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nostikaj lahoratorioj.
Krorn tio, en la nove establita "Vojagrnedicina
Centro" (kiu estas interrete atingehla per www.gcsundes-rciscn.dc
y estas ofertataj konsiloj pri vakeinado kaj aliaj prisaneeaj
konsultigoj.
Dum la 59a
Uuivcrsala
Kongrcso dc Esperanto en Hamburgo
1974. por d-ro Shinoda cl
Japanujo
kaj aliaj membroj de la Intemaeia
Medieina Esperanto Asoeio
estis organizitaj de la aütoro kaj la seienea BNJ-stabo pri speeialaj fakaj
prelegoj pri la institutaj esploraktiveeoj.
Vcrdirc, Hamburga Tropika Instituto estas la plej grava eduka kaj trejnada institucio por tropikaj medicinistoj
en Germanujo.
Tropikaj rnalsanoj
pliofrigas ankaü en mezeüropaj
landoj, öar unuflanke
la homoj pli ofte
vojagas en forajn tropikajn landojn, aliflanke la tutmonda homa migrado ja
mondovaste
konsiderinde
plialtigis. Dum la generalrnedicina
universitata
instruado kaj klerigado la instruado pri tropikaj malsanoj tute ne ricevas
sian laügravecan
parton. Tial öiujare proksimume
60 medicinistoj
partoprenas la 3-monatan
speeialan kurson "Tropika Medicino kaj Medicina
Parazitologio"
kun speciala diplomo (DTMP) ofertita dc Bernhurd-NochtInstituto. Baldaü sekvos plikleriga intensivkurso
pri "vojagmedicino",
La direktoroj de la sekeioj imunologio,
molekula parazitologio
kaj de la
sekeio pri fundarnenta
seienea esplorado de tropika medieino havas katedrojn kadre de Hamburga universitato.
Pli 01 dekduo dc la scieneaj kunlaborantoj de BNJ estas universitataj
instrukornisiitoj
en la fakoj medieino,
biologio kaj liemio. Pli 01 50 doktorantoj laboras en BNf, kiu krome ankaü
klerigas stipendiulojn
el tropikaj landoj.
La fakto, kc Bcrnhilrd-Nocht-Instituto estas "nur" sekcio dc la hamhurga
ministerio pri sanitaraj scrvoj, iom kontraüstaras
la altgradan scicncan rcputacion kiun la instituto guas ne nur en tropikaj landoj kaj cc individuaj
kuraeistoj-esploristoj,
sed ankaü öe Tutmonda Organizajo pri Sano (WHO)
en Genl.!vo. Ehlc iam post la tiuöijara fiera centjarigo gi tarigos rncmstara
"Scienca Fondigo" kun tutmondaj kaj intemaeiaj sciencaj taskoj.
Adreso de la aütoro
Prof Dr. R. Sachs
Vor dem Brückentor J
DE - J7269 - Eschwege / Germanio
Priaütnra

informo

La aütoro estis membro de la scienca stabo de BNl ekde 1969 kaj habilitigis kaj
profesorigis
ce la Harnburga universitato.
En 1976 li akiris la Diplotnon pri Tropika Medicino kaj Parazitologio
(DTMP). 1979 prof. Sechs farigis direkloro de la
esplorlaboratorio
de RNl en Liherio gis ties perforta fermo pro la intercivitana
milito en 1l)l)(). Poste li docentis ce universituto
de Humburgo eil In nuturscicncu
Iakultuto pri medicina parazitologio
gis emeritigo en aügusto 1992.
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La sanktulo Bonifaco
G.

KALKHOF

Enkunduko

Vizitanto dc la katedralo en la urbo Fuldo (Fulda), Gcrrnauujo,
apcuaü
ncglektos iri al la tombo de la sanktulo Bonifaco. Tiu trovigas kiel marmora sarkofago sub la öcfaltaro en la kripto. En rclictaj bildoj gi prczcntas
vivostaciojn dc la farna eklezia viro, preeipe kiam li dcvis morti - perlorte
kaj martirc. La vizitanto ekscios, ke tiu "apostolo dc la germanoj" kolektas
al sia tombo öiujare la katolikajn episkopojn de Germanujo,
mernorigautc
ilin pri la kristana agado de Bonifaeo kaj por daürigi sian spiriton.
Kiu estis tiu sanktulo, kiu vivis tiom diotime kaj finigis kiel martiro? Cu
li kristanigis
la germanojn?
Pro kio guste en la gennana
urbo Fuldo li
trovis eternan ripozejon?
Kial la katolika eklezio adoras lin per episkopa
kunvena?
La situacio de ekJezio kaj stato en frua mezepoko
(cirkau 600 - 700 post Kristo)
Nomi Bonifacou "apostolon de la germanoj" taktc cstas malgusta. Kiam
li vivis (Iia prccipa agado rolas en la 1I11uaduono de la oka jarcento, C. 710750 p.K.). Gcrmanujo tiam tute ne ekzistis, kaj la kristanigo cn la regiono hodiaü faktc grandparte apartenanta al Gcrrnauujo - estis jarn tinita. Ankaü
la romia-katolika eklezio, prezidata de la papo, ne ekzistis eil la forme kiel
gi estas konata eil pli rnoderna epoko.
Certe la tiamaj papoj pretendis gvidan pozicion, fakte ili staris karikature
meze de liaosaj statordoj. K vankam öie, kie ekzistis statordo, episkopoj
administris siajn posedajojn. tamen ili ne öiarn plenumis siajn devojn rilate
al la papo (olle ankaü al la kredantaro) klopodante scröi siajn avantagojn.
Papa malforto
Fakte la pa po estris la urban Romo - depeude de la tiea nobelaro kaj
daure minacata de la italaj landestroj. Same, episkopoj kaj klerikaro dependis de siaj lokaj landestroj kiuj aü obeis la eklezian regularon
- aü pli-
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- 16 ricigis sin de la eklezia bicanaro, Parte subtcnatc, partc malhelpale.
ili kunlaboris kun la monaliaro kiu misiis lau du kontraüaj doktrinoj kaj rcgularoj.
La ordeno de la benediktanoj
(prenintaj sur si la notnon dc sia fondinto
Benedikte de Nursia) postulis severan obccrnon al la abato, cstro de la 11l0nalia komunumo, kaj al la papo cn Rorno. La vivo de la unuopaj monalioj
estis lau la devizo: ura et labura (pregu kaj laboru). Post tondigo dc la ordcno sur Montokasinu
(Munte Cassinu) en la Apenina Montaru (c. 54!)
p.K.). gi disvastigis cn ciuj okcidcntcüropaj
landoj kicl prutotipo dc picco
kaj klereco.
La alia ordcno, kiu cvoluigis ckstcre dc la papa - do, katolika - cklczio,
ne cstis uniforrna organizajo. Gi estigis cn Irlandu durn la 5-a jarccnto, kaj
sub la sanktulo Patriko (Patricill~) gi forrnigis kiel misiistaro,
Unuc gi misiis tutan Irlandon, de kic gi transiris al Skotlandu. Sur la insulo "10110"
(Ions) la sanktulo Kolurnbano fondis monaliejon (563 p.K.) kaj misiis
sudan Skotlandon kaj la nordan parton de Anglujo, Liaj posteuloj pason
post paso kristanigis hodiaüan Franeujen kaj la okeidentan parton dc Germanujo, unuopc migrante disen cn la norno dc Kristo (pcrcgrinatio proprer
Christums. Kvankarn ili tie influis ccrtagrade la kristanan viven, ili nc povis kontraüstari
la katolikismon,
öar ilia doktrino nek agnoskis la papon
nck estis sufice subtenata de la landestroj.

La Merovlngo]
Eu la tiarna eüropa statordo de la frua mezepoko (inter
400-800 p.K.),
Bonifaeo aktivis precipe en la regionoj de la nunaj Germanujo, Francujo,
Italujo kaj Anglujo. Post la disfalo de la rornia imperio, en giaj provincoj
estigis novaj statoj. Eu la iarna provinco Gaülio fondigis lranka regne,
etendiganta okcidenten gis Germanujo (t.e. la Fcderacia Respubliko Gerrnanujo gis 1990 sen Malsupra Saksujo) kaj la tri beneluksaj statoj.
ö,

zaürega volo, sed ankaü la cklcziaj doktrinu kaj rito dcvis okazi laü ilia
statordo. Tio signifis, ke la katolika eklezio konforrnigis tute nacie, apenaü
ligitc al la pa po eil Romo. Tarnen la papo IH; koutraüstaris
tion - male: li
cstis protcktata.
Finfine Pipino l l-a unuigis kun papo Zaliario, havigante al
li la mczitalau tcritorion öirkaü Romo: nomata "Pipina Donacajo''. Rcciprokc la pa po aprobis la clckton de Pipino al rcgo, sed nek kronis nek unktis lin (751).
La papo bezonis tian protekton de la öiarn plifortiginta franka rego. Car
gis tiam li vivis eil konstanta dilcmo, prcmate dc la orieut-rornia
irnpcricstro eil Koustantinopolo,
kill postulis 1It: nur regnen cn grandaj partoj dc
ltalujo sed ankaü prctcndis supcrregadon
eil ekleziaj afcroj. Kromc la laugobarda rcgno (cn supra ltalujo) ciam minacadis lin. kaj cn suda ltalujo la
islamaj saracenoj okupis grandan landpartou. Tiel la pa po poscdis nck
cklczian nck sekularan potcncojn,
La situacio eil Anglujo
Apartall rolon ludis la politikaj aferoj eil Anglujo all Britio, respektive.
Tie rcgis divcrsaj rcgoj de malgrandaj landoj de germana deveno. Situante
ekster la vidkarnpo de la statordo ili tarnen gravis. Car de tie motivigis
nova ordo, precipe eklezia. La iro-skota monaliaro etendigis kaj transiris
misic al Frankujo.
Inter la regnoj distingigis la reglando Kento en suda Anglujo, kies rego
Etelberto (Ethelbert) ne nur estis pli grava 01 la aliaj regoj sed ankaü donis
impulsojn al la kristana vivo, Li malfermis si an regnen al la katolika eklezio (eble instigite de sia edzino, kiu estis merovinga princino).
Sendite de papo Gregoro

la Granda,

venis al la rega korto la benediktano
vivon, kiu intluis
dum la posta tempo.

Augustmus (596). Li evoluis viglan katoliko-rnonalian
ankaü la aliajn anglajn rcglandojn

La regno Frankujo, regata de la dinastio Merovinga, rigorc gvidata prceipe de la unua rego Klodovigo, disdividigis dum tiu tcmpo: rcgis ne nur
unu rego. sed ciuj dinastianoj sajne regis egalrajte. Pro tio la rcga poreneo
malfortigis kaj la unuopaj merovingidoj dekadcncis. Ekdc la 8-a jarccnto la
regan potencon tiregis al si la administrantoj
de la rega bicnaro, nornataj
rnajordornoj (Iat. maiordomus), do erninentaj nobeloj. Unue regis - kvazaü
rego - Pipi no Il-a la rneza (687), sekvata de Karlo Martclo (714-741).
Karlrnano (741-747) kaj Pipino lIl-a la minora (747-751).

La morto dc Etelberto (616) interrompis la bencdiktanan aga don. Kvaukam malhelpate de la irlanda-skotaj
monalioj, gi tarnen plue daüris, plifortigata de benediktanaj misiistoj kiel Psüliaus veninta en la jaro 625 al re go
Edveno dc Nordumbrio (Edwin ot' Northumberlend i. Gi fine veukis, lU1Uigintc kun la iro-skotoj je la sinodo de Whitbyen la jaro 664. Tarnen restis
speciale benediktanaj centroj, preeipe en Vesekso ( Wessex). t.e. okcidenta
Saksujo -kun modelaj monaliejoj, ekz. Eksetro kaj Nurslingo (Exerer /
Nursling).

Unuflanke tiuj "adrninistrantoj''
distingigis per sia milita agado, precipe
Karlo Martelo, kiu forpelis la saracenojn el frankujo en la batalo de Tours
kaj Postiers en la jaro 732, aliflankc ili uzis la katolikan cklczion por sckurigi sian potencon. Pro tio ciuj klerikoj, inkluzivc la episkopoj, dcvis submetigi al ilia regno. Nun ne sole la eklezia bienaro depcndis dc ilia kva-

Vinfrido, la knabo kaj adoleskanto
En la landlima regiono sur la duoninsulo
Comwall kie ankoraü libere
vivis kcltobritoj, komcncigis la vivo dc sankta viro IIUII konuta sub la 11l11l10
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Bonifaco. Lia vivo estas envolvita cn sekretoj kaj piaj historioj, por la edifado de la kredantaro.
Legendoj
kaj duonverajoj
tenas sin en ckvilibro,
raportantaj
pri viro kiu servis sole al la viva Dio kaj al ties resurektinta
filo, Jcsuo Kristo. Aparte la biografio de rnonalio Vilibaldo ( Wi//iba/d), la
tielnomata
"Vitao", estas plena de tiaj miraklaj eventoj, kiuj nur volas prezcnti \ iron sanktau. dcstinatan
vivi kaj morti por Lia Sinjoro. Kiom bcle
kaj sindone pic aüdigas la bonifaea biografio, tiom atente oni dcvas kritike
rigardi la realeeon de la faktoj rezultantaj
el eklezia kaj stata ordoj.
Tiamaniere
lia vivo reliefigas de diversaj flankoj. Nia seio öerpas el legendeeaj resp. mirakleeaj
aferoj laü Vilibaldo,
kaj el atestantaj
diplomoj
(laü multtlanka
karespondado
preeipe kun la papo). Tio kondukas al plenviva, populara tradieio, kiu karakterizas
lin elstara kaj piega, do sankta.
Mirakla estis jam la nasko kaj la junago de la knabo. Naskita en la jaro
672 aü 673 proksime al Eksetro, baptita al la nomo Vinfrido (Winfhed al;
Vinfried), deveninta el nobela familio - la nomo de la patro estas nekonata
- jam en tre juna ago li seröis la vojon al la Dia sageco kaj aspiris al monalia vivo. lnstigis lin pilgrimantaj
rnonalioj, kiu ne öesis trudi sin al li,
kvankam
la patro malinklinis
al tiuspeca
plenkreda
sindonado.
Li volis
eduki la filon farigi agema bienulo. Kiam grava malsano minacis la vivon
de la patro, post resanigo kvazaü lau Dia miraklo, li prezentis la tilon al la
abato Wu/fhard de la rnonaliejo Eksetro. Kun decaj vortoj la knabeto petis,
ke oni akceptu lin al monalia vivado, öar tio estus lia arda deziro.
Tio cio estas lall Vilibaldo.
Ccrtc li intencis
aüreolo, kaj pretigi la legantaron
al postea vivo
Pli versajne
la knabeto
estis transdonata
al
gepatroj kvazaü kiel pia agado. Tiutempe
oni
subtcni la cklcziajn institucion.
Oni nomis tiajn

öirkaüpreni
la knabon kun
plenigita kun Dia spiritio.
benediktana
vivo de siaj
faris tion ne malofte,
por
infanojn "ofcritaj knaboj"

(pueri oblsti).
Tie cn Eksetro la knabo lernis ne nur la benediktanan
regularon,
sed li
ckzcrcis sin ankaü en la literaturn arto. La latinan lingvon, generale uzatan
cn la tuta kristana mondo, li alproprigis
profunde, preeipe li satis la rnctrikon - do, fari poernojn. Krome li distingigis
per siaj artoj en retoriko kaj
gramatiko,
instigite de la fama Aldhelmo (ö. 640-704). erndito kaj abato de

Malmcsbury.
Ccrtc la malgranda
monaliejo
Eksctro estis nur lia IIIl1Ja cdukhejmo,
kill
nc povis doni al li muhe da klereeo. Pro tin li baldaü sangis al la monaliejo
Nurslingo
(proksime
al Vinöestro).
Tie li ricevis la abaton
Winbert kiel
instruiston.
kiu instruis al li cion. kion li ne jam seiis. Li ensorbis la tutan
hiblian seien. Fine li reuis la tutan scicnearon
tlorantan
en Anglujo.
kaj
mcm farigis instruisto dcrnonalioj
en siaj fakoj jam delonge prcfcrataj.

Eblc eil la ago dc 3U jaroj (c. 722-725) la monalio-kristaua vivo de Vinfrido kornpletigis,
kiam li estis ordinita kiel sacerdoto,
tre versajne de la
anglolanda episkopo Heeddi de Vinöestro. Nun, akirinte pozicion, kiu konformis al siaj rnonaliaj erudicio kaj agemo, li montris novan kapableeon.
Okaze dc malakordo inter la anglaj episkopoj li estis sendita al la arkiepiskopo de Kcnt (705). Tie li prezentis la aferon tiom ekscclentc,
kc la arkiepiskopo konsentis
al repacigo, kaj Vinfrido estis agnoskita
pri sia elokvcnto. Per tio li pruvis, kc li povas rcgi ankaü publikajn
afcrojn sukcesc.
Kaj poste dUII1 siuodoj uni seröis lian konsilou. Tiamauicrc
li prctigis por
ciuj taskoj bczouantaj
liajn planojn kaj agadojn.
La misiisto
lnstigite de tia agerno kaj sia interesigo pri eklezio-politikaj
aferoj, li kolektis riöajn spertojn pri la surkontinenta
situacio, precipe en Frankujo. Ne
rcstis kasitc al li, ke la frankaj regnestroj
malbone administris
siajn diocezoju, cluzante ties cpiskopojn,
kaj kc la kristunlgo CII la limlandoj nc sukcesis, Norne li spertis tion pri sia samlandano
Vilibrordo,
kiu provis misiadi öe la frisoj en nuna Nederlando,
fondante monaliejon
en Echtemach en
postca Luksemburgo.
Vinfrido volis lin subteni per sia misia fervoro. Printempc de la jaro 716
tiu transsipis
al Donsrat al la malsupra
Rejno, centro de la frisa rnarkomerco,
öar tie ne agis Vilibrordo
misie. Jam la frisa duko Radbodvenkis
kontraü la franka regne, tial lia misia projekto malsukeesis.
Vinfrido do
reiris al la monaliejo Nurslingo.
Tie, la monaliofratoj
volis elekti lin abato,
pri kio li rezignis. Malgraü la vana misiado al Frislando,
li persistis pri tiu
agado, destinita de Dio kaj Jesuo Kristo. Li ne povis resti en Anglujo ..
La duan vojagon Vinfrid' celis al la papo en Romo. Ekirinte tra Londono
kaj Frankujo (en la jaro 718) Ii alvenis tie dum majo 719. Papo Gregoro Ha
nc nur akceptis
lin, sed ankaü favoris liu pro lia arda deziro porti la
cvangelion
al la paganoj. Dum solena meso dediöita al la san.ktulo kaj rnartiro Bonifaeo - laü legendo li estis mortigita
en 300 en Tarsus - la papo
donis ties notnon al Vinfrido, dcstinante
liu agi kiel misiisto inter la paganoj: la 15an dc majo, UHU tagou post lia martirtago,
hodiaü ankoraü testata
(la 14-an de majo). Tiu graco de uorndonado,
eligita ne sole de la pa po sed
ankaü de Sia Sinjoro Jesuo Kristo, pleuigis la koron de la pia monalio tiom
forte, ke de tiam li portis nur la nomon "Bouifaco",
per kiu li famigis.
La returna vojo kondukis
Ii.n tra la langobarda
lando, kies rego, Liudlin akceptis afable kun öiuj honoroj, poste super la Alpoj al Bavarujo, kie li sentis malinklinon
de la klerikaro kaj nobelaro.
De tie li turnis
sin al Turingio, vasta kampo dc misiado. Sed tic li nc rcstis, car iutertcmpe

prand ,
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- 20 li cksciis, ke Radbodo, la rabcrna frisa duko mortis. Rapidpase li pluvojagis al Frislando por renkontigi kun sia respektinda samlandano Vilihrordo.
Subtenate de tiu, Vinfrido-Bonifaco
faris sian unuan grandan misiadon,
plene de gojo, Dia graco kaj sukccso (719). Tamen li ne restis. Vilihrordo,
tiam jam episkopo de la nove instalita diocezo Utrclito (Utrecht) kaj tre
maljuna, sercis firmteni lin kiel posteuion en sia propra diocezo. Scd, pie
hurnila, Bonifaco petis si an honorindan episkopopatron pardoni: la Sankta
Patro en Romo ja destinis lin observi misie la transrejnajn popolojn. Tion
eksciinte, Vilibrordo donis al li si an ben on kaj permeson forvojagi. Entutc
la misiado de Bonifaco en Frislando daüris tri jarojn, dum tiuj li nc solc
lahoris en la vitejo de la Sinjoro, scd ankaü rikoltis multfoje.
La misiisto Vlnfrldo-Bnnlfuco
Kien li
li pacigis
kiuj forte
germana
germana
okcidenten

eil Germanujo,

precipe eil Heslando

nu direktis siajn pasojn? Eble pensante al la Dia subtenado, kiarn
la sovagajn frisojn, li volis doni la pacon ankaü al la turingianoj,
suferis de la atakoj de nordaj najbaroj, la saksoj. Tiuj estis lihera
nacio, etendiganta
gis la Germana Maro norden, al la interna
montarlando
suden, orienten al la riveroj EIbe kaj Saale, kaj
gis Frislando kaj la rivero Rejno.

Por atingi tiun cclon, li vojagis unue al Treviro, la antikva romia urbo,
poste sipveture laü Rejno almonte gis orienta flankrivereto
Lahn kun la
cirkaüanta
regiono, fine al la saksa limo. 00 estis Heslando, kiun poste li
tre ekamis. Komencigis la kora amo, kiam proksime de la Lahn-rivero li
trovis öe kapeca monto lokon, nomatan Amunaburch (hodiaü Amönebllrg).
bienan posedajon de gemelaj fratoj Dettlkkaj Deorulf
Kion li tie ekvidis, tio preskaü siris lian koron; sed, kredante en sia Dia
dcvo kaj plcnigite de la Sankta Spirito, li kornerreis sian evangelian agadon. Norne tiuj fratoj, luüdirc kristanoj, apcnaü konfcsis la bcatigantajn
solan Dion kaj Jesuon Kriston, sed readoris la germanajn diojn, superstice
kaj misuzante la kristanan dogmon.
Bonifaco nun cksciis, kio mankis al la gcnnanaj hesoj. Predikantc li rcdonis la voran cvangclion
al la gcmclnj; ili jure ncis sian hontindan idolservon kaj farigis la unuaj disöiploj, konvertitaj dc Bonifaco. Kunc kun ili
rnultaj enlogantoj rekonvertigis al la dogrno de Jesuo Kristo, dejurante sian
pagarnsmon.
Finagade, post kiarn li trovis trupeton da plenkredaj disöiploj, Ronifaco
establis rnalgrandan monafiejon. Same, plu vojagante al multaj lokoj dc
Heslando gis la saksa landlirno, li rekonvertis kaj baptis la homojn, dcturnigantajn de ilia pagana superstiöo.
Durn tiuj agadoj Bonifaco pensis celtaüge, informi la papon pri siaj sukccsoj. Tial li sendis mesagisron,
sian samlandanon
Bynnun., pOT ke tiu

raportu detale al papo Gregoro II-a, precipe
paganaj hesoj. Gojigite la papo petis perletere

la evangelizadon
de tiom da
revidi sian fidelan serviston.

Tuj post kiam Bonifaco estis ricevinta la skriban inviton de la pa po, li
ekvojagis (eble septembro 722) la duan fojon al Romo. Gregoro akceptis
lin afahlege, konvinkigante
ke en la sindonema
kaj humila Bonifaco li
trovis ckscclcntan
majstron de misiado. Solene li investis tiun al misia
episkopo sen rezidejo. Kun diversaj papaj leteroj al la turingia nobelaro,
protektodonaj,
Bonifaco returnis al la majordomo
Karlo Martelo en Frankujo.
Dumvintre li rcstadis en la kortego
Frankujo, petante ties subtenon por
ankaü kun protektoskribo
de Karlo
(printempo 723). Tie li intencis fari
san baptadon.

de Karlo Martelo, la reala reganto de
sia estonta rnesia agado. Tiel ekipite
mern, li reiris al sia hesa misiolando
sian plej efikan misiajon: nome arna-

Same kiel en Amenabureh tiel ankaü en la tuta regiono, proksime al la
saksa landlimo, la popolo ne lasis sian malnovgermanan
Diaron, adoris
sanktajn fontojn, arbarojn, bestojn (precipe öevalojn) kaj oferis superstiöe
al tiuj kaj faris soröadojn.
Sur altleviganta
monto öe loko nomata Gscsmure (hodiaü Geismar) kreskis grandega kverkarbo, konsekrita al Dio 00naro. Laü la gerrnana religio tiu regis la tondron. Je fulmotondro
li veturas
sur la nuhoj en öaro, tirata dc du fortegaj virsafoj, per terurega bruo; vidantc pcke malbonfaranton
surterc, li jetegas sian adzegon Mjölnir sur ti es
posedajon fulrnc kaj tondre.
Ronifaco riskis, inviti öiujn homojn de la vasta öirkaüajo veni al tiu ci
konsekrita monto. Li volis pruvi, kia Dio estas pli forta: öu ilia Donaro, öu
lia propra Dio kun Jesuo Kristo, faligonte la ampleksegan
kverkotrunkon.
Kolektigis multe da homoj, viroj kaj virinoj, militemaj kaj pacemaj, infanaj kaj pliagaj,
öirkaü la sanktejo, super kiu la dikegaj kverkaj branöoj
ctcndigis. Inter ili, öe la sanktajo, staris Bonifaco, la servisto de Dio, blanke vestita en la kostumo de benedikta ordeno, krede persista, kapleve, öirkaü li staris kelkaj fidcluloj, tenantaj adzojn. Post kiarn la tuta arnaso
grurnblc kvictigis li predikis pri Jesuo Kristo, pri liaj vivo, agado kaj mirakloj.
Sed tiuj piaj vortoj ne impresis la hesojn. Laü ilia imago tiu Jesuo devis
csti potcnca militisto kun amaso da militemaj adeptoj, sed ne mizera horno, mortinta sur kruco. Versajne - ti el oni supozis - Donaro punos la blasfcmon. Kaj fakte, kiam nun la servistoj de Bonifaco, pleje rnonalioj, ekhakis la trunkon, tiel ke la branöoj tremetis, grizaj nuboj alproksirnigis;
kun
strecigantaj haroj öiuj atendis la vengon de Donaro. Sed okazis neatendajo:
la nubaro disigis kvazaü forpelata de öiela potenco: Donaro do silentis, kaj

- 22 krcvantc la rnultbranca
krono brukrakc
kvar rekte starantaj pecoj,

tcrcnfalis.

- 23 DL: la trunkcgo

rcstis nur

Ekvidantc
tian dian miraklon,
la homamaso
laüdis Jcsuon Kristoll kaj
konfesis lin. Nun ciuj ckkonis, kc li estis pli potcnca, pli forta 01 ilia militema. vengcma
Donaro. Multc da ili estis baptataj dc la sankta cpiskopo.
Tiu, post interkonsiligo
kun siaj monaliejaj fratoj, konstruis cl la kvcrkoligno prcgejeton, kiun li konsekris
al la honoro dc la apostolo
Petro. La
sankta loko cstis nomata Pctrornonto
(hodiaü Petcrsbergs kaj restis gis la
nunaj tagoj.
Kvankam la edifega eveuto reliefigis en tu ta la bonifaca agado, plcnigata
de la Sankta Spirito. la misiado progresis,
pliarnpleksiganta
en Turingio.
Car tie jam antaü multaj jaroj Vilibrordo
evangelizis,
fondantc monalicjon
Erpbesturt (aü Erptesturt; nun Erfurf), sed ne daure, Bonifaco cclis tien,
kaj vidante la landon senorda, kvazaü vitejo, kiu bezonis multajn laboristojn, li fokusigis al la lokoj Ohrdruf kaj Sülzcnbrückcn,
proksimc
al la
urbo Amstadt, establante tie monaliejojn.
Malgrau tiuj sukcesoj Bonifaco ne kontentigis.
Ekkonanta
si an plcj altan
komision
instali vaste ctcndigantan
kristanan
komunumon,
do tutlandan
eklezion, li devis sperti, ke tio ne estis realigebla
sen ia subtcno, kaj kc la
respondeeuloj,
la nobclaro,
la klerikaro,
aü la majortlomo
Karlo Martclo
nur malhelpis lin.
Kiamaniere
Ii tamen povus atingi ti an ce Ion? La unua penso cstis: la
papo mern. Oe tempo al tcrnpo li ja pensis necese informi la papon. En la
jaro 726 li sendis mesagiston al Gregoro II-a. Tiu respondis (pcr letcro dc
22-a de novembro),
sed nekontentige.
Daüris kelkajn jarojn. gis kiam ties
sukcesinto
Gregoro III-a donis bonaüguran
signon. En la jaro 732 li donis
la paliumon
al Bonifaco,
ligitan kun la arkiepiskopa
titolo, kiu rajtigis lin
konsekri episkopojn.

La papa legato kaj arklepiskopo

en Germanujo

resp. Frankujo

Bonifaco,
singarda
kaj timemeta,
ne riskis konsekri
episkopon,
öar la
stataj aütoritatuloj
kontraüstaris,
ja ili celis nur sian propran potencon kaj
rajton investi la altrangajn
klerikojn,
do ankaü la episkopojn.
Tial stagnis
la reformado,
iniciatita kaj kornencita de Bonifaco. Tarnen li ne öcsis labori. Car en tiu tempo venis helpantoj el lia lando, inter ili parcncino nomata
Lioba (aü Leobgytha),
kun ili li fondis la monaliejojn
Fritzlsr Ee la Petromonto, la iama gerrnana sanktejo, kaj öe la rivero Main - dekstra altluo de
rivero
Rejno)
Tsobcrbischotshcim,
Ochscnturt, Kitzingcn. Eil Tauberbisehotsheim li instalis Lieba-n kiel abatinon.
Lige kun tiuj fondajoj li travojagis la duklandon
ßavarujo
kaj rcnkontigis
kun ties duko Odilo. Tiu planis reformadon
de sia bavarlanda
cklczio laü la

papokanona juro. Tiam aligis al Bonilaco la juna bavara monalio Sturmio
(Sturmius} por asisti lin cn öiuj liaj agoj.
Dum tiuj eventoj Bonifaco vcturis la tri an fojon al la papo cn Romo. Li
zorgis nc nur pri sia granda reform-agado,
sed ankaü pri sia ebla posteulo,
car li jam atingis la agon je 70 jaroj. Akompanate
de Gregoro de Utrelito.
kiun li deziris igi sia posteulo, li ekiris durn somero 737. Lia restado en
Romo daüris tutan jaron, kaj li uzis la tempon adori la sauktulojn
ce ties
tornboj aü relikvoj, konservitaj
en diversaj pregejoj. Precipe li petis la papan subtenon por siaj reformaj ordigo kaj organizado.
Tio celis öefe ekskludi la frankajn landestrojn
el ekleziaj aferoj kaj rajtoj. La investado dc
cpiskopo ne plu estu laülcga ago de la tranka rcgo aü majordomo,
scd sole
de la papo. Tiel la tuta fran.ka eklezio farigu institucio de la rorn-katolika
kanonaro. Certe tiu ideo konformis
nun al la intereso de la Apostola Sego,
kaj pro tio papo Gregoro Ill nomumis Bonifacon
legato por tuta Gennanujo. Tiu nun povis progresigi sian reformon pri organizado dc la tuta franka cklczio SL:n iuj rcstriktoj.
Ankaü la problcmo pri lia ofica postculo estis solvita. Grcgoro lila rajtigis Bonifacon libere clckti kaj instali la klcrikon lin sckvoutau.
BOllSanCL: li
trovis cn Romo multajn anglosaksojn.
Unu cl tiuj. nomata Lulo (Lullus);
farigis lia kunlaboranto
kaj restis öe li kiel se kreta rio gis 751. Nun Lulo
akompanis
Bonifacon
reveturantan
al Turingio, kie Lulo unue dejoris en la
monaliejo Ohrdruf
Ekipite kun la papaj beno kaj prokuro Bonifaco
komencis
sian reforrnagadon: Apogate de la duko kaj de la nobelaro de Bavarujo
li tie enkondukis la papan dogmon,
krome restarigis
same la disciplinon
gis ti am
neglektitan
en multaj ekleziejoj.
Malgrau tiu unua sukceso, helpate de la akceptemo
de la bavara estraro,
en aliaj partoj de la franka regno funkeiis neniu novordigo gis la jaro 741.
La grandpotenca
majordorno,
Karlo Martelo, mortis la 22an de oktobro kaj
sekvis lin tri filoj: Pipino (Pippia); Karlmano
(Kar/mann) kaj Grifo, Tiu
lasta, nur duonfrato de am bau pli agaj, ne estis agnoskata.
eö ili arestis lin
militire. Pipino kaj Karlmano kune regis, sed alie 01 ilia patro. lIi simpatiis
kun la maljuna papa legato kaj plenpie favoris ties planon je submetigo
al
la papa aütoritato, kvankam la franka nobclaro kon traüstaris al ili.
Kiel dua, cblc öcfa paso de la reforrnado,
Bonifaco kunvokis sinodon eil
Aüstrasio
al nekonata
loko cu la okcidenta
germana
parto de Frankujo,
gcnerale nomata Consilium Germenicum; kie partoprenis
la episkopoj
de
Aüstrasio seu tiuj dc Alemanie
kaj Bavarujo.
Gi estis prezidata de Bonifaco kiel papa Icgato, apogate dc Karlmano
öeestanta kiel konsilanto (2lan
de aprilo 742).
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- 24 La reformaj decidoj konccrnis jenon: reinstalo de la Dia lcgo (dogrno)
lau la biblia, apostola kaj rorna tradicioj, eklezia ordo lau la papaj instrukcioj, nova administracio de la diocczoj, parolioj kaj monaliejoj, konstitucio
de la aüstrasia eklezio al metropolitejo, prczidata de la arkicpiskopo
ßonifaco. Per sia cccstado Karlmano aprobis öion, garantiante la plcnumon
de la diversaj programeroj. Oni dcmandu, kion tio signi fis, car la majordorno estis ligita al siaj profanaj politikajoj kaj ne cstis spcrta en rcligiajoj.
Rcspondigas jene: I. Je tiu tempo la religio nc jam forrnigis scicncc laü
teologia vidpunkto; suficis kiam reganto estis sindoncma al öiuj rcligiajoj,
ofte pregis kaj penis observi la kristanajn devojn. 2. Tiuj devoj dc reganto
enhavis, ke li garantiis la integran posedajon dc öiuj ekleziaj institucioj.
Tiam la posedaja afero estis en tre malbona stato. La franka nobclaro
proprigis al si grandan parton de la eklezia bienaro - sckvc dc la mi Iitiroj
kaj aprobita dc Karlo Martelo. Nun Karlmano sin dcvigis, laü spcciala sinoda dccido tre grava, redoni ciun lorprenitajon al la diocczoj, parolioj kaj
monaliejoj. Tarnen tio ne ebligis. Kompreneble la militserva nobelaro kontraüstaris. Solvon de tiu dilerno trovis la sekvajara sinodo de Les Estinncs.
La iama eklezia bienaro ne estis redonita; la dioeezoj k.t.p. rcricevis gin
kiel feüdon, IIi rajtis utiligi gin, scd la posedanto restis la respcktiva nobelulo aü regido. EI tio farigis arango, daüranta durn la tuta mezcpoko.
Bonifaco mern vidis en la sinodaj dccidoj eblecon, reform i la tutan
sacerdotan klason, kiu estis en vere malbona stato, spertita de li jam dc
multaj jaroj. Estis pastroj. kiuj sciis nek la gustan kredkonteson, nek la plej
gravajn bibliotekstojn. Kelkaj el ili vivis scnbride kaj maleaste aü kun
konkubinoj. Ilin ciujn Ii forpelis el iliaj oficoj. (Iam perletcrc plendante, li
skribis al la papo, ke eö la germanaj paganoj ne tolcris la ckstercdzecajn
seksajn rilatojn!) Maldignajn li konsideris ankaü la pastrojn, dcdicantajn
sin al idoleco kaj superstiöo - do al konfcso de la maluova germana rel igio.
La arkiepiskopo severe kontraüagis. Li postulis kaj ordonis la plenumon
de la kristanaj devoj, kiuj inkluzivis rnodelecan vivsperton. Ccrtc kclkfoje
li troigis, konsiderante cion lau sia monaha vidrnanicro. Sed cntute li pravis, öar ankoraü restis kredajoj paganaj, regantaj la popolamason, kiuj cstis
ekstermendaj radikale.
La majordomon Pipi non, regantan super Neüstrio, la okcidenta parto de
Frankujo (la hodiaüa Francujo, li ankoraü subtenis en la reformado, kvankam la maldisciplino tie ne tiom forte ekscesigis kiel en sia lando dc
metropolito Aüstrasio.
La fondo de la monaliejo

Fuldo

Kvankarn tutan Aüstrasion Bonifaco tre satis, li prcfcris la apartan rcgionon, kie unue Ii plcnsukcese misiadis faligantc la Donarokvcrkon - la

landparton, hodiaü nomatan Heslando. Konekse kun la aüstrasia sinodo li
tie establis diocezon, nomatan Büraberg, ce Friclaro. Ties episkopon li
konsekris post sia nomumo al papa Icgato. Ekster tiu episkopejo, eble situan ta tro proksime al la saksa limo, li seröis lokon por sia lasta restado, kie
li atendu gis kiam la Sinjoro venigas lin al la eterna öiela vivo.
Sed kie gi estu en tia monteea regiono, kovrata de densa praarbaro, maloftc tusata dc homoj? Eble Bonifaeo eelis al ditinita loko. Supozeble vojaginte al Turingio li konatigis kun loko oportuna por monaliejo konstruota.
Certigis, ke Karlmano donaeis al li teritorion, situantan öe la rivero Fuldo,
nomatan Eichloh (t.e. kverkarbaro), durn la kunveno en marto 742.
Sed oni devis seröi gm en la densega arbaro. Favore al la projekto, Sturmio, komisiita de Bonifaco pri la monaliejo fondota, jam fondis en 736
eremitejon öe la Fuldo elire de la Buraberga misio, poste nomata Hcrsteld.
Sed, instrukciite de sia mastro, komenee de marto 744 li forlasis la lokon
kaj marsis laü la rivero kontraüflue, gis kiam li atingis la indikitan lokon öe
plilargiganta baseneea parto de la rivero. Tie, al gia dekstra, orienta
riverbordo, Sturmio, kun sep monaliofratoj, celebris la posedprenon la 12an de marto, psalmante, pregante kaj fastante. Tuj poste ili komencis
kultivi la ruinecan terenon, kie antaüe trovigis merovinga regobieno
(detruita de saksoj eble
700). Por sia propra restado ili provizore konstruis kabanojn el tranöoj kaj maldikaj trunkoj.
ö.

Jam dum majo Bonifaco alvenis, akompanate de konstrurnetiistoj. Interkonsente kun Sturrnio kaj la aliaj monalioj, li destinis la lokon por la pregejo, memkompreneble
konstruota el stonoj; la masonistoj bezonis dek
jarojn por finkonstrui tiun pregejon, poste farigintan la nuna baroka katedralo. Unu semajnon Bonifaco restis, kaj poste ofte li revenis, öiujare almcnaü unufojc, atente rigardanta la konstru-progreson de sia monaliejo de
sur proksima monto, tiam nomata "episkopomonto", hodiaü Monto de Nia
Kara Virgulino (Frauenberg). Simpla ligna domo gastigis tie la pian grandagulon. Tiu monalieja plantejo, situanta ne sole meze de Heslando sed
ankaü meze de la germana Frankujo, dekstre de la Rejno, farigis lia nova
hejmloko, kie li destinis ejon por sia tombo.
La nova monaliejo, baldaü akeeptinta la nomon Fuldo lau la preterfluanta
rivero, evoluigis dum malmulte da jaroj al fama centro de klereco kaj de
bonifaca spirito pro tri faktoroj. Bonifaco unue zorgis, ke tie vivu la benediktana monalicco. Dum 747/748 Sturrnio kun du monalioj restadis en la
benediktana monaliejo sur Montokasino en Italujo. Tie Ii ekstudis la regularon dc la henediktana ordeno por efektivigi gin en sia monaliejo, kie li
abatigis. Due, ßonifaeo atingis, ke la rnonaliejo ne estu submetita nek al iu
episkopo, nek al iu nobelulo, nek al la franka rego aü al la majordomoj
Karlmano kaj Pipino; gi estis submetita nur al la papo, lau speciala privi-

- 26 legio, car Ja monaliejan tercnon li ricevis de Karlmano por si mcm - kiel
donaeon. Trie, neniam Bonifaco öesis komunikadi kun sia hejmlanda monafiejo, kies skribkuJturon Ji tre satis. Li petis librojn, tiam manc skribitajn
kaj pentritajn, por sia nova monaliejo, precipe cJ Esckso (Esscx). TieJ Ja
altaj klereco kaj Jibro-arto transigis aJ Fuldo kicl fama ccntro, aparte altestimata pro gia biblioteko, kie konservigis mondkonataj litcraturajoj.
Nova ordigo de la frankaj

diocezoj

Jam preskaü dek jaroj pasis, dum kiuj la maljuna papa Icgato kaj arkiepiskopo Bonifaco observis la dioeezan novordigon.
Kvankam gi IIe cvoluis tute lau Lia volo, tamen fine li sukeesis helpe de la papo. Ankaü la rnajordoma estraro favorigis lian celon, kiam sole rcgis Pipino post la abdiko
de sia frato Karlmano, kiu farigis monalio sur Meutekasino
(cn 747). Kaj
en 751 Pipi no eö kronigis al franka rego, scndinte la Jastan merovingan
regen Childcrich lI-an en monaliejon, interkonsente
kun la tu ta nobelaro
kaj konsekrite de la papo (ne de Bonifaco). Per tio finigis La kontraüstarcco
inter La majordomo kaj La papo, öu merite dc Bonifaco Lau lia cklezia novordigo, öu pro aktiveco de Pipino, tio ne reliefigas.
Certe, kiam fondigis La Fuldo-monaliejo, Bonifaco kaj Pipino devis cedi.
Ambaü intencis instali angLosaksojn kiel frankajn episkopojn. Sed la enlandaj nobelaro kaj klerikaro malaprobis tian agmanieron.
Bonifaco versajnc
ekkonis la staton kaj kelkan tempon hezitis decidi; sed fine li kaptis la okazon, kiam arkiepiskopo
Gevilip de Moguntio propramane
mortbatis sakson, kiu dum milito mortvundis lian patron. Pro tiu eklezia dolo Ji devis
perdi sian arkiepiskopan
oficon. ßonifaco cfektivigis ties cksoficigon durn
la generala sinodo de 745, kaj fine li estis la posteulo (kun sia samlandano
Lulo kiel arkidiakono,
do vicepiskopo).
Same Bonifaco cnrniksigis cn la
anglajn aferojn, kie la klerikaro ne plu observis sian devon. En septembro
747 li atingis kunsidigi anglosaksan
sinodon (de Clovcshocs, kill provis
forigi la klerikajn mankojn.
Bonifaco neniam agis arbitre. Ciam, per daüra korespondado.
li petis Ja
papan aprobon. Tiel la rom-katolika
eklezio de Frankujo unuigis en lia
mano, escepte de Bavarujo, kies duko Odilo distancigis de li pli kaj pli,
precipe kiam venis al Bavarujo la irlanda monalio Virgilius (irlande: Feitgi/), maiinklina obei aL Bonifaco pro ti es tro severa disciplino;
fine tiu
farigis episkopo de Salzburg lau la duka volo, malaprobite
de Bonifaco
(747). Tiu evento kaj aliaj aferoj kaüzis, ke li sentis sin flankcnsovita,
des
pli multe, öar la majordoma potenco dediöigis al liaj aferoj, t.e. eklezia
novordigo kaj la ligo kun La papo. Sed Bonifaco eraris: lia spirito tiom
penetris kaj enradikigis en La religia vivo, ke li mem ne plu devis zorgi pri
gi, kaj gi postvivis lin, eble poreterne.

- 27 La lasta misia vojago de Bonifaco kaj lia murdo
Sentante la baldaüan finon de sia surtera vivo (Ii ja nombris pli 01 okdek
vivjarojn) Bonifaco sin direktis al tiu regiono de la franka imperio, kie li
komcncis sian misiistan agadon: al Frislando.
Ekde tiu ternpo, kiam li kunlaboris kun Vilibrordo, la dioeezo Utrelito tre
gravis al li, kaj por gi li aspiris pli grandan memstarecon.
Do, en tiu afero
dum printcmpo dc 753 li iris al la novkronita rego Pipino, kiu plenurnis la
deziron pcr diplomo (je la dato de la 23a de majo). Plengoje Bonifaco vojagis la sarnan jaron al Frislaudo, kunpreninte Eobanon, kiun li investis cn
la diocczon Utrclito.
Rerncrnoriute la rnalsukccson de sia frisa misio antaü multaj jaroj, nun li
povis gojc spcrti, kc tiuj sovagaj frisoj kristanigis cn pnco kaj diotimo. Post
kiam la vintron li estis pasiginta cn Utrclito, li entreprenis la sekvantan
printempon novan misivojagou al norda Frislando. Alveninte tie, li renkontis multajn diotimajn frisojn, kaj li decidis festi la meson konfirmante tiujn
krcdofidelulojn.
Akompanite de 50 viroj kaj diversaj klerikoj, inter ili trovigis ankaü la jus investita episkopo Eobano, la sankta viro starigis siajn
tendojn al la bordo de la rivereto Bordne (hodiaü: BOme) proksime al la
loko DokkU111.
Tagigis la 5-a de junio - tiel rakontas la biografo Vilibaldo vive kWl brulanta animo - kiam aperis el la proksima arbaro granda amaso da homoj.
La kunuloj de Bonifaco, eklevinte sin el la nokta ripozo, unue kredis ilin la
konfirmemuloj,
sed tuj poste ili ekvidis ties brilantajn armilojn: lancojn kaj
sildojn - ili estis malamikaj banditoj.
Kiam tiuj cnpcnctris la tendaron furiozc kicl rabiaj hundoj, la piuloj prcnis siajn arrnilojn por defendi sin same kiel Bouifacon kaj öiujn klerikojn.
Sed la grandagulo levis sian voöon dirante: "Viroj, lasu la batalon, formctu
la batalon kaj öian uzon de armiloj. Agu lall la sankta skribo per ties tcksto,
Zorgu ke neniu rcciproku al iu malbonon per malbono, sed öiu öiam sckvu
tion, kio estas bona, UllU por alia kaj por öiuj. Eltenu kion Dio sargas al vi.
Car per tio vi akiros la öielan regnon."
Sed la pagana hordo sin jetis sur ilin, kiuj martire atendis sian surteran
finon por la öiela.gloro, unuigonte kun Nia Savinto Jcsuo Kristo, kaj mortigis öiujn masakrante per siaj glavoj. Bonifaco mem tenis meslibron antaü
sia frunto, sed la glavo de Ja rnurdanto trapenetris gin. traborante la kraniOll dc la sankta viro.
Kiam la silento de la morto kaj la korpoj de la murditoj sternigis super La
detruita tendaro, la barbara paganaro sin jetis Sill La predon, seröante oron
kaj riöajojn, Sed, sovage disrompinte la kestojn, oni trovis nur librojn, vestajojn. Fine Ja vino, trovita en la sipoj ebriigis ilin tiom forte, ke ili mal-
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konkordigis kaj mortbatis unu la alian. Nur malgranda restinta grupo fugis
de la malhcnita loko, post kiam öiuj libroj estis dissiritaj kaj disigitaj.
Tuj sckvis puno por la murdintoj. Ciuj postvivantaj banditoj cstis kaptitaj
kaj ckzekutitaj. La korpo de Bonifaco kaj de liaj kunuloj estis honorplene
sepultataj. La restajoj de la martiroj estis enkriptigitaj en la pregejo de
Utrelito. Lulo, en Moguntio, nelonge poste eksciis la malgojan sorton de
sia majstro kaj li sendis kelkajn virojn al Utrelito por porti la kadavron de
la sankta viro al loko destinita kiel lia lasta ripozejo. Komence la utrelitanoj ne konsentis, gis kiam miraklo instigis ilin cedi: la sonorilo de la
tombopregejo eksonis, sen ke ia homa mann estis tusinta gin.
Nun sipo portis la mortan Bonifacon sur la rivero Rejno al Moguntio, kie
multaj klerikoj akceptis lian korpon altestime kun granda doloro. De tie
oni portis gm tra la montara regiono sur malnova vojo al la monaliejo Fuldo. La pregejo, Jus finkonstruita, igis lia tombejo. Sturrno, la abato, starigis
altaron super la ripozejo de Bonifaco en la orienta absido. La stona sarkotago plurtoje sangis sian lokon, gis kiam gi trovis dignan memorejon en 1'1
eentro sub 1'1 cefaltaro de la monumenta katedralo.

(aü 675)
(aü 705)
(I 5-a Je maju)

(22-a de nov.)
(printcmpc)

(I-a de mano)
(Ila de marto)
(5a de junio)

Vinfrido (Bonifaco) naskigis proksimume de Exeter
Li estis konsekrata al sacerdoto
La unua misia vojago al Frislando
Misia komisie dc papo Gregoro lIa, kiu donas alli la nomon Bonifaco
Ln dua misia vojago al Frislando kiel subteuo dc Vilihrordo
Dum la vojago al Romo Ii tarigas misia episkopo sen rezidejo
Faligado de la Donaro-kverkarbo de Gsesmsre, proksirne de Fritzlur
Tria vojago al Rorno, Li farigas papa legato por Germanujo
Sinodo Consilium Gcnnanicum en nekonata loko
Majordemo Karlmano donacas la lokon L,i'ch!ohal Bonifaco
Dua sinodo aüstrasia en Les Estmnes
Fondado de la monaliejo Fuldo per Sturmius(~')[unnio)
La tria misia vojago al Frislando
Kun siaj kunuloj Bonifaco estas murdita proksime al Dokkum

Glosaro
Alemanie
(B3den-

Tiujn ili forpclis okcidemcn.
Ili fundis kelkujn
rcgoj de l.yb~,·c.runuigis la regnojn.

, NOl11ode lando de germana tribo aü tribo-ligo, loganta en sudokcidenta Gennanujo
kaj Alsacio. Ekde la 9-a jarcenlo la triho estas nomata svahoj

WÜJ1temberg), Svislando

(S"hll~7heJJ)
IAmönehurg'
Urhclo proksimc al A f3rburg,llesiando, siluanta sur monlo kun e.
I3LlllIllg~nlllJ. h"ankam negrava eI ekonomia vidpunklo, gi alliras pilgrimanlojn kid kalolika
centro en Ia eirkaüallla prolestanla Iando. Gi eslas kronila de kaledralo, sin kvanta sur Ia fundamenlo dc pregejo, fondila de Bonil'aco. Ruino de kastelo plipcrfekligas Ia siIlIelOn. \)um iallla
lempo ckzislis monaliejo de Ia bcndiktina ordcno, versajne instalita de Bonililco menl.
Amanahurch

Allglosak.~oj : Koleklivo de gemlanaj lriboj angloj, saksoj kaj jllloj, kiuj de Ia germana marhordo cnmigris Brilion (vd. sube) en Ia periodo 400-500, logala de kdlaj hriloj (vd. sube).

malgrandajn

rcglandojn.

Dum

la 9-a jarccruo

Ia

Aüstrtas)!«
: La oricnta
parto de la franka regne, plcjparte logata de gcnnanai popoloj. kicl
alcmanoj
(vd. suprc), bavaroj kaj aliaj. Gi cslas la öefa parto de la cstinta \gis 1990) Federnein
Rcspubliko Gcrrnanujo scn Malsupra Saksujo (Niedersachscn).

Bürubcrg (Bjurahcrgo): Fortikigata monto proksimc al Ia urbo Fn/7I:Ir(\'d. subc) cn l lcslando.
La fortikaj muroj estas cltosataj,
same la fundamento de la prcgejo, Iondita dc Bonifaco.
La
samnoma
diocczo ekzistis nur dum malmuhe da jaroj. La monto, kovrura de ruinkarnpo. servas
kiel tornbejo.

Britin 1 hrltuj : La granda insulo, hodiaü enhavanta la rcgnojn Anglujo.
Kimrujo kuj Skotlande, estis iam logata de Ia kelta popolo dc la britoj indigene. Militbatitc ili devis ccdi C. 400550 al la angloj kaj saksoj (vd. supre)
Dokkum : Urbo en Ncderlando, provinco Frislando, 30 km nordoriente de Lecuwnrdcn kun
7000 logantoj. Iam ekzistis tie monalicjo mcrnorc al Ia martirigo de Bonifaco, uuligita cn 15lW
Donarn
: Unu cl Ia Dioj de In gennana Diuro. Li apartcnis
al Ia plej ahaj kaj kornpctentaj pri la
milito. Per la tondro
Ii montras sian puteneun.
La martelo
estis Iia armilo. La nordgcrmanoj
nomis Iin Thor.

EqJh<'.flurtiErli/rt: Granda luringia urbo öe la rivereto Geru kun 190 000 logantoj. Ekde la
gennana reunuigo 1989/90 gi estas öefurbo de Turingio. Dum Ia mezepoko (gis 1803) gi apartenis al la arkiepiskoplaudo
Moguntio/Majenco. Pro tio la logantaro estas gis hodiaü grand parte
rorn-katolika.
La katedralo St.Maria kaj la proksima pregejo St.Scverinus
atestas tiun
katolikismon
Feüdo

Kronologio
672
702
716
719
719
722
723
737
7~2
7~2
7~3
7~~
753
754
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: Tipe mezcpoka

ekonomia formo. Bieno aü alia proprietajo cstas uzufrukta, kvazaü
duko, nobclulo al subulo, nonuta vasale, kill koutraüsuldas iau

pruntcdona,
kuncedita
de rego,
servon, plej olle militan

Frilzlar(Friclaro) : Nordhesa urbo kun 8700 enlogantoj. Ekzistas katedralo honore al Ia apostolo Petro (St.Petcr); pregejo de Ia kanonika konvento, staranta sur Ia fundamento de rnonalieja
pregejo de Bonifaco, kaj diversaj aliaj pregejoj, Proksime situas Ia Büraberg (vd.supre), la Petromonto, kie staris la Donaro-kverkarbo, kaj Ia loko Gnesmare/Geismartvii.
sube)
Fulds (Fuldo): I. Okcidenta fomrivero de Ia rivero Vesero (I~eSt!'r). Gi venas el Ia Rhün·Montaro, parto de Ia gemlana mezmontarn (vd. sube), kaj !luas tra Ia orienta kaj norda partoj de
Heslando. 2. Urbo kun 45 000 logantoj, situanta ce la rivero Fulda en orienta l lcslando piede de
la IUJün-montaro. La öe fa parto estas la barok-kvartalo kun la katedralo (konstruita 1704-1711).
kiu staras sur Ia fundamenie de la monalieja prcgejo de Bonifaco. Multaj aliaj pregejoj
dekoracias la urbon. Gi estas, danke al Bonifaco, centrejo de la germaua katolikismo kaj la rezidejo de cpiskopo, postculo dc Ia princ-abato (ekde 1752)

Gaesmsre I Gelsmsr: Malgranda vilago proksime dc Fritzl3f(\'d. supre) kaj Ia Büraberg (vd.
supre), rekle proksirne de la Petrornonto, kie Bonifaco baptis la paganajn hesojn. Samnornaj 10koj (kiel la urbo HotgeismaTj ankaü pretendis Ia fame konatan eventon, sed rnalprave: estas
pruvite nun, ke ci tie okazis la faligo dc la Donaro-kvcrkarbo
Germaua montarlando
: Meze de Germanujo etendigas de orienlo al okcidenlo "ieo da l1lontaroj, Iimigilaj norde de granda malaltebenajo kaj sude de Ia rivero Dallubo. AI ili apartenas ankaü la Rhön-Montaro.
MC7.cpoko (G. Io.fiitel:iltcr. A. nlJdd/e-.7ges. F lJ/(~l·t'/J,7j!C) : Ane dClcmlinila periodo de Ia hisloria tempo rarc de historiisloj. lIi kOlllencigis Ia cpukon cn Ia jaro 375. kiam Ia romia impcril1
cslis alakala de gennanaj triboj, precipe de Ia gOloj. La linon ili indikis per la maikoHo de
Ameriko per Co/umbus 1492.
Moguntio : Urbo ce Ia rivero Rejno, vidalvide al la buso de Ia rivero Io1.7lIl kun 150 000 enIoganloj. cefurho de la Iando Rejnla.ndo-I'alalino (Rhcinhllld-f'liIl7). M'>j!wJII:'/ cstas !a !alina
))omo, car Ia romianoj Ii.lJldis gin en 13 a.K., uzala ankaü dum Ia mczepoko. (jemlane gi nom-
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- 30 Scicnca
igas Mainz. La arkiepiskopo
la gerrnanan impcriestron.
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de Muguntio forte gravis en la germana historio, öar li kunclekus

Montokaslno I J'Ionle Cassino : Origina monaticjo de la ordcno de la benediktanoj, nomata laü
Benedikt de Nursie. kiu ne nur Iondis ci tiun religian kumunumun cn la jaro 529, sed ankaü la
monaliejon sur ci tiu monto, situanta en la itala montaro Apcninoj. Lau giaj rcguloj cstis poste
fonditaj multaj aliaj monaliejoj kiel ekz. Fulda.
Neüstrio : Okcidenta parto de la franka regno kun la öefurboj Parizo kaj Soissons.
signifas "nova lande". Gi preskaü kongruas kun la centro de nuna Francujo.

La nomo

Orient-romia
imperio : La Romian Imperion, öirkaüantan la Mediterancon, disdividis imperiestro Tbeodosius en 395 en du partojn, la okcidentan kun Romo kiel öefurbo kaj la orientan,
kies öefurbo estis Konstantinopolo, la nuna Istanbul. Okcidenta Romio disfalis cent jarojn poste
en diversajn partojn. Orienta Romio rezistis dum mil jaroj (gis 1453). Durn la bonifaca ternpo
apartenis al gi prcskaü la tuta balkana duoninsulo, Anatoliu (hodiaü: 'Iurkujo ) kaj partoj dc
ltalujo.

Psikolingvistika taksado de vortofarado
en Esperanto: Apliko al franclingvanoj
NA GA TA

Huoshi

Okajama

Universitato

de /ll.tll-vortoj
(I)

Paliumo : Vestaja insigno de la papo kaj de la arkiepiskopoj, konsistanta el blanklana rubando
kun ses nigraj krucoj. Gi estas portata öirkaü la kolo kun du malsupten pendantaj strioj sur la
brusto kaj sur la dorso.
Piplna donacajo : Donace de rcgo Pipino (de Frankujo) al la papo Stclano II-a pcr tcritorioj cn
norda kaj mcza Italujo (753). En tiuj rcgionoj, arnpleksantan la urbon R.7VCl1IJ.7 kaj zonun lra
meza Italujo (kun Rorno) la papo rcgis mcmstare kiel suvercno, protektata de Pipino respektive
de lies postculo. Per tio fondigis la Vatikana (aü papa) Regno, ckzistanta gis 1800, kiam ltalujo
unuigis. (La nuna Vatikana Rcgnu arnplcksas nur kvartalon dc la urho Romo cirkaü la
katedralo SI. Pctru.)
SaracenoO)
: Dum la kristana mczcpoko tiel estas nomataj
invadis kristanajn landojn okupante kaj regante.

öiuj araboj kaj islamanoj,

kiuj
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Adreso de la aütoro:
Gerherd KALKHOF
An der Rusch 17
DE - 36341 - Lauterbach / Germanie
Prlaütora informo:
S-ro Kslkhot'esiss emerita instruisto mezlerneja. Ci tiun gradon li akiris antaü 30
jaroj en la fako "Historio"; krome li forte okupigis pri loka historio: interalie li
verkis dikvoluman historion de sia iama oficloko Ilbeshausen-Hochwsldheusen.
Kiel esperantisto li verkis jam kelkajn historiajojn por Scienca Revuo. Al tio antaü
kelkaj jaroj necesis dusemestra historia studado per radio-kurso universitata.

Resumo
Tiu ci studo esploras la distribuon de la prefikso mal- eil Esperantaj adjektivoj kaj verboj el du flankoj: lingvistika markiteeo kaj jugado de parolantoj. Kvindck franclingvanoj jugis 40 parojn da kontraüaj vortoj pri tio, kill
el du kontraüaj vortoj estas primara. Analizo montris. ke distribuo de IWi/konvenis plejpartc al la lingvistika rnarkiteco kaj/aü al la jugadoj de parolantoj. Tarnen ankaü trovigis kelkaj vortoj, kiuj kontraüstaris al la lingvistika markiteco kaj/aü al la jugadoj. La intluo de la franca sur la vortofarado dc I1wl-kontraüvortoj
estis rimarkebla; tarnen la rolo dc frckvenco
kicl faktoro determinanta radikon de mal-kontrauvortoj
cstis neklara.
Enkonduko
La prefikso

111al- eil Esperanto

siguifas "rektan

kontraüajon

de la ideo"

(Zsmenbot, 1887, p.233). Tiu öi prefikso, same kiel aliaj prefiksoj kaj sufiksoj, sendube plenumas gravan rolon en vortofarado en Esperanto. sparante la nombron de radikvortoj kaj sekve helpante tacilan lemadon dc la
lingvo. Antaüaj konsideroj pri la pretiksigo per nisl- koncernas plejparte
stilajn malavantajojn
kiuj okazas pro oftega uzado de la prefikso (ekz.
Wsnnghicn, t959; Kslocsay & Waringhien, 1985). Tiuj malavantagoj
inkludas, ekzemple, longeeon kaj pezeeon de mal-vortoj kaj monotoneeon
dc la stilo kiu euteuas tro da mal-vortoj. Malmultaj tarnen estas konsideroj
pri kiu el la du kontraüaj vortoj rilatigeblaj per mal- rajtas stari kiel la radiko. Waringhien (1959) nur meneias, ke Zamenhof "rigardis la kunmetadon
per mal- nur kiel hel pau rimedon por esprimi idcon. pur kiu ne ekzistas
vcrc intcrnacia radiko" (p. 247).
Antaü pli 01 dudek jaroj Nsgnt» (1977) esploris la prcfiksigon per mal- el
du flankoj, lingvistika kaj psikologia. Ce lingvistika flanke. li uzis la dis-

