaj spirita; tra la jarcentoj, Monte Cassino gardis zorgoplene la kristanan civilizon.
Plurfoje la abatejo estis detruita. Jam tuj post la morto de Sankta Benedikto, la longobardoj ĝin atakis, detruis, kaj transfcrmis en militan bazon. Komence de la 8-a
jarcento, Monte Cassino renaskiĝis, kaj ĝia influo disradiis, kiel monda centro de
religiaj kaj kulturaj iniciatoj. Sed la paca agado de la monafioj ne sufiĉis por havi
sekurecon. La muzulmanoj, kiuj dum pli ol 40 jaroj pirate trakuris la regionon ĝis
la jaro 915-a, iumomente konkeris kaj detruis la monafiejon; la lumo de la tiama
brulego estis videbla dum pluraj tagoj, kiel raportas la kronikoj.
Monte Cassino, tamen, denove renaskiĝis, iom post la jaro 1000, kaj ĝi fariĝis la
plej granda kaj prestiĝa centro de kristana religio kaj arto. Ĉifoje, ne estis la homoj,
kiuj ĝin detruis, sed tertremo, en la jaro 1349-a.
La abatejo renaskiĝis en 1500, malpli impona, tamen ankoraŭ kiel monumenta
tutaĵo kaj daŭre kiel prestiĝa centro de religio kaj arto; la bombadoj de 1944-a
ĝin detruis, sed ne sukcesis forviŝi el la tero ĉi tiun lumturon de paco kaj spirita vivo.
Hodiaŭ Monte Cassino estas denove tia, kia ĝi estis, rekonstruita laŭ la originalaj
planoj. Ni esperu, ke ĉifoje temis pri la lasta dolora evento de la abatejo, kaj ke
neniam plu oni devu sperti la uraganon de la milito.
D-ro A. De Salvo

Viva ekumenismo
Tiun ĉi rakonton oni povis legi en la hungara revuo «Uj Ember» ( = Nova homo).
La pastro funkciis en vilaĝo Tura (Hungarujo), kie tiam vivis tre pia maljuna juda
homo.
Li ĉiam fervore preĝis el sia hebrea preĝlibro kaj ame legadis la Torah-librojn de
Moseo, la tekstojn de la profetoj. La menciita pastro baldaŭ konatiĝis, eĉ amikiĝis
kun li kaj ili ofte priparolis religiajn problemojn. La pastro jam de jardeko ĉiam
hebree legis la Malnovan Testamenton kaj greke la Novan.
Kiam tiu maljuna judo en Tura mortis, la pastro vizitis la vidvinon kaj diris al ŝi:
«Se vi ne trovos rabenon, kiu enterigos vian edzon, mi volonte ekstaros ĉe lia ĉerko
kaj preĝos tie la plej belajn hebreajn preĝojn, kiujn li tiom amis dum sia vivo; ĉar
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mi opinias nejuste, ke oni entombigu entuziasman maljunan judon kaj super li oni
ne preĝu en tiu lingvo, kiun Dio mem tiom sanktigis».
Tamen la vidvino povis alvenigi rabenon el Budapesto, kiu hungarlingve adiaŭis la
mortinton. Sed al la vidvino donis bonegan impreson la estimo de katolika pastro
por sia edzo, tiel ke ŝi donacis ĉiujn hebreajn preĝlibrojn, la sanktajn skribaĵojn de
la mortinto al la pastro.
Pri la sama pastro oni rakontas, ke li estis dum longa tempo kaplano en urbo Szeged
kaj volonte faris diakonajn servojn en la tiea grek-katolika preĝejo. Dumtempe li
diligente lernis la rusan lingvon, kiel lingvon de la orientaj fratoj kaj liturgian lingvon, de la pravoslava eklezio. Tiel li fariĝis konfesprenanto de la grek-katolikaj
metilernantoj, kiuj grandnombre loĝis en la katolika episkopa metilernejo.
Kiam dum la dua mondmilito la sovetaj trupoj, forpelante la faŝistajn hitleranojn,
venis al Szeged, unu el la rusaj komandantoj eksciis, ke tie estas katolika pastro,
kiu parolas la rusan lingvon. Li petis la pastron, ke li enterigu rusan soldaton tiam
mortintan.
La ĉeestantaj rusoj kortuŝite aŭdis la konatajn lingvon, kantojn kaj liturgion. Ili
salvon pafis honore de sia kamarado. Kaj la manon de la pastro ili amike, soldatmaniere firme premis, dirante: «Vo imjra ruskovo naroda spasiibo!».
( = Ni dankas en nomo de la rusa popolo).
Tio okazis en Dorozsma, apud Szeged, vilaĝo konata eĉ en popolkanto pro sia malnova ventomuelejo.
Similaj rakontoj ne estis unikaj pri katolikaj pastroj. Tiel konata hungara poeto
Tames Emod el la amika rondo de Andreo Ady, Julio Juhasz kaj aliaj verkis dum la
unua mondmilito emocian draman poemon sub la titolo «Enterigo».
Mallonge rakontite: Sur la batalkampo kiam jam krepuskiĝis, kuŝis tri mortintaj
hungaraj soldatoj. Unu estis kalvinano, unu judo kaj la tria katoliko, sed ilia sango
fluis kune sur la teron kaj eĉ mortinte iliaj brakoj ripozis sur la ŝultro de la alia
kamarado.
Kaj tiam aperis soldatpastro, grizhare, altega. Liaj tempioj ŝajnis havi aŭreolon. Li
ekstaris ĉe la tri korpoj kaj apud la katoliko li voĉis flustre: «Lux perpetua luceat
ei...».
Poste li paŝis al la kalvinana kaj zumis ĉe lia kapo la psalmon: «Mia Sinjoro, Vi
estis por ni loĝejo de generacio al generacio...».
Fine li ekstaris en la mezo de ili, kie kuŝis la juda soldato kaj ekploris tie lia voĉo:
«Jiskadal vojiskadas some...». Mi estas Dio indulga...
Kaj kiam leviĝis la suno, ĝiaj radioj feliĉe ekripozis sur la ridetantaj vizaĝoj de la
mortintoj...
Laŭ hungaraj tekstoj rerakontis
Paŭlo Balkanyi
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La aventura vojo de letero
Pri bonvola helpo de esperantistoj raportis la hungara semajna revuo «Uj Ember».
El vilaĝo Szenttamas, hungara vilaĝo en Jugoslavio iris Bela Horvat al Svedujo kiel
gast-laboristo. Li regule ĉiusemajne skribis leteron al siaj gepatroj. Sed unu letero
alvenis nur post ses semajnoj kaj kun hungaraj poŝtmarkoj. Kio okazis?
La letero estis en aviadilo, kiu eksplodis enla aero super Cehoslovakio kaj la vento
forportis tiun ĉi leteron ien kaj ĝi alvenis al la urbo Praha.
Dum ekskurso trovis ĝin lernantoj de esperantista instruisto. La adreso ja ne estis
bone legebla, sed ili vidis ke ĝi estas hungara. Ili do sendis ĝin al Istvan Edry en
Gydr por laŭebla plusendo. Tiu divenis la ĝustan adreson kaj metinte la leteron en
novan koverton, enpoŝtigis ĝin al Szenttamas, kiu situas en Vojvodina (Norda parto
de Jugoslavio, kie oni parolas hungare). Tiel atingis post 6-semajna veturado la
letero de la fdo el la Nordo la gepatrojn en la Sudo.
La gazeto aldonas: «Se ĉiuj homoj tiel volus helpi unu al la alia, nia vivo estus
certe pli bela sur la tero».
P. Balkanyi

★

Esperantisto skribas al V.R.
Estimata Direkcio de la Vatikana Radio,
Se oni konsideras, ke milionoj da esperantistoj el malsimilaj kredoj, aŭ eĉ ateistoj,
volonte aŭskultus Vatikanan Radion, se ĝi uzus Esperanton, kial oni povas ne uzi
tiun rimedon, kiu povus fariĝi ilo de konvertado kaj savo por multaj?
Per tiu lingvo oni disvastigas la penson de Mao, de anarkistoj, de ateistoj, de spiritistoj, de komunismo; kial ne uzi ĝin por la Evangelio?
Antaŭjuĝoj ne valoras. Kuri sampaŝe kun la tempoj? Ni jam havas la sanktan
Meson en Esperanto. Patro Giacinto Jacobitti, kiu loĝas apud Santa Maria Maggiore, redaktas la meslibron en Esperanto, ni ankaŭ havas la Biblion en Esperanto
ktp. Do decidiĝu okaze de la Santa Jaro!
I.P.
(La letero aperis en itala lingvo en la bulteno de la Vatikana Radio inter la leteroj
de la aŭskultantoj).
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ESPERANTO
VIVAS
1. UK en KOPENHAGO (26.7.-2.8.1975).
La unua UK okazis en la jaro 1905, do antaŭ 70 jaroj, en Boulogne-sur-mer
(Francujo) kun la partopreno de D-ro Zamenhof. La 60-a UK okazos en
Kopenhago, precize en Frederiksberg, kiu estas la koro de la dana ĉefurbo.
La grandega konstruaĵo Falkoner Centret estas la kongresejo: ĝi havas
grandegajn salonojn, luksan hotelon, grandan restoracion, vendejojn, bankon ktp.
La estraro de UEA decidis, ke la ĉefa temo de la kongreso — kaj sekve
ankaŭ unu el ĝiaj ĉefaj laborkunsidoj — estu: «La virino», okaze de la
internacia Jaro de la Virino. Krome estas elektita dua temo: «La rolo de la
individuo en la Esperanto-movado.
La postkongreso okazos en Aarhus de 3 ĝis 6 aŭgusto. Aldoniĝis ĉijare
nova dimensio: «post-postkongreso en Gotenburgo (Svedujo): 6-9 aŭgusto.
★

2. Kiel ni anoncis, la internacia Kongreso de IKUE okazos en Roma
(Domus Pacis, vojo Torre Rossa) de la 11-a ĝis la 16-a de aŭgusto; la internacia kongreso de KELI okazos en Svedujo (fonkoping). Ni esperas, ke
kelkaj IKUE-anoj povos partopreni la Kongreson de KELI kaj kelkaj KELIanoj nian kongreson.
★

3. La ambasado de Aŭstralio en Okcidenta Germanujo eldonis interesan
libreton en Esperanto, titolitan «Aŭstralio, koncizaj faktoj».
La trafikoficejo de Romanshorn (Svislando) eldonis Esperantan tekston
kiel aldonaĵon al turismaj faldfolioj en aliaj lingvoj.
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4. FIAT presigis vortareton «Piccolo dizionario turistico» en ses lingvoj,
inkluzive de Esperanto.
★

5. La pasintan decembron en Hamburgo fondiĝis «Esperanto-centro D-ro
Zamenhof, Domo por naciaj renkontiĝoj».
★

6. En Vaaksy (Finnlando) P. Albino Ciccanti gvidos E-kurson kune kun
A. Pettyn el Pollando dum la Esperanta Studsemajno (5-13 julio).
★

7. «Ponto», bulteno de Tokia E-Klubo, informas, ke en la japana ĉefurbo
antaŭ nelonge ekfunkciis «telefona servo»: elektinte la numeron 371.5644
inter la 9-a horo vespere kaj la 9-a matene, oni povas aŭdi novaĵojn el la
E-movado kaj paroladojn de eksterlandaj esperantistoj. Tio helpas la prononcon de japanaj komencantoj.
★

8. Aŭstriaj ĵurnaloj raportis pri la internacia kongreso de la fervojistoj
en Villach, kiun partoprenis 700 esperantistoj el 20 landoj. En la preĝejo
de S. Nikolao okazis Diservo, kiun celebris P. Albino Ciccanti kaj P. Karl
Hochgatterer. La unuan legaĵon dum la Meso legis evangelia esperantisto.
★

9. En la universitato de Saarbrucken (Germanujo) okazos de 10 ĝis 17
aŭgusto la unua «Internacia Konferenco de la neŭtrala E-Movado». Enkonduka prelego de I. Lapenna: «La monda lingvo-problemo kaj la rolo
de la E-movado».
★

10. La Libro-servo de UEA informis, ke inter la 20 plej venditaj libroj
en la pasinta jaro estas la Sankta Biblio kaj la romano de G. Gardonyi
«Sklavoj de Dio» (traduko de J. Hamvai). Aliaj libroj: «Amuzaj dialogoj»
(A. Lienhardt), «Internacia komerca-ekonomika vortaro (F. Munniksma),
«Ni kaj ĝi» (G. Waringhien), «Esperanto en perspektivo» (I. Lapenna,
Lins kaj Carlevaro), «Por pli efika informado (I. Lapenna), «Plena Ilustrita Vortaro» (G. Waringhien), «Kompleta lernolibro» (Mimo), «Esperanto» (Szerdahelyi), «Zamenhof, aŭtoro de Esperanto» (Boulton)...
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11. En la 7-a volumo de la katalunlingva «Gran Enciclopedia Catalana»
troviĝas artikoloj pri «esperantismo», «esperantisto» kaj «Esperanto» kun
entute pli ol 900 vortoj kaj 2 ilustraĵoj. La artikolojn verkis P. Manuel
Casanoves pri la kataluna lingvo kaj Roger Alier.
★

12. Kiel ni publikigis en la aprila numero, s-ro Carmel Mallia, malta
poeto gajninta plurajn premiojn en internaciaj E-konkursoj, volas starigi
ASOCION DE POETOJ ESPERANTISTAJ, por ke la E-kulturo gajnu
pli grandan prestiĝon en neesperantistaj medioj.
La interesitoj skribu al S-ro C. Mallia, Old Govoernors Palace, Str. 122 Vittoriosa - MALTA.
★

13. La 43-a internacia kongreso de blindaj esperantistoj okazos en Hillerod (Danlando), la 15-a intern. kongreseto de la infanoj okazos en Hellerup.
★

14. En la instituto «Suore Canossiane» de Verono la Redaktoro de EK
gvidis E-kurson por la novicinoj; en la instituto «Don Mazza» D-ro P. Bonomi gvidis E-kurson por studentoj.
En la «Esperantujo» apud la lago de Garda estas celebrata la unuan dimanĉon de ĉiu monato Sankta Meso en Esperanto.
★

15. En la dioceza Seminario de Kielce (Pollando) havis lokon por la
unua fojo ekzameno de alumnoj pri Esperanto en la ĉeesto de la Rektoro.
La kurson organizis kaj gvidis Prof. Massalska. En la ekzameno partoprenis P.H. Paruzel kaj Prof. J. Tocziski. Pastro Zielonka en la Seminario
de Tarnow interesigas la seminarianojn pri Esperanto. Nov-ordinigitaj sacerdotoj Szostak kaj Koza el la diocezo Przemysl ricevis okaze de sia konsekro multajn samideanajn bondezirojn en Esperanto. Ni gratulas al ili.
★

16. La E-rondo «Amikoj de Italio» en Varsovio organizis «Italan vesperon por ĉiuj», kiu havis grandan sukceson.
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La Esperanta Katolika movado en Italio
Esperanto enhavas du ĉefajn fundamentojn: la unua estas la interkomprenilo; la dua,
nomata de Zamenhof «interna ideo», estas tiu idealo de frateco kiu, precipe origine
kvazaŭ fariĝis religio: tio estas la homaranismo.
Tiuj du fundamentoj estas kaj estis strikte interligitaj kaj malfacile apartigeblaj:
tiuj kiuj alproksimiĝas al Esperanto unue pro unu kialo, ĉiam estas pli malpli allogitaj ankaŭ de la alia..
Esperanto kiel internacia lingvo superis ĉiujn aliajn projektojn kaj ĝi sukcesis pli ol
iu ajn alia internacia lingvo havi partianojn. La komuna lingva idealo ebligis la
renkontiĝon de homoj sekvantaj kontraŭajn ideologiojn.
La plej konataj internaciaj ekzemploj estas tiuj de interreligiaj renkontiĝoj kiuj
kunigas homojn de malsamaj religioj kaj eĉ ateistojn.
En Italio praktike estas nur unu religio, tial la «interna ideo» ebligis (antaŭ ol
faŝismo devigis la italajn esperantistojn al tiu humiliga adaptiĝo kiu, laŭ kelkaj samideanoj, permesis postvivon al la movado) multajn amikajn renkontiĝojn inter katolikoj kaj socialistoj esperantistaj. Certe inter italaj esperantistoj apartenantaj al malsamaj ideologioj estis diskutoj kaj disputoj sed tio neniam alportis al malamoj, al
neripareblaj disiĝoj: Esperanto, aŭ precize la «interna ideo» montriĝis ilo por superi
ĉiujn antagonismojn. Komence la esperantista movado estis elita, ĉar tiam estis multaj la analfabetaj homoj. Esperanto naskiĝis en katolika Pollando kaj poste disvastiĝis en same katolika Francio. Krom tio, en tiu epoko la katolikoj, apartenantaj al
universala eklezio, kies latina lingvo kriziĝis, pli ol aliaj homoj bezonis novan interkomprenilon. Tial en la origino de Esperanto oni trovas multajn katolikajn pastrojn.
Hodiaŭ la plej malnova esperanto-revuo estas «Espero Katolika» fondita de la franca
pastro Emile Peltier (1870-1909) en la oktobro de la jaro 1903.
Unu el la plej malnovaj fakaj esperantaj organizoj estas Internacia Katolika Unuiĝo
Esperantista (IKUE) fondita de la angla pastro Austin Richardon (1843-1913) la 1-an
de aprilo 1910 dum la unua katolika kongreso en Parizo.
Naciaj dividoj en movado duoble internacia kiel la esperantista-katolika ne estis
ĝustaj, tamen en Italio tiu movado havis proprajn specifajn karakterizojn.
Pioniro de Esperanto en Italio estis Daniele Marigoni (1846-1920) kiu en la jaro 1889
verkis la unuan esperantan gramatikon por ltaloj. La afero preskaŭ fiaskis kaj malmultaj personoj interesiĝis pri Esperanto.
Komence de la XX-a jarcento revivigis la movadon eksterlandanoj. Tio estis normale
ĉar Esperanto ne naskiĝis en Italio kaj la lingvajn problemojn kutime pli sentas tiuj
kiuj vizitas fremdan landon ol tiuj kiuj en tiu lando naskiĝis. Danke al tiuj novaj
fortoj oni sukcesis fondi lokajn grupojn, revuojn...
En Florenco la 21-an de marto 1910 okazis la 1-a Itala Kongreso dum kiu oni fondis
«Federacio Esperantista Itala» (FEI).
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Inter la plej agemaj italaj katolikoj ĉi-tie oni devas mencii la episkopon Luigi Giambene kiu fondis grupon en Romo en la jaro 1904, li verkis multajn librojn kaj fondis
revuon «Roma Esperantisto». Li multe propagandis Esperanton ĉe la Papo Pius X
kiu nomis lin «Monsinjoro Esperanto».
Alia agemulo estis la pastro Giacomo Bianchini kiu propagandis Esperanton precipe
en la nord-orienta parto de Italio, verkis gramatikon kaj vortaron «Latino-Esperanto», la unuan jarlibron de la katolika movado kaj estis elektita ĝenerala sekretario
de IKUE dum la kongreso en Romo en la jaro 1913.
Corrado Grazzini estis unu el la fondintoj de FEI kaj aŭtoro de la nuntempe plej
famaj esperanto-gramatiko kaj vortaro por italoj.
Sed la plej konata itala katolika esperantisto estas sendube la monako Eugenio Modesto Carolfi. Li propagandis Esperanton en centra-norda parto de Italio: ŝajnas ke li
gvidis pli ol 1000 esperanto-kursojn.
Fine Monsinjoro Enrico Violi kiu propagandis Esperanton precipe en la norda parto
de Italio.
Ĉiuj tiuj katolikoj havis gravajn taskojn en la movado.
Gis la fino de la unua mondmilito la italaj katolikoj esperantistaj ne bezonis sendependan organiziĝon ĉar praktike ili tenis la movadon en siaj manoj.
Post la unua mondmilito aliĝis al FEI multaj novaj fortoj: socialistoj, ateistoj naciistoj... tial la katolikoj decidis memstaran organiziĝon.
En Bologna la 3-an de oktobro 1920, dum la 5-a kongreso de FEI okazis la unua
kongreso de «Unione degli Esperantisti Cattolici Italiahi» «Unuiĝo de Esperantistoj
Katolikaj Italaj «UECI»). En julio de la jaro 1922 naskiĝis en Venecio la organo de
UECI: la revuo «Katolika Sento».
Gis la unua dudekjaro de nia jarcento multaj politikistoj aliĝis al Esperanto, inter ili
estis multaj socialistaj deputitoj. Memorinda estas Oddino Morgari, unu el la estroj de
la socialista partio kiu multege propagandis Esperanton kaj verkis libreton favore
de ĝi. Sed la socialistoj sukcesis organizi nur 2 esperantajn grupojn: unu en Genovo
en la jaro 1920 kaj unu en Milano en la jaro 1922. En tiu epoko en Italio inter la
esperantistoj multaj intelektuloj estis socialistoj kaj la plej multo de la anaro estis
katolika sed la rilatoj estis sufiĉe bonaj.
Unuavide ŝajnus ke esperantismo kaj faŝismo ne povas havi rilatojn kaj estas neakordigeblaj; kie regnas dekstraj ideologioj la esperantistoj estas, aŭ kvazaŭ, persekutitaj. En Italio la esperantistoj, danke al tiu tipa arto de adaptiĝo, de elirkapablo
el domaĝoj, sukcesis unue kunvivi kun la faŝismo kaj poste fariĝis ankaŭ propagandistoj de faŝismo eksterlande.
La italaj esperantistoj rimarkis ke ne estas bone por partio kiu ekzaltas la naciajn
valorojn utiligi fremdajn lingvojn por propagandi faŝismon eksterlande sed, bedaŭrinde eksterlandanoj ne komprenas la italan lingvon tial la plej bona afero estus uzi
Esperanton kiu, laŭ ili, estas kiel itala lingvo simpligita, tial, iom post iom danke al
esperanto la eksterlandanoj povas kompreni ankaŭ la italan lingvon kaj samtempe la
faŝismon.
Danke al tiu politika adaptiĝo la esperantistoj havis multajn oficialajn helpojn.
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Jam en la jaro 1925 komenciĝis radia esperanta kurso kaj ni devas memorigi ke la
Universala Kongreso en Romo (1935) unu el la plej sukcesplenaj, sukcesis danke al
la registara helpo kaj apogo.
Kompreneble ne ĉiuj esperantistoj konsentis klini la kapon antaŭ la faŝismo; sed
estis vere malmultnombraj. Pri ili estas malmultaj informoj, nur personaj memoroj
kaj kelkaj malbonaj okazaj artikoloj. Nur la anoj de la Laborista Esperanta Grupo
de Genovo suferis personajn batojn.
Sed ne estas malfacile diveni kio okazis al kontraŭuloj de faŝismaj ideoj: aŭ ili suferis spitaĵojn aŭ estis «silentigitaj»; la nomoj de la plej konataj socialistoj esperantistaj ne plu aperis en la revuoj.
En la jaro 1920 danke al klopodoj de la aŭstra katolika pastro Max Joseph Metzger
oni fondis «Internaciŭ Katolika» (IKA). A1 IKA aliĝis la progresemaj katolikaj esperantistoj kiuj ne aprobis la politikan linion teorie neŭtralan sed praktike burĝan de
IKUE.
Estis multaj disputoj inter la du katolikaj organizoj IKUE kaj IKA. Fine kaŭze
de ŝovinismo kaj naciismo venkis IKUE.
Pastro Metzger estis senkapigita pro siaj ideoj pri «hitlera justeco» en la jaro 1944.
La disputoj inter IKUE kaj IKA okazis ankaŭ en Italio sed ne estis tiel akraj.
La italaj katolikoj esperantistaj dum la faŝisma regno batalis kontraŭ la akcepto de
Jatino kiel internacia lingvo pri kiu multaj faŝistoj plendis.
Antaŭ (kaj foje ankaŭ dum) la faŝismo la rilatoj inter socialistoj kaj katolikaj esperantistoj ĝenerale estis bonaj kaj lojalaj. En multaj broŝuroj, revuoj katolikoj parolis
pri socialistoj, laŭdegis ilin kaj returne socialistoj tion faris por katolikoj.
Sed ankaŭ por la italaj esperantistoj la vivo fariĝis iom post iom pli malfacila. Tio
okazis ne ĉar oni persekutis ilin sed pro la politika etoso de tiu malfacila epoko dum
kiu ne estis loko por pacifismo, internaciismo, toleremo. La ruzaĵo, per Esperanto
propagandi faŝismon, ne savis ilin. Cirkaŭ la verda standardo ĉiam estis pli malmultnombraj la esperantistoj. Sed tiuj malfeliĉaĵoj superigis la lastajn barojn inter malsamideologiaj esperantistoj; tial estas tre malfacile, en tiu epoko, legante artikolojn
en italaj esperantaj revuoj, diveni ĉu la verkisto estas katolika aŭ ne.
Nur je la fmo de la jaro 1939 la faŝisma regno, provizore por ŝpari paperon, malpermesis, kune kun aliaj revuoj, la aperigon de la bulteno de FEI.
Post la dua mondmilito iom post iom la movado reviviĝis kaj pro malfacilaj kaj
malfeliĉaj estintecaj spertoj ĝi klopodis esti neŭtrala kaj sendependa.
Ankaŭ la italaj esperantistoj katolikaj reviviĝis kaj organizis dum la «Sankta Jaro»
en Romo (1950) la 22-an kongreson de IKUE kies prezidanto estis pastro M.E.
Carolfi.
Ek de la jaro 1971 Italio fariĝis centro de IKUE kaj la italaj pastroj Ferdinando Longoni kaj Felice Ruaro estas prezidanto de IKUE kaj redaktoro de «Espero Katolika».
FRANCOCARDONE
Via U. Balestreri 18/26
10155 - Torino - Italio

108

VENTO POR NIA MUELILO
POLITIKO KAJ LINGVO.
A) Ministra Sekretario Nederlanda antaŭ ne-longe kaŭzis sensacion en ia
europa politika kunveno en Germanujo kiam li laŭ gazetaraj komunikaĵoj estus deklarinta ke Nederlando post 5 jaroj forlasos la NATO.
La antiklimakso baldaŭ venis, kiam la sekretario mem atestis ke li «ne
tiel sperta estas je germana lingvo», kaj pro tio lia deklaro ricevis tute
maljustan bildon de tio, kion li intencis diri. Sed: kial li ne parolis en
Esperanto?
B) En la kunveno de la rajtigitaj ministroj de la E.E.K. en Bruselo oni
multan tempon okupis serĉante drastan reduktadon de la, ne nur administraciaj, kostoj de tiu organizacio. Ties, tre eble, plej grandan parton havas
la kompleksego de lŭ tadukiloj en personoj, maŝinoj, instalaĵoj, laborejoj
k.t.p. Oni tamen ne kuraĝis ilin eĉ tuŝi! Jes: kiu havus la malrespektegon
decidigi tiajn sinjoregojn malŝpari sian «altprezan» tempon por Esperanto?
C) A1 A + B ĉi-supre ja bone korespondas kion samideano Heinrich Hoffmann, Berlin jam (!) 21-2-’72 al mi sendis en sia artikolo pri la eŭropa
konsciiĝo, kie li i.a. iomete pesimiste skribis: «Rilate al ia teknika gravaĵo: la nombro de oficaj lingvoj; la kunligita naci-egoismo de la plivastigita E.E.K. jam superas tiun de la UNO. «Kvietige al tio la redaktoro de
Berliner Morgenpost referencas al tio kion la tiutempa Prezidanto D-ro
Fr. Jonas (mem aktiva esperantisto) 2-3-’7O al la pli ol 2000 partoprenantoj de la universala Kongreso el 46 landoj diris: «La problemo de internacia lingvo jam delonge ne estas nura teorio. Esperanto solvis tiun problemon, ĝi transportis la teorion en la praktikon. Esperanto ĝis-nun brile
elproviĝis de scienco kaj tekniko, de politiko kaj merkado, de pedagogiko
kaj literaturo. Kiun provon do ankoraŭ skeptikuloj bezonas por akcepti
Esperanton? Nur la propran sperton-, anstataŭ malsaĝan antaŭjuĝon. Ni
plej baldaŭ nin montru neantaŭjuĝon. Ni plej baldaŭ nin montru neantaŭjuĝaj Esperantistoj!».
Karaj gelegantoj: malgraŭ miaj 80 jaroj, mi perseveras esperante viajn
faktojn kiuj parolas por nia afero.
K.A. Ouwendijk em. parofi. Roelofarendsveen, Nederlando.
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La Sankta Jaro 1975
1.

ALTA NOMBRO KAJ BONA KVALITO.

□

Jam en majo la pilgrimantoj alvenintaj al la Eterna Urbo estis multe superinta la nombron de la Jubileo de la jaro 1950. Oni parolis pri du milionoj
kaj duono. Cetere ne la nombro plej gravas, sed aliaj aspektoj de la Sankta
Jaro.
Tiu, kiu pensis, ke ĝi estos granda foiro kaj merkato, eraris. Fakte la pilgrimantoj venas al la tombo de Petro kun religia celo. Rimarkinda estas
la spontaneco de la religia esprimo. Ne temas pri grandaj paradoj, sed
kutime pli individuaj vizitoj aŭ pri malgrandaj grupoj. Tamen la nombro
estas ĉiutage alta: en kelkaj tagoj dum la aŭdiencoj la organjzantoj konstatas, ke la nombro de la anoncitaj pilgrimoj estas almenaŭ duobla je la
momento de la renkontiĝo kun la Papo.
Nun la ĉiutagaj partoprenantoj estas pli ol 40.000.
Ili dividiĝas laŭ lingvoj kaj dispartiĝas plenigante la grandan aŭdiencejon,
la Vatikanan bazilikon de S. Petro kaj kelkfoje la korton de S. Damaso.
Aparte interesa estas la vespera renkontiĝo kun la Papo en Placo de S.
Petro pro la ĉarmo de la Berninaj arkitekturaj verkoj kaj de la Roma ĉielo.
La unuan de tiuj ĉi aŭdiencoj partoprenis 150.000 homoj. Alia karaktera
signo de tiu ĉi Jubileo koncernas la tipon de la religieco. La miloj da fideluloj, kiuj ĉiutage trapasas la Sanktan Pordon, permesas fari interesajn
konsiderojn.
La plimulto eniras starante, kun simpleco. En aliaj tempoj multaj pensis,
ke sufiĉas trapasi la Sanktan Pordon kaj kisi ĝies sojlon por akiri la sanktan indulgencon. Sed nun la pilgrimanto scias, ke kondiĉo por ricevi la
pardonon de la pekoj estas reala konvertiĝo kaj sincera propono de renoviĝo, kiu devas ampleksi la tuta vivon. Hodiaŭ la kristana vivo fariĝis malfacila, postulas totalan ateston: jen la kialo, pro kiu al Romo venas nur
personoj, kiuj kredas, en penta spirito.
Oni preĝas pli kaj pli bone ol antaŭe. La dumnokta preĝado estas novaĵo
de tiu ĉi Jubileo: ofte okazas, ke grupoj da gejunuloj konvenas ĉirkaŭ la
obelisko de Placo S. Petro aŭ apud aliaj bazilikoj por mediti pri la evan110

gelio kaj poste esprimas personajn konsiderojn; konkludas ĉion komuna
preĝo sen ritoj. La ĉeesto en Romo de multaj «karismuloj» helpas tiajn
kredesprimojn.

2.

EKUMENA ASPEKTO DE LA JUBILEO.

□

La pilgrimantoj alvenas el la tuta mondo: ankaŭ el Japanujo, Aŭstralio,
Novzelando, Indonezio kaj Filipinoj. Por la unua fojo ankaŭ grupoj da
separitaj gefratoj (ortodoksuloj, anglikanoj kaj protestantoj je la plej diversaj nomoj) venis al Romo por preĝi sur la tombo de Petro.
Temas pli renkontiĝoj neoficialaj, sed certe signifoplenaj.
En la preĝejo de S. Francisko en Ripa Kard. Rugambwa celebris ekumenan
riton, kiun partoprenis anglikana episkopo kaj mahometana knabino veninta al Romo por vidi la Papon de la kristanoj. Ofte partoprenas la
aŭdiencojn ankaŭ grupoj de aliaj konfesioj, al kiuj la Papo adresas ĉiam
koran saluton.
La 2-an de majo venis ekumena pilgrimo el Tokio: la 9-an de aprilo presbiteriana pilgrimo el Usono; la 30-an de aprilo pilgrimo de luteranaj
pastoroj el Svedujo; la 23-an de la sama monato venis grupo da dekanoj
de la episkopaliana katedralo en Washington, kiuj celebris eŭkaristian
liturgion en vatikana preĝejo.

3.

ORIENTAJ LANDOJ.

□

Tiuj ĉi jubileo vidas ankaŭ grupojn da fideluloj el komunistaj landoj. La
plej granda estis la grupo de 14.000 kroatoj, el kiuj pli ol 10.000 estis el
Jugoslavio; inter ili estis 18 episkopoj kaj pli ol 200 sacerdotoj preter la
reprezentantoj de aliaj minoritatoj.
E1 Polujo, Bulgario, Litovio, Hungarujo kaj Ĉefioslovakio ĝis nun alvenis
malmultaj fideluloj. Bedaŭrinde la devizaj malfacilaĵoj estas grandaj. Kristanoj de okcidentaj landoj ofte helpas ilin. Tiucele estis starigita fonduso
de internacia solidareco kun malavara partopreno de privatuloj. En la
nura Italio, ekzemple, jam kolektiĝis kelkaj dekoj da milionoj da liroj.
Ne mankas «fratiĝoj» inter okcidentaj kaj orientaj diocezoj.
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4.

LA PAPO.

□

Tiu ĉi serena panoramo de kredo kaŝas alian miraklon: la senlacan agadon
de Paŭlo 6-a, kiu spite de sia aĝo kaj malbona farto subtenas laboron, kiu
estus surpriza ankaŭ en tridekjarulo. La legantoj scias, ke en septembro
li estos 78 jara.
Ni pensu pri la longaj ceremonioj de la beat- kaj sanktproklamoj, pri la
aŭdiencoj, kiuj devigas lin daŭre translokiĝi; pri liaj paroladoj en diversaj lingvoj. Lia instruado tuŝas ĉiujn nuntempajn problemojn, por ke oni
atingu la celon de la Sankta Jaro: ke la kristanoj per konvertiĝo kaj repaciĝo faru pli bona la Eklezion de Kristo kaj la mondon.
A. MONTONATI
(E1 «Famiglia Cristiana», 29.6.1975)

Mi tretas vin
Mi
via
Mi
kaj

tretas vin, ho mondo —
pov’ nebremzu min.
tretas vin, ho mondo —
tamen mi amas vin.

Sed ni sentas amon de Di,
en ĝoj„ eĉ en tristo,
kvankam ofte nevidante
kien celas Kristo.

La amo ne estu blinda,
sed nur libera,
ke mia kor’ kantu ĝoje,
ke vi vojo nura.

En via brak’, plej-, plej- Sinjor’
nenio ja vanas.
Ĉion benas via amo
kaj en bonon ŝanĝas.

Por ne ŝanĝi vin kun celo
dornoj en vi pikas.
Steloj efiantaj la Dion
«sursum corda» vokas.

Kun vi en kor’ Am’konstanta
animojn ni ĉasu,
ke larĝiĝu via gloro,
tra la mond’ ĝi asu.

Diskutas ja homoj kune
kio superas en vi —
ĉu la ĝojo, aŭ malĝojo,
aŭ el ambaŭ harmoni’.

B. Grim (Cefioslovakio)
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