
Pri la brazila imperiestro Petro la 2-a (2) 

 

Pasintan semajnon mi diris, ke la politikistoj (tiuj kiuj estis favoraj al Brazilo kiel granda nacio) 

sugestis, ke la adoleskanto Petro la 2-a iĝu imperiestro laŭeble frue – kio fakte okazis. Vere 

necesis garantii la unuecon de la lando, kaj tion la juna imperiestro celis fari.  

Li laboris multe, legis ĉiujn dokumentojn, legis, korektis kaj plibonigis ĉiujn proponojn kiuj estis 

faritaj de konsilistoj kaj politikistoj.  

Li estis tre liberala, havis respublikajn ideojn kaj konsideris kiel suverenon ne sin mem, sed la 

popolon. Li eĉ ne volis esti nomata “suvereno”. Dum lia tuta regno ne ekzistis iu ajn cenzuro 

(ekzemple de la gazetaro). 

Alia idealo por li estis edukado kaj instruado de la popolo, kiuj liaopinie estas la bazo de 

progreso. Li celis ankaŭ plibonigi la brazilan sansistemon. 

Li estis kontraŭ la sklaveco kiu en tiu tempo ekzistis ankoraŭ en Brazilo kaj kiun li konsideris kiel 

la honton de la imperio, sed li ne sukcesis venki la partiojn kiuj deziris daŭrigi ĝin. 

Kiel imperiestro li devis evidente porti diversajn uniformojn, sed li preferis vesti sin tre simple. 

Li volis esti homo kiel la aliaj. 

Ekde 1843 li konstruigis kompare malgrandan kaj simplan palacon – kiel someran rezidejon – 

en montara urbeto kiun li nomis „Petrópolis“ (Petropolo, urbo de Petro). Kaj en la urbeto kaj 

en la palaco (kiu nun estas muzeo) li ŝatis pasigi sian tempon kun sia edzino (kvankam li ne 

estis tre feliĉa kun ŝi, ĉar ŝi ne estis la virino kiun li ŝatus havi ĉe sia flanko). 

Li kutimis ellitiĝi je la 5-a, matenmanĝi, fari la necesajn laborojn kiel imperiestro kaj promeni 

en la urbeto, kie li ŝatis konversacii kun la ordinaraj homoj. 

La manĝaĵoj de la imperiestra familio estis simplegaj, tiel ke la filino Isabel kelkfoje plendis pri 

tio. 

Petro la 2-a daŭre ŝatis legi kaj instrui sin. Li ankaŭ favoris la instruadon de la popolo - kiel jam 

dirite – kaj li deziris pligrandigi la ĝeneralajn konojn, precipe pri Brazilo. Pro tio li i.a. fondis la 

Historian kaj Geografian Instituton, kies sesiojn li mem prezidis 506 fojojn. Krome li financis 

ekspediciojn kiuj celis ekkoni pli precize la enorman landon. 

Ekde kiam li aĉetis dagerotipian fotilon (la unuan en Brazilo), li komencis foti kun granda 

plezuro kaj daŭrigis tiun aktivecon dum la tuta vivo. Je la aĝo de 20 jaroj li faris la unuan fotitan 

memportreton en Brazilo. Poste li faris aliajn, preferante foti sin kun libroj kaj inventaĵoj en la 

mano por montri ke li estas klera monarko. Tamen li ne nur fotis, sed ankaŭ kolektis multegajn 

fotojn kiuj bone prezentas la 19-an jarcenton. Lia kolekto de 25.000 fotoj apartenas nun al la 

Nacia Biblioteko en Rio de Ĵanejro. 

Petro la 2-a, volante pli bone ekkoni sian landon, vojaĝis tra Brazilo, observis ĉion kaj, dezirante 

ekkoni la problemojn kaj opiniojn de la brazilanoj,  konversaciis kun homoj el ĉiuj tavoloj kaj 

apartenantaj al ĉiuj rasoj. Li aparte interesiĝis pri la historio, kulturo, religioj kaj lingvoj de la 

indiĝenoj kaj eĉ lernis unu el la plej gravaj indiĝenaj lingvoj (tupi-guarani). Li financis la unuan 

brazilan sciencan ekspedicion al ankoraŭ tre malbone konataj indiĝenaj teritorioj. 



Aliflanke li volis disvolvi la landon. Pro tio li plibonigis la komunikilojn ĝenerale: li konstruigis 

ŝipojn kaj fervojojn kaj instaligis telegrafojn. 

En 1865 elrompiĝis milito kontraŭ Paragvajo, malgranda najbarlando regita de diktatoro kiu 

estis invadinta la sudon de Brazilo. Petro la 2-a mem volis tiun militon, li mem partoprenis en ĝi 

(oni nomis lin ŝerce “unua voluntolo de la hejmlando”), kaj pro lia decido la milito daŭris pli 

longe ol necese, pli ekzakte 5 jarojn. Dum tiuj jaroj li dediĉis grandan parton de sia tempo al la 

milito. 

Venontan semajnon mi finos la resumon de la dokumentfilmo.   

 

 

 


