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Rezultoj de la Belartaj Konkursoj 2015

Poezio:
Unua premio: “Memoro” de Mao Zifu el Ĉinio
Dua premio: “Kredo” de Jorge Camacho el Hispanio
Tria premio: “Rimoj neperfektaj” de Paŭlo Sergio Viana el Brazilo
Honora mencio: “Ĉiu nova persono” de Jorge Camacho el Hispanio
Honora mencio: “Hajkoj” de Ewa Grochowska el Francio 
Partoprenis 38 ver koj de 19 aŭtoroj el 15 landoj.

Prozo:
Unua premio: ne aljuĝita
Dua premio: “Burĝonos la migdalfloroj” de Nicola Ruggiero el 

Islando
Tria premio: “La tirkesto” de Jesper Jacobsen el Francio
Partoprenis 22 verkoj de 13 aŭtoroj el 13 landoj.

Eseo: 
Unua premio: ne aljuĝita
Dua premio: “Pri mondo nokta, pleje mallogika – enkonduka eseo 

pri la poetiko de Mauro Nervi” de Nicola Ruggiero el Islando
Tria premio: “Lingvoj, valoroj, kulturoj, mondokonceptoj en 

dialogo: la signifoplena kazo de la Schola Salerni, modelo de 
renkonto kaj komunikado por la tria jarmilo” de Davide Astori 
el Italio

Partoprenis 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj.

Teatraĵo:
Unua premio: ne aljuĝita
Dua premio: “Adiaŭ al la suno” de Nicola Ruggiero el Islando
Tria premio: “Bonaj intencoj” de Amin Naor el Israelo
Partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.

Infanlibro de la jaro:
Eldonejo Erroteta, Hispanio, por “Usoa venis fluge kaj Sola kaj 

senvosta”
Partoprenis 4 libroj de 3 eldonejoj el 3 landoj.
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Mao Zifu

Memoro

La lumo mola de la lampo,
kiun vi bone konis kaj mi,
flirtas sur la mebloj vitraj kaj alojaj.
Malvarmo palpebla serĉas vian korptemperaturon.
Kien iris la fingraj premsignoj?
La spuroj sur la firma planko
malaperis pro frotado tempa.
Ombro de nokto batas la muron makulan.
Zefiro ŝtele foliumas libron papiliotenan,
kiun iam vi legadis.
Ravas min aromo de la haro longa,
kiun vi pretervole lasis inter la du paĝoj.
En spegulo vidiĝas la sceno:
maja petalo tra fenestro flugis
sur la nebulan vorton – junion,
kunportante kodon kunvojaĝan,
mi tamen rekonis julion.
Trajno mistrafita nin atendas
en tempotunelo inter historio kaj futuro.
Sorto fuŝis la daton mistikan.
Kato nova kuras sub la liton jam kadukan,
eltrenas leteron rancan, nefinitan.
Sur la koverto nun legiĝas neniu adreso.
Kie, kun kiu, vi ĉi-hore estas?
Mi volas skribi vortojn pluajn.
Subita paneo de elektro.
La inka nigro prenas mian manon
kaj devigas min rapide signaturi:
Forgesu!
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Jorge Camacho

Kredo

Laŭdire, pli da steloj ol penseblis
trenas ĉe si planedojn en orbitoj,
kaj krom tio abundas solplanedoj
senstele, orfe drivaj tra l’ vakuo,
ekstere roksilentaj kiel frosto
sed kun interno, kerno arde suna,
kaj ombraj interretoj da kavernaj
submaroj taŭgaj por ekzota vivo.
La vivo, nur ĥemia fenomeno,
kial estiĝus nur niaplanede?
Ni ne menciu inteligentecon,
ĉi frukton de kombinoj molekulaj
kaj, poste, de hazardaj mutacioj
tra la jarmilionoj, celoblinde,
sed nur la povran, polvan, pulsan vivon.
Nu, kosmo mute, morte neloĝata
(escepte de ĉi tero kompatinda)
ŝajnus kaprico de sadisma zeŭso
ludanta per la solo de la homoj.
Des pli probabla, kaj konsterne bela,
mi trovas la imagon ke sur kelkaj
(nur tri aŭ kvar) planedoj universe
vivas jen homoj, kverkoj, ranoj, fringoj,
jen oceana cerbo solipsisma,
jen civito da metanspiraj raŭpoj,
jen senlingva spikaro subtriluna
– dismondoj, de distegoj dividitaj,
ĉiu en sia propra solo dura,
senpovaj iel veni, vidi, voĉi
al estularoj foraj absolute.
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Paŭlo Sergio Viana 

Rimoj neperfektaj

La beleco de rimoj neperfektaj
similas la varion de efektoj
de gutoj, kiuj ritme tamburetas,
se pluvas, en komenco de somero.
Aŭ same, kiam fajne ĝi videblas
sur delikataj araneaj retoj
kaj sur ĉielo, kiam fulmoj strekas
kaj tondroj brue, brile, brave blekas.
Al dioj nur koncernas sendifekto
kaj puraj formoj al ĉiela sfero;
la kompatindaj homoj konsideru,
ke ili nur ricevis la koncedon
de belo misa. Jen klara averto,
ke ni aliakampe serĉu sencon.



11

Jorge Camacho 

Ĉiu nova persono…

Ĉiu nova persono estas mondo
esplorinda, enigma, esplorenda
planedo milpejzaĝa kaj legenda
bildoriĉa poemo aŭ rakonto.

Ĉies korpo – senlima maro, monto
sen fin’, ebeno fundamenta,
eburkolona urbo sendefenda
kaj vojo por senhasta vagabondo.

Kaj ĉies personeco – labirinto
kiun neniu planis, mapis, fondis,
kreskanta plu sekundon post sekundo;

ravino, kie ĉiu naskiĝinto
hazarde, palpe iam sin renkontis
serĉante panson por la vivovundo.
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Ewa Grochowska 

Hajkoj

Netaj birdspuroj
sur malseka betono
ornamas straton

Blankaj neĝeroj
baletumas silente
laŭ ventmuziko

Tia belgrajno
en sulketo de kolo –
unua amo                                      

Sur arboŝelo                                                                                     
du literoj tajlitaj –   
eksaj amantoj  

Eta ruĝbero
en plenavidaj lipoj
kison promesas

Ŝtonoj ĵetitaj
en lagon trankvilan
senhelpe dronas

Areto da ter’                                                                                                                         
okuloj larmoplenaj                                                                              
lasta disiĝo                                                                                            

Senlunan nokton                                                                        
brilas strigaj okuloj –
infana timo

Varma tizano                                                                                 
Bonodoras tilie –
Avinja zorgo
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Papava greno
enterigita vive -                                                                                    
baldaŭ ruĝa flor’

Brilo de suno
en botelo rompita –
arbarbruligo

Saltoj de ranoj
antaŭ cikonia beko –
vivo malcerta 

Unu cipreso                                                                                       
proksime de la domo                                                                      
vi tiel fore      

Infankastelo
detruita de ondoj
reiĝas sablo

Ventoj kriegas,                                                                                        
birdoj grakas pri forflug’                                                                      
Bruas aŭtuno

La sabla rozo
en senhoma dezerto
neniam velkos     

Filandroj ŝvebas 
En aŭtuna arbaro  –
Pasis juneco

Sapveziketoj
forportitaj de vento –
dolĉa infanaĝ’
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Nicola Ruggiero

Burĝonos la migdalfl oroj

Mi ne scias, ĉu mi vere ŝatas promeni, sed Vincent diras al mi, ke li 
ofte ekmarŝis de sia loĝejo kaj iris al la lokoj, kiujn lia humuro konsilis. 
Li diras, ke por mi ne vere gravas, kiam aŭ kien mi iras, sed nur ke 
mi tre bezonas resti ekstere dum iom da tempo dum la tago, kaj ja 
ĉiutage. Li asertas, ke tiel mia menso liberiĝas de senutilaj pensoj kaj 
tiel mi povas koncentriĝi pri miaj pentraĵoj. Mi volas iĝi pentristo, kiel 
li. Vincent subtenas min, li diras, ke mi havas talenton.

Mia tago komenciĝas ĉirkaŭ la 9a matene, kiam miaj amikoj vekas 
min. Ili estas bonaj, kaj tre silente kaj ĝentile eniras mian loĝejon por 
ne laŭte voki min. Mi ekstaras, salutas ilin. Vincent estas jam en la 
koridoro. Ĉiumatene li demandas min, ĉu li rajtas fumi sian pipon 
hejme, paŭze dum pentrado. Mi ĉiam respondas, ke tio ne ĝenas, 
sed ja estas kontraŭ la reguloj, kaj Lovisa povus koleriĝi, se ŝi flarus 
fumon hejme ĉe mi. Vincent ne koleriĝas, li diras, ke iam ĉio estis 
komplika por li kaj ke ofte li kverelis kun Paul, sia plejbona amiko. 
Sed mi ne estas Paul, li diras, kaj do li ne volas kvereli kun mi. Li 
fumas en la ĝardeno, kaj rigardas al la kuniklo de Anne, kaj silentas. 
Mi purigas mian vizaĝon, vestas min kaj iras al la komuna manĝejo. 
Daniela jam pretigis la kafon je la 8a, espereble la aliaj ne finis ĝin. 
Alikaze, mi trinkos teon. Mi esperas, ke Greĉjo ne reprenis la gitaron, 
tiel se Noktuo emos, ŝi povos ludi iom por mi. Tamen, ŝi kutime 
ludas kiam la mallumo aperigas la stelojn. Vincent diras, ke Noktuo 
estas nokta knabino, ĉar la suno kaŝas ŝian ridon, kaj la luno frazas 
konfidence. Ne ĉiam mi komprenas Vincent, sed li ŝajnas saĝa, kaj mi 
ŝatas aŭskulti lin.

En la ĉambro mi flaras la kafon, sed mi perdis intereson, do mi 
pretigas teon kaj dume trinkas glason da lakto. Kutime mi silentas. 
Mi volus paroli kaj babili, sed oni enŝaltis la televidilon kaj tiuj bildoj 
ĝenas min. Baldaŭ estos lumo, mi pretigu mian sakon por la naĝbaseno. 
Mi marŝas tien kun Vincent. Li parolas, kaj mi aŭskultas. Li estas la 
plej brila detaligi la malmultajn naturaĵojn, kiujn ni trovas survoje. 
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Kiam antaŭ kelkaj monatoj estis printempo ankaŭ ĉi tie, li rakontis 
pri la migdalaj branĉetoj, kiujn li pentris dediĉe al sia nevo, baptita 
samnome kiel li, Vincent. Li rakontis ankaŭ pri la malkomforteco de 
tiu nomado, li diris, ke li sentis sin tro ŝarĝita je respondeco, kiun li 
ĉiam, en sia vivo, provis eviti. Kaj la migdalaj branĉetoj burĝonontaj 
eble povis helpi la etan nevon adopti pli dubomankan vojon en ĉi 
vivo mistera.

En la baseno mi naĝas longe. Vincent sekvas min de la bordo, foje 
parolas, foje silentas. Estas strange, ke neniu parolas kun li, kvazaŭ li 
estus videbla nur al mi. Poste ni tagmanĝas en la urba manĝejo kun 
maljunuloj, kiujn mi iom evitas, ĉar ili ĝenas min kaj ĉefe mian amikon 
Vincent. Kiam mi kaj li sidiĝas, ili demandas min, ĉu mi parolas 
sola kaj laŭte al mi mem, kaj kiam mi diras, ke ne, mi ja parolas kun 
Vincent, ili neas tion kaj diras, ke mi parolas sola, ĉar neniu sidas kun 
mi. Vincent kaj mi tre koleriĝas pro tiaj vortoj, sed mi estas pacema 
kaj pacienca kun ĉiuj, kaj eble ĉi maljunuloj estas simple frenezaj. Mi 
nur petas lasi nian tablon kaj doni al ni iom da paco. Tiam Vincent 
iĝas tre silentema, surlipigas la pipon sen fajrigi ĝin kaj karesas sian 
ruĝan barbon, fine kombas mane siajn harojn, mi finmanĝas kaj iras 
eksteren, kie li rajtas fumi kaj mi marŝi hejmen.

Hejme mi aŭskultas muzikon, kiun elsendas la dua kanalo de 
la ŝtata radio. Temas pri ĵazmuziko. Vincent ne konas ĝin, diras, 
ke kiam li estis en Francio, tiu muziko ne ekzistis, sed li ŝatas ĝin 
pro ekzotikeco. Vespere deĵoras knabo, verŝajne polo aŭ albano, li 
nomiĝas Mikkolaj aŭ Nikolaj, mi ne certas, ĉiuj misprononcas lian 
nomon, sekve ankaŭ mi. Tiu Mikolaj aŭ Nikkolaj, kiel ajn, aŭskultas 
Ĉajkovskij, ofte la Nuksorompilon, neniam tiun pri la cignoj. Domaĝe. 
Mi kredas, ke lin ravas Noktuo, liaj okuloj aparte brilas en ŝia ĉeesto, 
kaj liaj vangoj ruĝiĝas kiel ĉeriztomatoj. Amuze. Ankaŭ min ravas ŝi, 
sed nur kiam ŝi ludas por mi. Foje mi petas, ke ŝi brakumu min, se 
mi bezonas konsoliĝi. Foje okazas, ke mi parolas pri mia patrino kaj 
Vincent subite foriras, kaj mi sentas min sola. Foje Noktuo ne estas 
tiam, kiam mi plej volus ŝin, kaj mi ekmarŝas al mia fratino. Ŝi loĝas 
iom for, sed kion fari?

Vespermanĝe la deĵorantoj malŝaltas la lumojn kaj fajrigas kande-
lojn. La vizaĝoj de miaj amikoj estas mallumaj kaj iom groteskaj. Ni 
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manĝas terpomojn ĉi-vespere, kaj en angulo Vincent drinkas kaj 
pentras. Li kaŝe rigardas al mi kaj palpebrumas al mi. Ni interkonsen-
tis ne uzi vortojn, se li pentras, do mi repalpebrumas responde.

La vespermanĝo finiĝas, kaj oni ŝaltas la televidilon. Tiuj bildoj 
ĝenas min. Mi fermas la okulojn kaj aŭskultas nur. Subite mi pensas 
pri tiu nokto, kiam Mikolaj venis al mi. Li sidiĝis sur mian liton, vekis 
min, kaj lia akĉento iĝis trista akcento ĉe liaj okuloj. Li diris, ke baldaŭ 
miaj familianoj alvenos por kuniri al hospitalo. Mi komprenis, pri kio 
temas. Vincent kaŝaperis de la koridoro, sed ne volis evidentigi sin al 
Mikkolaj, pro respekto. Mi diris, ke mi ne volas iri kaj ke mi volas resti 
sola. Li afable iris for, ne insistis, sed diris, ke tamen miaj familianoj 
estas jam survoje ĉi tien. Kiam ili alvenis, ili silentis kaj tamen iliajn 
okulojn sulkis nedormo kaj ploro. Vincent rimarkis tion en la faldoj 
de iliaj mienoj. Annalisa, mia fratino, la plej dolĉa, la sola, kiun mi 
amis, alpaŝis, prenis miajn manojn kaj ploris, nur ploris. Meike, brua 
germanino, abrupte alparolis min por demandi pri io, kion mi tute 
ne komprenis. Malofte mi komprenas ŝin, kaj tio nur agacas min. Mi 
respondas, ke ĉio bonas ĉe mi kaj ke nenion mi bezonas. Eble ŝi ridetas, 
ĉiel ajn, ŝi ne plu ĝenas min, kaj nur tio gravas. Iam mi demandis 
Lovisa, ĉu ankaŭ Meike estas skizofrenia kiel ni; ŝi eksplodis ride kaj 
diris, ke ne, ŝi ne estas, kaj ke ŝi estas nur plia dungito kiel Noktuo, 
kiel Mikkolaj, kiel Daniela.

Mi sentas min morna, kaj sen diri ion ajn, mi ekstaras kaj ekmarŝas, 
sufiĉe rapide, tiel ke eĉ Vincent apenaŭ rimarkis. Li postsekvis min 
kure, iom pene, sed li ridetas al mi. Li ĉiam afablas al mi, ni estas 
bonaj amikoj. Mi petas, ke li parolu al mi, ĉar mi volas silenti kaj nur 
aŭskulti. Li ekpriskribas la pejzaĝon, malrapidspire pro la rapida 
marŝo, sed li ne perdis sian kapablon. Kiel bele li detaligas la lunon 
kaj la stelojn, la preĝejon kaj la domojn. Li vivigas al mi la moviĝon 
de la astroj, ilian brilecon sur la urbo kaj klarigas la karambolan 
serpentadon de la vento, kvazaŭ li pentrus tion per tiroj densaj je farbo 
kaj intensaj. Post ĉirkaŭ horo ni atingas la kvartalon, kie Annalisa 
loĝas, sed ŝi ne troviĝas hejme. Ni atendas iom, side ĉe la ŝtupoj. 
Ekŝtormas. La vento lulas la nudajn arbojn, kaj ĉie estas eksplodo de 
neĝo farunforma. Vincent volas reveni hejmen kaj fini pentraĵon pri 
mi. Li diras, ke mi tre similas al lia iama poŝtisto. Li volas donaci tiun 
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pentraĵon al mi por mia naskiĝtago, post semajno. Ni do ekmarŝas 
hejmen, sed survoje min trovas Petra, ankaŭ ŝi laboras hejme ĉe mi. 
Ŝi insistas, ke mi eniru en la aŭtomobilon, kaj mi demandas, ĉu ankaŭ 
Vincent rajtas. Ŝi ŝajnas ne kompreni dum kelkaj sekundoj, sed fine ŝi 
akceptas. Mi diris al ŝi, ke mi volis viziti mian fratinon, ĉar mi bezonas 
paroli kun ŝi. Vincent karesas amike mian ŝultron kaj murmuras: 
“Estu forta, amiko mia.” Mi petas, ke Petra haltu tie, mi volas marŝi, 
sed ŝi jam alvenis al mia hejmo. Mi dankas, kaj kun Vincent eniras 
en la komunan manĝejon. Noktuo estas tie, ŝi diras, ke ili serĉis min, 
kaj ke ŝi maltrankviliĝis pri mi. Vincent sugestas, ke ŝi ludu por mi, 
sed ŝi ne aŭdas lin, do mi repetis tion. Ŝi feliĉiĝas kaj ludas baladon 
pri Dio kaj anĝeloj, ke Dio estas virino, ke la anĝeloj estas amikoj. Mi 
demandas ŝin, kial homoj mortas, kial mia patrino mortis. Ŝi ne scias, 
kiel respondi, ŝi nur silentas. Ankaŭ Vincent ne povas respondi, li 
rigardas fikse la plankon. Mikkolaj alvenas, salutas nin kaj demandas 
pri mia farto. Mi ankaŭ lin demandas, kial mia patrino mortis, sed 
malkiel Noktuo kaj Vincent li havas respondon.

“Ni estas parto de la Naturo, kiu ripetas ciklon: oni naskiĝas kaj 
oni mortas. Via patrino estis kiel floro. Burĝonis, kreskis, malfermis 
plene siajn petalojn kaj sekvis la sunon. Floro ne estas eterna, ĝi 
naskiĝas, sed iam ankaŭ mortos. Ĝi tamen donas semojn. Vi estas 
unu el tiuj semoj, kiuj naskiĝis floroj, burĝonas kaj kreskas. Ŝi iel vivas 
en vi.”

Mi fermas la okulojn, kaj mi pentras antaŭ mi glason kun migdal-
tigo. Vincent aldonas libron malantaŭ ĝi; fine, kontenta li formetas 
tiun pentraĵon kaj anstataŭigas per iu kun vazo da sunfloroj. La semoj 
aperas klaraj kaj evidentaj en kormova bruno. La petaloj petolas pri 
postulata sunbrakumo, sed ili ĉiuj ŝajnas alrigardi ien tien. Vincent 
alpaŝas al mi, aprobas kapjese kaj min brakumas.
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Jesper Jacobson

La tirkesto

Klarissa konsternite ĉirkaŭrigardis la ĉambron. Apogante sin per 
ambaŭ manoj sur la eta tablo, kie pelmelis kosmetikaĵoj, harrubandoj, 
tondileto, skatolo da aspirino kaj aliaj akcesoraĵoj de ŝia ĥaosa ekzis-
tado, ŝi provis enfokusigi siajn pupilojn sur la grize malpureta, hirta 
tapiŝo. Gutoj da glacia ŝvito laŭis la glacan haŭton de ŝiaj frunto kaj 
vangoj. Antaŭ ĉio, regajni la kontrolon pri sia spirado… Ŝi lasis sin sobgliti 
sur la pajlotegitan seĝon, kuntirante siajn lipojn por formi kiom eble 
plej mallarĝan fendon, tra kiun ŝi ensuĉis aeron sible. Koncentriĝi, 
pripensi, trovi solvon iel… Ĉion kaŝi, aparte al Dieter kaj la aliaj knabinoj…

La unua difuza taglumo fi ltriĝis tra la klinitajn latojn de la persi-
eno. En la strato ekaŭdiĝis la komencaj bruoj de la anonima urba 
diligento: averta bipado de retroirantaj rubujaj kamionoj, grincado 
de aŭtobusaj pordoj. Bonorda, sennoma popolamaso jam survoje al 
la laboro… Per fortostreĉo Klarissa sukcesis fi ksi sian rigardon sur la 
ruĝmakulita lito. Kiel eblis perdi tiom da sango kaj tamen pluvivi? Ĉu 
vere la kuseno brutale ŝtopinta ŝian buŝon sukcesis sufoki ŝiajn kriojn 
kaj ĝemojn? Kiel eĉ unu sekundon imagi, ke neniu el la knabinoj 
alkuris helpe por savi ŝin el tia buĉado?

Kaj tie, duonkaŝita en la lavujo, nun kuŝis ĝi. Aŭ tio. Ĝuste pri 
ĝi Klarissa plej malmulte deziris pensi. Kaj tamen endis ĝin iel 
forigi, kaŝi, aŭ eĉ pli bone komplete seniĝi de ĝi. Antaŭ ol la aliaj ĝin 
malkovros, ĉefe Dieter. Per panikaj manoj ŝi komencis sin vesti. La 
sangmakulitan piĵamon ŝi volvis kun la litotukoj kaj la plastotegita 
subtuko en la kovrilon, formante pakon kiom eble plej regulan. Meti la 
malpuron interne, nevideble. Ne riveli sian senfundan mizeron kaj honton…

Decidite, Klarissa malfermis la grandan vestoŝrankon kaj ĉion 
ŝovis enen. Ŝi metis la vojaĝsakon super, provante eĉ pli kaŝi.

La kelkmomenta sidado sukcesis momente kalmigi ŝian svene-
mon. Sed denove fi zika malbonfarto invadis ŝin, kvazaŭ kontrahiĝo 
en ŝia brulanta interno. Klarissa denove sinkis sur la seĝon. Ŝi kaptis la 
maska raon kaj komencis apliki ĝin, sed devis rekomenci plurfoje, ĉar 
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ŝiaj manoj tremetis. Iele tiele ŝi tamen sukcesis ŝminkiĝi kaj fi nvestiĝi. 
Ŝi ĵetis sur si malaproban rigardon tra la spegulo — ja ĉipa ŝi aspektis. 
Ŝi surmetis mantelon, kaj pro neklarigebla instinkto aŭ antaŭsento 
ŝi glitigis du harrubandojn kaj la tondileton enpoŝen. Antaŭ foriri ŝi 
prenis la aĵon el la lavujo, volvis ĝin en tualettukon kaj ŝovis ĝin sub 
sian mantelon. Ĝi ne pli grandis ol eta kuseno kaj apenaŭ rondigis 
ŝian silueton sub la dika vintra mantelo. Tamen ĝi sentiĝis danĝera, 
kiel eksplodpreta militilo.

La ŝtuparo grincis plende, kiam Klarissa descendis stratnivelen. 
Subtenante sian ŝarĝon per la maldekstra mano, ŝi time haltis kaj 
okulis al la enirpordo de la apartamento de Dieter. Ĉu aŭdiĝis paŝ-
bruoj interne? Atendinte iom, ŝi konkludis, ke ne. Laŭŝajne je tiom 
frua horo li ankoraŭ peze dormis. Retenante la stratpordon, por ke 
ĝi ne laŭte klakfermiĝu, Klarissa fi ne povis spiri la friskan aeron sur 
la trotuaro.

Se ne konsideri la kelkfojan preterpason de aŭtoj kaj kamionetoj, 
estis preskaŭ senhome sur la strato. Kiraslataj rulkurtenoj kovris la 
plejparton de la butikoj, sed la neonaj tuboj malambigue anoncis la 
naturon de ilia komerco. Seksvendejoj laŭvicis, kaj la porna kinejo 
de Dieter alifl anke de la strato promesis privatajn apartejojn kaj 
septagan funkciadon semajne. Iom pli for staris Sonja kaj Nataŝa, 
frostotremantaj en la aĵuritaj nilonaj ŝtrumpoj kaj minijupoj, esperante 
la malverŝajnan halton de aŭto malgraŭ la matena horo. Ili ambaŭ 
apartenis al la serbo, kiu estis konata inter la knabinoj por deziri 
ĝiselĉerpe profi ti de sia virinaro. Klarissa estis la aĵo de Dieter, sed en 
tiu ĉi preciza momento la komparo kun la serbo malmulte konsolis 
ŝin. Ŝi komencis paŝi en la kontraŭa direkto, por ke la du konatinoj 
ne vidu ŝin.

La tremetado denove komenciĝis, sed ŝi sukcesis antaŭeniri, dev-
ig ante sin ĉiupaŝe meti unu piedon antaŭ l’ alia. Sed post kelkaj centoj 
da paŝoj la glacia ŝvito revenis sur ŝia frunto kaj la tremetado fariĝis 
neeltenebla. La vejnoj de Klarissa bezonis horson, urĝe. Trazumis ŝian 
menson la penso rekuri al Dieter, ĵeti sin antaŭ liaj piedoj kaj petegi 
ŝoton1. Mobilizante sian tutan rezistemon, ŝi decidite forpuŝis tiun 
ideon kaj plugambis. Post plua fortostreĉo ŝi alvenis en la havenon.

1 ŝoto = dozo da injekcia drogo
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Hirtige brizis super la glaŭka akvo. Klarissa kroĉis sin al la man-
relo. Starante duonkaŭre, ŝi dummomente pesadis la ideon svingi 
sian ŝarĝon super la barilon kaj lasi ĝin vanui en la dentanta surfo. 
Sed ŝi intuiciis, ke tia tuja solvo de ŝia problemo rapide implicus por 
ŝi novajn zorgojn eĉ pli timigajn. Superiginte tiun tenton, Klarissa 
pafi ĝis retroen de la apogilo, kvazaŭ galvanizita, kaj turnis sin al la 
havenfasadaro. Eble pro la brusko de tiu movo ĝi — la aĵo — komen-
cis pepi. Mirigite Klarissa rigardis sub la orlon de sia mantelo. Tiu 
ploreto ŝajnis al ŝi tute softa, aŭ almenaŭ multe malpli laŭta ol la 
kriĉoj, kiujn ĝi eligis tuj post la akuŝo, ĝis ŝi sukcesis ĝin silentigi, 
premante kusenon super ĝia vizaĝo. Antaŭ ĉio, ne veki Dieter… Mal-
graŭ la strikta envolvaĵo la bebo sukcesis sin turni kaj refl ekse palpis la 
mamojn de Klarissa. Ŝi sentis refoje kontrahiĝon en sia utero, kvazaŭ 
iun profundan suĉon. Per sia libera dekstra mano, tiu, kiun ŝi ne uzis 
por subteni la novnaskiton, ŝi metis fi ngron en ĝian buŝon. Ne meti ĝin 
mamen, ne korligiĝi al ĝi… Post kelkaj momentoj de insista suĉado ĝi 
ŝajnis trankviliĝi, kaj Klarissa povis denove retiri sian fi ngron.

Transirinte la straton inter la maldensaj aŭtoj, Klarissa puŝis aper-
ten la pordon de la vendejeto. Apud la kaso ŝi trovis boteleton da 
brando, kiun ŝi rapide akiris kontraŭ bulĉifi ta monbileto. Denove 
ekstere, apogante sian dorson kontraŭ la montrofenestro, ŝi sukcesis 
unumane malŝraŭbi la ŝtopilon kaj ekverŝis la brulantan likvaĵon en 
sian gorĝon. Agrabla tepido disvastiĝis en ŝia korpo, kaj post kelkaj 
momentoj Klarissa denove kapablis pensi pri io alia ol horso. 

Ŝanceliĝante kiel somnambulino, ŝi komencis laŭiri ortan bulvar-
don, direktante sin for de la havena distrikto.

La fi zikan malbonfarton de Klarissa nun kontraŭbatalis la kombi-
naj fortoj de la brando kaj la longe planita decido meti la bebon ekster 
la atingokapablon de Dieter. Kiom ŝi hatis tiun viron, kiu ŝin vivtenis 
kaj tenis ŝian vivon en tiu groteska mortodanco! Ŝi amare rememoris, 
kiel li antaŭ tri jaroj savis ŝin el dura trotuara deĵoro, promesante al 
ŝi protekton kaj loĝadon en tiu trivita ĉambraĉo, kiun ŝi ĵus forlasis. 
Komence li domaĝis ŝin iom, almenaŭ kompare al la aliaj knabinoj, 
sed nur kondiĉe, ke ŝi staru je lia propra dispono en la lito je iu ajn 
momento. Klarissa indulgis sin per rikano je la penso pri tiu preskaŭ 
idilia komenco. Poste venis ja la vorta violento, la drogoj kaj la fi zikaj 
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molestoj, kiam li revenis ebria post malfrunokta diboĉado dio-scias-
kie. Estis dum unu el tiuj noktoj, ke li brutale kaj eksprese stupris ŝin 
kaj, kiel rapide montriĝis, eĉ sukcesis ŝin gravedigi.

Kiam li malkovris ŝian trimonatan dikiĝon, hajlis unue la batoj, 
sed poste li eltrovis pli humiligan venĝon, vendante ŝian rondiĝantan 
korpon kiel suplementprezan spicon al ĉiuspecaj lascivaj perversuloj. 
La rememoro pri tiuj ĉiutagaj turmentoj spronis la volon de Klarissa 
kaj igis ŝin akceli sian paŝadon.

Al la friske penetra vento nun aldoniĝis fajna pluvado. Sed feliĉe 
la apudstrataj ŝildoj ekindikis la proksimiĝon de la hospitalo. Tiu 
vido kompensis la stompiĝantan efi kon de la alkoholaĵo en la vejnoj 
de Klarissa. Ŝi eniris la malsanulejan terenon kaj komencis serĉi la 
ĝustan lokon en la vasta labirinto de konstruaĵoj, en kies interno 
sterilvestitaj specialistoj diurne diligentas por eluterigi bebojn kaj 
stuporigi la lastajn suferojn de olduloj. Ĝuste kiam ŝi estis elĉerponta 
siajn lastajn fortojn, Klarissa ekvidis la serĉatan indikilon. Funde 
de koridoro inter du krudbrikaj muroj bluliteris la blankfona ŝildo: 
“Bebokesto”.

La tirkesto mem, apenaŭ pli larĝa ol antaŭbrako kaj el grize mal-
brila metalaĵo, impresis Klarissan timige. Ŝi hezite alproksimiĝis al ĝi, 
kvazaŭ temus pri la gvatanta faŭko de nur ŝajne dormanta rabobesto. 
La branda ebrio nun plene cedis la lokon al la drogabstinencaj spas-
moj. Tra vertiĝa vualo ŝi luktis por malĉifri la instrukciojn de la 
sur mura klavaro. Preminte fi ne la ĝustan butonon, Klarissa aŭdis 
softan malriglan sonon kaj vidis la tirkestan faŭkon malfermiĝi. De 
ene venis surprize agrabla nesta varmeco, kaj ŝaltiĝinta lumo rivelis 
malgrandan matracon. La bruo de ŝia propra spirado ŝajnis al Klarissa 
fremda, preskaŭ obscena elemento en tiu ĉi ekstermonda enscenigo. 
Kaptita de la soleno de la momento, ŝi lante malzipis sian mantelon, 
malvolvis la bebon kaj kuŝigis ĝin sur la matracon. Estis knabino, ŝi 
subite memoris. La blanka lumo venanta el la fundo de la kesto donis 
al la novnaskito preskaŭ diafanan aspekton. En surpriza silento ĝi 
turnis la kapon kaj rigardis Klarissan rondokule, kvazaŭ demande.

Apud la matraceto troviĝis diversaj slipoj kaj globskribilo. Estis 
ankaŭ koverto, blanka paperfolio kaj inkkuseneto. Klarissa malfermis 
la inkujon, kaj per tremetanta mano ŝi trempis la piedon de la bebo 
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en la inko kaj premis ĝin kontraŭ la blanka papero. Poste ŝi faris la 
samon per unu el ĝiaj manoj. Pluvguto glitis laŭlonge de ŝiaj haroj 
kaj falis sur la paperon, formante blankan krateron en la mezo de la 
lazura manspuro. Klarissa faldis la paperpecon kaj metis ĝin en sian 
mantelan poŝon. Tie ŝia mano falis sur la harrubandoj kaj la tondileto. 
Ŝi tondis buklon de siaj pluvhumidaj haroj kaj metis ĝin kun la du 
harrubandoj en la koverton, kiun ŝi ŝovis duone sub la matraceton. 
Dume la bebo rigardis ŝin, ĉu scivoleme, ĉu akuze, ne estis facile 
determini.

Restis la paperslipo. Klarissa metis la globskribilon inter la dentoj 
kaj fl ankenklinis la kolon, pripensanta dum ŝi observadis la bebon. 
Dum longa momento ŝi atente rigardis ĝin. Aŭ pli ĝuste ŝin. Tiam, 
subite rezoluta, ŝi skribis preslitere: “Ŝi nomiĝas Angela”. Remetinte 
la paperslipon apud la kapo de sia fi lino, Klarissa turnis al ŝi la 
dorson kaj komencis foriri, ŝanceliĝante. Kiam ŝi turnis sin trans la 
murangulon, la bebokesto aŭtomate fermiĝis. Denove estiĝis la eta 
sono de la riglilo. Sed Klarissa ne aŭdis ĝin — ŝi jam estis for.
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Nicola Ruggiero

Pri mondo nokta, pleje mallogika

enkonduka eseo pri la poetiko de Mauro Nervi   

“Dum kvindek jaroj multaj aferoj profunde ŝanĝiĝis, la poezio ŝanĝ-
iĝis, sed ne ŝanĝiĝis la tasko de la poetoj, tio estas desegni la ideologian 
profi lon de epoko. La ideologio ne estas kredkonfeso, sed rigardado 
de la mondo, kiu, kun la mondo, ŝanĝiĝas. Ni konsideru ekzemple 
la ideon pri beleco: ĝia pritakso estas inter la plej malstabilaj de la 
homar-historio”, tiel parolis en intervjuo Edoardo Sanguineti, itala 
poeto kaj intelektulo. Desegni la ideologian profi lon de epoko estas 
laŭ li la tasko de la poetoj, kaj ni povas senprobleme aserti, ke ankaŭ la 
esperantlingvaj agis tiel, kvankam ĉiuj per diversaj aliroj pro malsamaj 
premisoj. Se la leganto permesos al ni aŭdacajn simpligojn, ni provos 
skizi la vojon de nia literaturo per tiuj, kiujn ni konsideras la korifeoj, 
t.e. la ĥor-estroj, la homoj, kiuj simbolas tutan periodon, kaj sekve 
stilon. Ni povas konsideri Kalocsay kaj Baghy kiel la unuajn, kiuj vere 
rolis poete en nia literaturo, kaj ke ilia uzo de fi ksformaj metrikoj kaj 
buntaj rimoj ne nur ŝuldiĝis al la forta infl uo de la tiamaj nacilingvaj 
versformoj, sed kredeble estis nekonscia rezisto al la senkompato 
de la eksteraj eventoj. Oni relegu ne nur iliajn romantikismajn kaj 
kortuŝajn versojn, sed ankaŭ tiujn, kiujn la Dua Mondmilito inspiris 
al ili. Tiuj versoj ja plenaj je nefeliĉo kaj ĉagreno tamen plu spegulas 
la oran regulon de la poezio “delectare et docere”, t.e. plezurigi kaj 
instrui, laŭ fama sintezo de Horacio: la saĝa uzo de la rimoj kaj de brile 
skanditaj versoj plene radikas en pasintjarcentaj tradicioj kaj esprimas 
la tendencon de la lirika poezio de la frua 20a jarcento. Tamen, tia 
evento, kia estis la Dua Mondmilito, tre ŝanĝis la mondrigardadon de 
la novaj generacioj tiam legantaj la versojn de Ezra Pound, T. S. Eliot, 
Montale kaj Ungaretti. La rimoj kaj la ritmo cedis al novaj celoj, nome 
al la strebo esprimi la malsimplecon de la penso. Sufi ĉas legi la unuan 
poemaron de Baldur Ragnarsson por havigi al si ideon pri la nova 
iro de tiu generacio: jen forme senpekaj sonetoj aŭ aliaj fi ksformaj 
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versoj kun tamen densa enhavo riĉa je tre malsimplaj esprimoj, kiujn 
nur nia lingvo povus generi, kiel “Vidante neĝon cigni krudosubon / 
mi sentas fl okofl agron en l’ animo, / sur mensovolbo puroŝutan nubon / kaj 
haltos ĝoje sur la penspavimo”. Aŭ la modernismaj poemoj de William 
Auld, kiu altis per “La infana raso” kaj “Unufi ngraj melodioj”. La 
lingvaĵo de la poetoj ĉesis esti nur melodia instrumento por delekti 
kaj instrui, sed agitis per krudaj kaj komplikaj vortumoj la stagnantan 
socion. Ilin sekvis pluraj poetoj, kiuj jen reparnasismis kaloĉaje jen 
postmodernismis, plu ĝis niaj tagoj: nuntempa poeto disponas je 
abundega instrumentaro jen por pentri tintarime jen por sekci kiel 
Lucio Fontana per akraj tranĉiloj.

En tiu ĉi kunteksto troviĝas la poeto Mauro Nervi, kiu premiiĝis 
plurfoje en la Belartaj Konkursoj de UEA kaj ĝis nun aperigis du 
poemarojn: “La turoj de l’ ĉefurbo” en 1978, kiam li aĝis dek naŭ, 
kaj “Havenoj” en 2001. Dume li abunde tradukis kaj eseis ne nur 
en nia lingvo sed li ankaŭ iĝis agnoskata fakulo pri Kafka, krom 
doktoriĝoj pri medicino, pri germanaj lingvoj kaj literaturo, pri 
klasikaj literaturoj kaj pri historio kaj fi lozofi o. Laste, indas mencii 
ke li ĉefredaktis en 2008 verkaron de Baldur Ragnarsson, kio stimulis 
la islandanon repoemi en Esperanto kaj aperigi, post ĝi, eĉ tri kolek-
tojn. Oni povas sendube paralelismi la poetikojn de Nervi kaj de 
Ragnarsson: en ambaŭ, la versoj densas je signifo kaj komplikaj vort-
konstruoj kiuj elradias plurajn konceptojn per saĝa alternado de 
meto nimioj kaj metaforoj. Jen postmodernisma vojo al poezio spicita 
per eksperimentemo kaj nuntempa fi lozofi o.

La Ragnarssonajn versojn Ni forgesis tion / inter la premoj de l’ 
vivbatalo, / blindaj, senmovaj muroj, / je la memamaj vidoj de l’ indiferento, 
/ sub la kalkanoj de l’ malamo / kaj la piedegoj de l’ stulto / ŝtalo / vitro / 
ŝtono / ĉio artefarita / falsa kaj supraĵa reeĥas la Nerviaj ŝtalo / kaj plasto 
premsufokas nian junon”. En la Nervia “Poetiko” aperas lia manifesto 
kurioze en tercinoj, samkiel jam Auld, kaj ĝuste por allogi homojn 
de la malnova tradicio al la nova: li invitas la novan generacion ne 
mediti pri svagaj celoj aŭ pri arketipoj, sed fi kse rigardi l’ asfaltitan 
vojon / de l’ efektivo, kiu daŭre pledas / por pli homeca vivo. La poeto devas 
primediti la realon tiel, kiel ĝi aperas per senromantikismaj fi ltriloj kaj 
esprimi sin pri mondo nokta, pleje mallogika eĉ se per  komplikaj vortoj 
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kaj simboloj. Tio iĝas konsterne klara en daŭrigo de lia manifesto en 
“Post jarcento”: Racio, moralo kaj atento / premisas la lukton de l’ poetoj: 
kaj kvazaŭ ŝnurdancistoj, / ili bezonas ekvilibron. [...] Poezio estas / fi zika 
lerto kaj sento de malpleno.

La turoj de l’ ĉefurbo

“Ĉie malespero, barakto, morto, sango.” Kalocsay verŝajne estus ripetinta 
la samajn vortojn, kiujn li uzis pri la unua poemaro de Ragnarsson, 
kiun li konsilis ankoraŭ ne eldoni. Estas vero, ke en la poemoj de 
Nervi protagonistas ia sento de angoro: oftas morto, ruiniĝo, ĉagreno, 
afl iktiĝo. Lia uzo de la parnasismaj instrumentoj, rimoj kaj klasika 
metriko, alternas al liberversaj formoj kaj rifuzo de rimoj. La unuajn 
li ŝajnas uzi por certaj celoj, nome alparoli la homojn, kiuj ne ankoraŭ 
pretis aŭskulti vortojn tiel draste novajn; sed ja per la liberaj versoj 
plene esprimiĝas Nervi, per beltakta melodio regula en la normoj de 
la nereguleco, kiel la ĵaz-improvizadoj. Ne eblas alimaniere klarigi 
la nuntempan mondon kaj la socipolitikan situacion. Dum la tiel 
nomitaj “plumbaj jaroj” (la 1970aj) en Italio oni spiris ĉie ian senton de 
necerteco kaj malstabileco pro konstanta tensio jen inter la du grandaj 
potencŝtatoj jen inter la simplaj homoj, dividitaj laŭ ekstremismaj 
ideologioj politikaj. Ekzemploplena estas la poemo “Vi staras tie”, en 
kiu li malkaŝas la plurajn aspektojn kontrastajn de tiuj gardantaj hodiaŭ 
la eternan fl amon / de l’ justo kaj de l’ belo, / kaj de l’ ribelo; tiujn homojn 
trafas akra, sed sincera analizo, kaj se eltiri konkludon, eblas aserti, 
ke tiu ĉi poemo ĝuste pro la kondamnoj al tiuj, kiuj en siaj kaŝlokoj [...] 
kovas / la Murdon, kaj samtempe / prikantas la Homon, fakte prihimnas la 
malperforton, kiu tamen foras de ili.

Pro la ĉi-supra kunteksto la leganto miras, kiam li atingas mallon-
gan ciklon, kiu estas tamen kerna en la poemaro. En kvin poemoj 
la poeto prihimnas la Muzojn, dum jarmiloj inspirantojn de la artoj. 
Filinoj de Zeŭso (simbolo de potenco) kaj Mnemozino (titanino kaj 
personigo de la memoro) estis laŭ Heziodo naŭ; Nervi konsideras 
nur Klioan, Terpsikoran, Eratoan, Eŭterpon kaj Melpomenon kaj 
fl an kenlasas Kaliopon (muzo de la epika poezio), Talion (komedio), 
Poli mnion (religia poezio) kaj Uranion (astronomio), eble ĉar nur la 
aliajn li povis primediti por priskribi la realon. 
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La unua poemo el tiu ĉi mallonga ciklo prihimnas Klioan, “la 
famigantinon”, muzon de historio kutime reprezentatan kun skrib-
tabulo. Klioa, kiel muzo de historio, instruas, ke la vera glacio neniam 
degelas. Ĉu temas denove pri aludo al Ragnarssonaj versoj en Esploroj: 
Kaj via vereco kiel ĉies alia / en la fl uanta mondo / kompromiso aranĝita / 
inter realo kaj iluzio / mezvoje / inter glacio kaj akvo. Nervi mem komen-
tarie al tiuj versoj skribos poste: “Degelo, siafl anke, elvokas la ideon 
de nerespondeco. Glacio estas difi nita spirita realo, kiu brilas en la 
interno de la animo: […] pli internen / en tiun kristaliĝintan mondon / 
kiu brilas / ekster la senatingoj pli kutimantaj / al densoj.” La homoj havas 
respondecon antaŭ la historio, kaj ĝi brilas en ili.  En la poemo Klioa 
estas kolorŝanĝa kaj ŝia animkirla fl ustrado malhelpas / deĉifri la fl avajn 
sunsinkojn. Oni povas tuj rimarki la apartecon de tiuj ĉi vortoj ja 
ŝlosilaj: la fl ustrado de la muzo skuas la animon kaj tio malfaciligas 
la komprenon de la sunsubiroj, t.e. de la tagfi no de la homaro. La his-
torio ripetiĝas: la homo estas sama kiel liaj praavoj kaj fermas eternan 
cirklon kvazaŭ serpento, kiu mordas sian propran voston.

Terpsikora estas la Muzo de la danco, ŝi dancas aŭ prefere danc-
igas ampasie dum la varma sezono de la homvivo. Kernas en ĉi 
poemo la mallongdaŭreco de la juno kaj sekve de la erotiko: dancu, 
/ ĉar kuras jam la vento oktobra / proksimiĝe. Ne nur, la juneco festa 
priskribita estas kripla, perdis la kapablon raciigi kaj do konkretigi 
siajn revojn: ĉie lekos viajn revojn / la fl amo de l’ jardekoj. Kiam maljune 
oni reprovos danci, Terpsikora ne subtenados plu, sed en la vintro de 
la homsezono, nome kiam la morto alproksimiĝos, ree bruma aŭroro 
kronos viajn pensojn / per klara roso printempa.

Kie estas la amo kaj unu el ĝiaj konkretigoj en tiuj ĉi poemoj? 
En “Eratoa” priskribaj vortoj pri loko miniature elkreas klimakson: 
altegaj muroj remparas / vian stretan vojon klare indikas la mulvojojn 
de la Liguriaj urboj, kaj la turoj vitraj, do travideblaj, ŝajnas nerekte 
aludi al la blankaj turoj en la volumtitola poemo, al kiu ni revenos 
poste; antikvaj poploj vibras pro la glaciaj mistraloj, tra kiuj vojaĝas la 
mevo de viaj deziroj, kaj ne surprize ĝuste la mevo estas la birdo, kiu 
simbolas la animkirlon de enamiĝanto: ĝi fl ugas jen grupe jen sole (via 
/ sterila soleco kribras pensojn / kaj kutimajn sonĝojn), estas sendependa 
kaj libera, kaj tie, / kie konverĝas la blankaj kolonaroj, / ĝi trovos fi ne / la 
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neston de l’ aŭroro. Kaj ĉie tie troviĝos la kaŝejo de Eratoa dolĉamara, 
kie la amo malpuriga estas “la parto plej fekunda”, sed en la rufa 
vespero, dum refoja krepusko (iel kontrasta, kaj pro tio same bezonata 
bildo al la nesto de la aŭroro) la enamiĝanto esploros la frunton de 
la Muzo, brila metonimio por celi la vizaĝon kaj sekve la belecon, la 
allogecon de ŝi, kaj antaŭ ol li ekkonscios, li ŝiajn vertebrojn [...] palpe 
elnombras: klara aludo al fama kanto de Fabrizio De André, en kiu 
anĝelo elnombris ĉiujn vertebrojn de ŝia dorso, de la dorso de Maria, la 
patrino de Jesuo Kristo, sed ĉe Nervi la bildo laikiĝas kaj miniaturas 
la erotikan eksplodon de la momento.

La muziko rolas en la poemo pri Eŭterpa, la muzo de muziko kaj 
liriko: ĝi ŝajnas esti la sola maniero trovi veran konsolon, dum super ni 
kruele sparkas / luno metala, kaj dum la sonĝoj estas ankoraŭ proksimaj, 
tamen la maroj korodaj estas for, ĉar serene elstaras la densa muzikeco 
komparata al miraĝo. La muziko estas la perfekto, la absoluta stato 
de la poezio: “Homo, nur muziko / en viaj profundoj: / kaj simpla kanto en 
l’ unua kareso / rande de ŝia frunto”.

Teruraj eventoj tradukiĝas Nervie en nian koŝmaron / ĉiutagan 
kaj nokton inkuban en la poemo “Melpomena”. En ĝi aperas unu el 
la plej gloraj grekaj tragediistoj: Esĥilo, kies buŝon iam kisis / la nigra 
Melpomena, la muzo de la tragedio. Dum en sia Politiko Aristotelo pri-
traktis la katarson generitan de la muziko, kiu puŝas al meditado, al 
pripensado, liberigante de la ĉiutagaj zorgoj, en la Poetiko li priskribas 
la katarson kiel la liberigan distancigon de la pasioj tra la fortaj 
okazintaĵoj reprezentitaj (per imitado: mimesis) sursceneje ĉe tragedioj. 
Laŭ Aristotelo “la tragedio estas imitado de nobla kaj plenumita ago [...] kiu 
per kompato kaj timo kaŭzas la puriĝon de tiuj ĉi pasioj”. Nur spektante la 
timigajn okazintaĵojn, la spektanto samsentas la impulsojn generintajn 
tiujn eventojn, unufl anke la spektanto kunpartoprenas kun la 
tragika heroo per la emocioj (pathos), alifl anke li same kondamnas 
la malbonecon aŭ la malvirton laŭ la principo de la hýbris (      , 
laŭlitere: “aroganteco” aŭ “malmodesteco”, laŭsignife: agi kontraŭ la 
diaj leĝoj, per kiuj la rolanto plenumas la delikton). Per la fi na katarso, 
laŭ Aristotelo, la spektanto ekkonsciiĝas: li komprenas la rolantojn, 
iliajn pasiojn kaj impulsojn, sed distancigas sin de ili por fi ne atingi 
superan nivelon de saĝeco. La poeto alvokas Esĥilon, demandas lin 
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pri lia juneco kaj petas, ke li esploru / nian koŝmaron / ĉiutagan; kaj teksu 
al ni / nokton inkuban / per viaj fadenoj purpuraj. La poeto konscie serĉas 
la eblon purigi sin de la malpura kaj maltrankviliga ĉiutageco per la 
Esĥilaj fadenoj purpuraj: purpuraj kiel la sango, ekstrema simbolo de 
la sufero, tiel ofte sentebla en la Italio de la 1970aj jaroj, pro murdoj 
kaj terorismaj atakoj. Nervi nomas la 20an jarcenton “fremda”: ĉe li la 
katarso jam okazis.

Nervi konscias, ke rimoj kaj tipe literaturaj bildoj nuntempe 
aperas kiel falsaj simboloj, kiuj devias de la realo ĉirkaŭa. La tasko 
de la poeto estas ne kaŝi sin de la maljustaĵoj okazantaj, sed ĝuste 
klarigi la mallogikon de la nokto de la homaro: la falson vestas oro, 
brila faj’ / sed mortis Baghy, mortis Kalocsay. En antaŭparolo al poemaro 
de juna poeto Nervi pritraktas ĝuste tiun ĉi temon: nova poeto ne 
devas forgesi la tradicion, la poetojn, kiuj venis antaŭ li, sed kiel 
rivero forta, impeta, kreas novajn meandrojn tamen plu sekvante sian 
vojon, tiel la poeto devas diverĝi de la aliaj cele al priskribi la realon 
sen fl ankenlasi la poetajn instrumentojn: retorikajn fi gurojn, apartajn 
stilojn, revoluciajn vortumojn. 

Tamen, revoluciaj vortumoj maloftas ĉe Nervi, se kompari kun la 
Baldur Ragnarsson de Ŝtupoj sen nomo. La vortuzo de Nervi estas pli 
sincera, pli viva kaj pli ĉiutaga, kvankam ankaŭ li kapablas montri tre 
riĉan vorttrezoron. Kiel ni rimarkis ĝis nun, estas multaj la modeloj 
de Nervi: ekde la klasikliteraturaj (Esĥilo) tra mezepokeskaj aludoj 
(Ginevra) ĝis niaj esperantlingvaj poetoj, kiel Auld kaj Ragnarsson, sed 
ankaŭ Baghy, Kalocsay kaj Clelia Conterno-Guglieminetti, ne sufi ĉe 
atentata kaj tamen elstara poetino. Ĝuste al ŝi li dediĉas la poemon 
“Komparado de doloroj”, iel responde al ŝia “Infano mortnaskita”; 
en ambaŭ poemoj ambaŭ poetoj delikate kaj senretorike parolas pri 
la doloro de la aborto. En “Komparado de doloroj” klare senteblas 
la infl uo de Salvatore Quasimodo kaj de lia poemo “Laude”, certe 
strukture: dialogo inter patrino kaj infano, sed enhave ili similas 
distie: nur la temojn de la morto kaj de la kompato por la mortintoj 
ili kundividas.

La poemo “La turoj de l’ ĉefurbo”, kiu donas la nomon al la libreto, 
pli ol la konsterne klaraj “Arto poetika” kaj “La parnasisma tento” 
emfazas la postmodernecon de la nuntempa poezio. La antiintelekta 
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poezio, kiu parolas pli al la cerbo ol al la koro, se uzi la vortojn de 
Kalocsay, strebu al la pureco: oni kovru per racia vualo la internajn 
animkonfl iktojn, kiuj facile ŝvebas per romantikismaj fl ugiloj: Kie mi 
kaŝos / la nigrajn ŝtormojn? / En la cerbo, en la cerbo. 

La senĉesa fl uado de la tempo spegulas la varion kaj la buntecon 
de la homa vivo, kaj ĝi efi kas kolorŝanĝe, t.e. kvazaŭsezone, al onia 
ekstero, sed malsanige al onia interno: La tajdo de miaj tagoj / mute 
alternas; / longaj / griziĝas miaj longaj / haroj, kaj interne, / ĝuste je l’ centro 
de l’ kormuskolo / kancero nestiĝas. La blankaj turoj simbolas la izoliĝon 
de la poeto kaj substrekas lian neefi kan malproksimiĝon de la realo: 
Multajn mesaĝojn mi jam sendis / al la blankaj turoj de l’ ĉefurbo, / sed 
responde / fl uida rivero de nigraj ombroj / elfontis, kaj surde, / obtuze, / ĝis 
la cerba turbino ĝi dilatiĝis. La infanoj neniam naskotaj, tio estas tuta 
generacio da junuloj, kiujn hantas periodo de drastaj ŝanĝoj sociaj kaj 
politikaj: Flosas do senutile / la ruĝaj fl okoj de Espero; / jam ĉie ĉeestas / 
infanoj neniam naskotaj. / En la cerbo, en la cerbo.

Plene kaj malbanale, for de ĉia retoriko, sed jes laŭ klara kaj 
porhoma idearo Mauro Nervi sukcesis redoni la ideologion de sia, 
nia epoko tra klasikisma, sed samtempe modernisma prismo, kiun 
nur la artisto Escher verŝajne povus bildigi.
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Davide Astori

 Lingvoj, valoroj, kulturoj, 
mondokonceptoj en dialogo:

la signifoplena kazo de la Schola Salerni,
modelo de renkonto kaj komunikado 

por la tria jarmilo

«Il y a plus d’une sagesse, 
et toutes sont nécessaires au monde; 

il n’est pas mauvais qu’elles alternent»
[Estas pli ol unu saĝo, 

kaj ĉiujn bezonas la mondo;
ne malbone, ke ili alternu]

(YOURCENAR 1974: 278)

Tiel estas rakontita la legendo pri la fondo de la Schola Salerni 1 en 
Dell’origine di Longobardi et di Normandi. Di Matteo Geronimo Maza 
Patricio Salernitano 1608, laŭ la teksto en DE RENZI 1857: xxx-xxxii):

Sed pli ol io ajn alia fl oris kaj fl oras en tiu Urbo fi lozofi o kaj 
medicino, kaj hodiaŭ pli ol iam antaŭe ĝi pro tio famas: pri 
ĝia antikvega Kolegio, pri kiu oni ne scias, antaŭ kiom da 
tempo ĝi estis fondita, rakontas tre malnova kroniko, konata 
ne nur en Salerno, sed ankaŭ en aliaj urboj de Italujo, precipe 
en Sieno, kion ni mencios poste. En ĝi estas dirite, ke la unua 
lektoro pri medicino en Salerno estis Majstro Helino juda, pri 
kiu oni asertas, ke li loĝadis kun Jupitero, kaj poste mortis en 
urbo Gefone, kaj tiu nomo en latina lingvo sonas Jovis funus 
memore al la cindroj de Jupitero sepultitaj kun la ostoj de la 
supre menciita Helino. Post li instruis naturfi lozofi on Majstro 
Doktoro Sarra judo en sia lingvo; tiu, kun Helino supre 
menciita, loĝis en urbo Salerno, en tiu loko, kie estis la urba 
pordego nomita honore al li Porta Helimana; poste la urba 
remparo pliampleksiĝis, kaj la pordego alprenis la nomon 
Portanoua (pordo nova). La skribita historio asertas, ke Majstro 

1 Du antaŭaj latinlingvaj versioj, malsamaj en detaloj, similaj en 
la esenco, unu en Cronica di Elino, la alia en De antiquitate Scholae 
Salernitanae, estas cititaj kaj komentitaj en ASTORI 2011a.
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Helino kaj Majstro Pontio greka kaj Majstro Salerno estis la 
unuaj, kiuj instruis medicinon al hebreoj kaj araboj en la araba 
lingvo. Tiuj doktoroj posedis la librojn, kiuj estis retrovitaj en 
urbo Arpa longan tempon post ĝia detruo, kaj ilin tradukis al 
la greka kaj latina lingvoj […].2

Mutatis nominibus, kun aliaj nomoj, la teksto koincidas kun la resumita 
traduko de PISCITELLO 2002:

La mezepoko estis tempo de pilgrimantoj. Unu el tiuj – nomata 
Antonio, ido de la nobela Roma familio Flavi, iun nokton estis 
surprizita de ega ŝtormo: rifuĝinte sub arkaĵon de la Romia 
akvodukto apud urbo Salerno, tie li renkontis alian viron, 
Areteon, venintan de Aleksandrio, kaj amike etendis al li la 
manon. Areteo rimarkis vundon sur la brako de Antonio kaj 
intencis ĝin kuraci per kataplasmo kun melisakvo. La vund-
ito rifuzis: li preferis, ke la vundon kovru karno de nigra 
koko. Baldaŭ en la diskuton envenis aliaj du viroj, alvenintaj 
inter tempe: Isaako, judo el urbo Betania, kaj Abdulo, arabo el 
Alepo. Isaako proponis, anstataŭ la melisakvo de Areteo kaj la 
koko karnon de Antonio, hisopon kaj nepeton, Abdulo estus 
prefer inta ruton. 

2  [originale itallingve: “Ma più d’ogni altra cosa ha fi orito, e fi orisce in 
essa Città la fi losofi a et medicina, et hoggi più che mai ne tiene il grido, 
essendosi il suo antiquissimo Collegio, quale per la sua antichità non si 
sa il tempo della sua fondatione, pur si uede una Historia antichissima 
uersata assai in Salerno, et in altre Città d’Italia, et specialmente in 
Siena, della quale appresso a compimento si parlerà, et tra le molte 
cose dice, che il Primo che leggesse Medicina in la Città di Salerno, 
fu Maestro Helino Hebreo, del quale si scriue, che insieme con Gioue 
habitato hauesse, et in Gefone dopo moresse, onde Giuffone altro non 
risuona in lingua latina che Jovis funus, per le cenere di Giove che iui 
furono sepolte con l’ossa del sopradetto Helino. Doppo costui lesse 
fi losofi a naturale il Maestro Dottor Sarra di Natione Hebrea in la lingua 
sua natia, et questo insieme con Helino predetto facevano stanza nel 
Borgo di Salerno, in quel luogo stesso, doue si disse per un tempo dal 
nome di costui Porta Helimana; ma dopo allargatosi l’accinto della 
Città si lasciò quel nome, et fu detto Portanoua. Laciorno scritto tra le 
molte cose quel che segue. Maestro Helino, et Maestro Pontio Greco, 
et Maestro Salerno mediante il fauor di colui, che a gli uomini diede il 
senso furono i primi, che a gli Hebrei, et a Saraceni leggessero medicina 
in lingua Arabica. Ma poiché i predetti Dottori hebbero i libri, che si 
tovarono in Arpaio gran tempo dopo la sua desolatione, ne andarono a 
Salerno, et tradussero quelli in lingua greca, et latina (…)”].
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Dum la diskutado la kvar viroj sin deklaris kuracistoj; ĉar 
neniu el ili intencis foriri al iu difi nita loko, ili decidis halti tie 
kaj kunigi siajn konojn por profi to de la malsanuloj kaj ilin 
sciigi al ĉiu ilin deziranta: naskiĝis tiel la Salerna skolo.3

Tiu “malsprita fabeleto” (“insulsa favoletta”, tiel mistaksita de DE 
RENZI 1857: xxxi) rakontas al ni, per siaj simbolaj rolantoj, iliaj devenoj 
kaj scioj, la kunfl uadon, tra Salerno, de diversaj kuracaj tradicioj kun 
siaj apartaj kulturoj.

Tion montras la suba skemo (emfazanta la nombron 4, kiu memor-
igas interalie la kvar angulojn de la terglobo, la orbis terrarum, kun siaj 
apartaj scioj):

Adela (’Abdullah)
Abdulo (el Alepo)

          Helinus (Eliseo)       
          Isaako        
   

Salernus
Antonio (romano,
el la familioFlavi)

3 [originale itallingve: “Il medioevo fu tempo di pellegrini. Uno di 
questi – tale Antonio, discendente dalla nobile famiglia romana dei 
Flavi – fu sorpreso una notte da un violento temporale: trovato riparo 
sotto un arco dell’acquedotto romano nei pressi della città di Salerno 
vi incontrò un tale Areteo, proveniente da Alessandria, e gli tese 
amichevolmente la mano. Areteo si avvide di una ferita nel braccio 
di Antonio e voleva trattarla con un empiastro di melissa. Il ferito si 
oppose: preferiva coprirla con carne di gallo nero. Presto la discussione 
si allargò ad altri due uomini, sopraggiunti nel frattempo: Isacco, un 
ebreo proveniente da Betania, e Abdul, un arabo di Aleppo. Isacco 
proponeva, in luogo della melissa di Areteo e della carne di gallo di 
Antonio, issopo e nepitella, mentre Abdul avrebbe preferito della ruta. 
La discussione fece sì che i quattro si riconoscessero come medici: e 
poiché nessuno di loro aveva una meta defi nita, decisero di fermarsi e 
di mettere in comune le loro conoscenze a benefi cio dei malati e di farne 
parte a chi volesse apprenderle: era nata la Scuola medica di Salerno”].

Pontus
Areteo (el Aleksandrio) 
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La multaj variantoj de la rakonto pruvas la ekziston de pli ampleksa 
kultura fono por la simbola rakonto (“istoria”, laŭ la itala vorto de 
De Renzi).

“Diskuto inter tri kuracistoj”, Bagdado 1224. 

Kaj ni ne rajtas forgesi paralelan vojon, kvazaŭ ian fi l rouge, kon-
dukantan al nia epoko, ekirantan de la Dialogus inter Philosophum, 
Judaeum et Christianum de Petro Abelardo (ekzemplo de tuta serio, 
inter kiuj la Disputatio de Gilberto Crispino kaj la De Pace Fidei de 
Nikolao de Kuzo), kiu per ĉi vortoj enkondukas la komparon – inter 
disputatio kaj altercatio – inter la diversaj religioj, kiuj fi ne montriĝas 
kiel Weltanschauungen, mondkonceptoj:

Mi ensorbiĝis en noktan vizion, kaj jen tri viroj, venantaj tra 
malsamaj vojoj, haltis antaŭ mi. Mi tuj, kiel okazas en vizio, 
demandas ilin, kiun religion ili sekvas kaj kial ili venis al mi. 
“Ni estas homoj”, ili diras, “apartenantaj al malsamaj religioj. 
Sen iu dubo ni asertas, ke ni ĉiuj adoras egale unu solan Dion, 
kvankam kun malsama kredo kaj malsamaj vivreguloj. Unu el 
ni estas pagano, el tiuj nomataj fi lozofoj: li kontentiĝas per la 
leĝo de la naturo. Male, la aliaj du posedas sanktajn librojn: unu 
estas judo, la alia kristano. Longe diskutinte inter ni pri niaj 
malsamaj religioj, fi ne ni decidis, ke ni akceptos vian juĝon.4

4 [originale latinlingve: “Aspiciebam in visu noctis et ecce viri tres 
diverso tramite venientes coram me astiterunt. Quos ego statim 
iuxta visionis modum, cuius sint professionis vel cur ad me venerint, 
interrogo. Homines, inquiunt, sumus diversis fi dei sectis innitentes. 
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ĝis Nathan der Weise de Gotthold Ephraim Lessing, kuniganta la jam 
seniluzian esperon de Daja al la rideto de Nathan pri liaj sonĝoj en la 
drama strofo (I, 1, 151-153):

Laßt lächelnd wenigstens ihr einen Wahn,
In dem sich Jud’ und Christ  
     und Muselmann
Vereinigen; – so einen süßen Wahn!

Ho lasu al ŝi almenaŭ la iluzion,
en kiu la hebreo, la kristano 
     kaj la muzulmano
renkontiĝas. Dolĉa iluzio.

                                 

La tre fama Ringparabel naskiĝas en la vortoj de Boccaccio, kiun Les-
sing mem agnoskas5 kiel fonton de tiu Nathan, kiun ne pro hazardo 
la esperantistaro ekkonis inter la unuaj gravaj tradukitaj verkoj; en la 
tria novelo de la unua tago (en la dramo de Lessing, akto III, sceno 7, 
vv. 1911-2054), Boccaccio rakontas, ke al Saladino, demandinta “kiun 
el la tri leĝoj, juda, islama kaj kristana, vi taksas la vera” [“quale delle 
tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica o la saracina o la cristiana”], 
la judo Melkisedec, “kiu estis vera saĝulo” [“il quale veramente era 

Unius quippe Dei cultores esse nos omnes pariter profi temur diversa 
tamen fi de et vita ipsi famulantes. Unus quippe nostrum gentilis ex 
his, quos phylosophos appellant, naturali lege contentus est. Alii duo 
vero scripturas habent, quorum alter Iudeus, alter dicitur Xpistianus. 
Diu autem de diversis fi dei nostre sectis invicem conferentes atque 
contendentes tuo tandem iudicio cessimus”].
5  La ideo “originala” verki Nathanon – oni legas en CASALEGNO 2003: xxx 
– maturiĝas en aŭgusto 1778. [… ] Fakte Lessing konfesis al la amikoj, 
ke la inspiro estis multe pli frua, kaj ke ĝia fonto estas la tria novelo 
de la unua tago de Dekamerono. Ankaŭ la enkonduko, ne publikigita, 
kunligas la profundan signifon de la dramo al la ĝeneralaj ideoj de la 
aŭtoro, pli ol tiama polemiko: «La opinio de Nathan, kontraŭa al ĉiu 
religio revelaciita, estas de ĉiam ankaŭ la mia»”.
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savio uomo”], ankaŭ por elembarasiĝi, respondas per tio, kion li 
deklaras “eta novelo” (“novelletta”): 

[…] estis iam granda kaj riĉa homo, kiu, inter la plej karaj 
juveloi entenataj en lia trezoro, posedis ringon belegan kaj 
multekostan; kaj volante ĝin elstarigi pro ĝia valoro kaj 
beleco, kaj por ĉiam postlasi ĝin al sia idaro, li ordonis, ke 
tiu el liaj fi loj, ĉe kiu troviĝos la ringo kiel postlasaĵo de la 
patro, tiu do estu rigardata kiel heredanto kaj nepre estu 
honorata kaj respektata de ĉiuj aliaj kiel estro de la familio. 
Tiu, al kiu la ringo estis fare de li postlasita, donis tiun 
saman ordonon al sia idaro, kiu faris, kiel estis farintaj ĝiaj 
antaŭuloj; kaj en nelonga tempo tiu ringo pasis de mano en 
manon al pluraj posteuloi, ĝis fi ne ĝi venis en la manojn de 
iu, kiu havis tri fi lojn, belajn, virtajn kaj tre obeemajn al sia 
patro, pro kio li amis ĉiujn tri tute egale. Kaj ĉar la junuloj 
konis la tradicion pri la ringo, ĉiu el ili tre deziris fariĝi la 
plej honorata inter la fratoj kaj, kiel eble plej bone li povis, 
petegis la patron, jam altaĝan, ke en morthoro li postlasu 
al li tiun ringon. La brava homo, kiu amis la tri egale kaj 
ne sciis mem elekti, al kiu li preferus postlasi ĝin, decidis, 
promesante ĝin al ĉiu, kontentigi kune ĉiujn tri: kaj sekrete 
farigis de lerta oraĵisto du aliajn ringojn, tiel similajn al la 
unua, ke li mem, kiu farigis ilin, apenaŭ rekonis, kiu estas 
la vera. Kaj, ektuŝite de la morto, li en granda sekreto donis 
al ĉiu fi lo sian ringon. Ili, post la morto de la patro, volis 
ekposedi la heredaĵon kaj la honoron kaj rifuzis ĝin al la 
aliaj: fi ne, por atesti la pravon de sia pretendo, ĉiu montris 
sian ringon, kaj la tri ringoj estis trovataj tiel similaj, ke neniu 
povis rekoni la veran; jen kial la demando, kiu estas la vera 
heredanto de la patro, restis pendanta, kaj plu pendas. Kaj 
same mi diras, ho Sinjoro mia, pri la tri Leĝoj donitaj de 
Dio la patro al la tri popoloj, pri kiuj vi metis la demandon: 
ĉiu sincere kredas havi Lian heredaĵon, Lian veran leĝon 
kaj plenumi juste Liajn ordonojn, sed kiu el ili ja havas, la 
demando, kiel por la ringoj, ankoraŭ pendas.6

6  En la traduko de Perla Martinelli kaj Gaston Waringhien (MARTINELLI/
WARINGHIEN 1995: 66-67). Jen la itala originalo: “un grande uomo e ricco 
fu già, il quale, intra l’altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era 
uno anello bellissimo e prezioso; al quale per lo suo valore e per la sua 
bellezza volendo fare onore e in perpetuo lasciarlo ne’ suoi discendenti, 
ordinò che colui de’ suoi fi gliuoli appo il quale, sì come lasciatogli da 
lui, fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede 
e dovesse da tutti gli altri esser come maggiore onorato e reverito. E 
colui al quale da costui fu lasciato tenne  simigliante ordine ne’ suoi 
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Tia Karsta rivero, riĉa je Saĝo, enfl uigas sian sentemon, ekzotere ekde 
la epoko de Iluminismo, la tutan Eŭropon, reaperante, interalie, en la 
Mother-Lodge (1896) de Rudyard Kipling, kie estas emfazata la ebla 
akordo inter la malsamaj originoj kaj kredo-distingoj:

An’ lookin’ on it backwards 
It often strikes me thus, 
There ain’t such things as infi dels, 
Excep’, per’aps, it’s us. 

25 Kaj, se mi malantaŭen rigardas,
Ofte frapas min la fakto,
Ke ne ekzistas io simila al ‘nekredantoj’,
Krom, eble, ni mem.

For monthly, after Labour, 
We’d all sit down and smoke 
(We dursn’t give no banquits, 
Lest a Brother’s caste were 
    broke), 
An’ man on man got talkin’ 
Religion an’ the rest, 
An’ every man comparin’ 
Of the God ’e knew the best.

30
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Ĉar, ĉiumonate
Ni ĉiuj sidis kaj fumadis
(Ni ne kuraĝis fari bankedojn,
Por ne malrespekti kastajn vivregulojn de 
     iu Kunfrato),
Kaj ni paroladis laŭvice
Pri Religio kaj ĉio alia,
Ĉiu komparante 
Kun la Dio konata plej bone.

discendenti, e così fece come fatto avea il suo predecessore; e in brieve 
andò questo anello di mano in mano a molti successori, e ultimamente 
pervenne alle mani a uno il quale avea tre fi gliuoli belli e virtuosi e 
molto al padre loro obedienti, per la qual cosa tutti e tre parimente gli 
amava. E i giovani, li quali la consuetudine dello anello sapevano, sì 
come vaghi ciascuno d’essere il più onorato tra’ suoi, ciascun per sé, 
come meglio sapeva, pregava il padre, il quale era già vecchio, che, 
quando a morte venisse a lui quello anello lasciasse. Il valente uomo, 
che parimente tutti gli amava né sapeva esso medesimo eleggere a 
qual più tosto lasciar lo volesse, pensò, avendolo a ciascun promesso, 
di volergli tutti e tre sodisfare: e segretamente a un buon maestro ne 
fece fare due altri, li quali sì furono simiglianti al primiero, che esso 
medesimo che fatti gli avea fare appena conosceva qual si fosse il vero; 
e venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascun de’ fi gliuoli. Li 
quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno la eredità e l’onore 
occupare, e l’uno negandola all’altro, in testimonianza di dover ciò 
ragionevolmente fare ciascuno produsse fuori il suo anello; e trovatisi 
gli anelli sì simili l’uno all’altro, che qual fosse il vero non si sapeva 
cognoscere, si rimase la quistione, qual fosse il vero erede del padre, in 
pendente: e ancor pende. E così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli 
tre popoli date da Dio padre, delle quali la quistion proponeste: ciascun 
la sua eredità, la sua vera legge e i suoi comandamenti dirittamente si 
crede avere e fare, ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende 
la quistione”.
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So man on man got talkin’, 
An’ not a Brother stirred 
Till mornin’ waked the parrots 
An’ that dam’ brain-fever-bird;  
We’d say ’twas ’ighly curious, 
An’ we’d all ride ’ome to bed, 
With Mo’ammed, God, 
   an’ Shiva 
Changin’ pickets in our ’ead.
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Ni paroladis laŭvice,
Kaj neniu Kunfrato agitiĝis,
Ĝis la mateno vekis la papagojn
Kaj aliajn birdojn kun kriĉa kanto;
Oni povas aserti, ke ĉio estis stimula,
Kaj ni ĉiuj rehejmiĝis al la lito,
Kun Mahometo, Dio 
   kaj Ŝivo, 
alternantaj en niaj kapoj kvazaŭ 
   gvardio.

kaj alifl anke en la Zamenhofa utopio, kiel revo en tiu lasta strofo de 
la “Preĝo sub la verda standardo”, strofo ne legita je la fermo de lia 
parolado dum la unua Universala Kongreso en 1905  pro la konsilo 
de liaj plej intimaj amikoj, celantaj eviti ĝeniĝojn kaj miskomprenojn7:

Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj,
antaŭen kun pacaj armiloj!
Kristanoj, hebreoj aŭ mahometanoj
ni ĉiuj de Di’ estas fi loj.
Ni ĉiam memoru pri bon’ de l’ homaro,
kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro
al frata la celo ni iru obstine
    antaŭen, senfi ne.

De tio oni povas, el la multaj eblaj konsideroj, almenaŭ konkludi, ke 
la Scienco, la Kono naskiĝas de la Dialogo (la “komunigo”, kiel estas 
bone klarigite de Francesco Piscitello en la citaĵo8), kiu estas respekto 

7  Pri tiu strofo dramece skribis Zamenhof mem en la letero al Michaux 
de la 5-a de januaro 1905: “Mi deziris esprimi, en tiu preĝo, tiun naturan 
religion de la homa koro kiu estas la sama en ĉiuj el ni, civila aŭ sovaĝa, 
homo fi lozofe edukita aŭ sensciulo, kaj ĝi ne havas ion komunan kun 
la malsamaj eklezioj, pastroj, produktitaj aŭ altruditaj dogmoj. Mi volis 
levi kanton al tiu nekonata kaj nekomprenebla mistera morala forto, 
kiu estas la fonto de ĉiu bono en la mondo... tamen malbonŝance mi 
komplete malsukcesis...”. Mi pritraktis tiun ĉi temon esperantlingve 
en ASTORI 2011c.
8  “Kerno de la homa naturo, en sia esto kiel ‘persono’ en tiu signifo, kiu 
igis granda tioman nian okcidentan konsideradon (ekde la vidpunkto 
de Sankta Tomaso al la fascina priskribo, en iu hysteron proteron, de la 
res etruska ‘phersu’ kiel “masko kun granda buŝo” kun ĉiuj implicoj, 
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kaj valorigo de la diverseco, kies apartaj ecoj rezultigas malsamajn 
vidpunktojn pri la sama Realo, kompletigon necesan al kunreduktiĝo 
por procezo kondukanta al la vero.9

Ni revenu al la legendo pri la fondo de la Schola Salerni, ĝin 
ekzamenante nun de vidpunkto lingva.

Antonio Mazza (citita en DE RENZI 1857: 121) ĝin tiel resumas, 
emfazante ĝuste la uzon de pluraj lingvoj kiel rezulton de la neunueca 
publiko:

Helinus kiel unua instruis medicinon en Salerno al la judoj en 
hebrea lingvo. Magister Pontus, greko, al la grekoj en greka 
lingvo. Adela, arabo, al la araboj en araba lingvo. Magister 
Salernus al la latinoj en latina lingvo.10

Rearanĝante la skemon, ni igu ĝin pli klara:

an kaŭ simbolaj, kiuj devenas de ĝi), estas ĝuste la komunikado. El la 
multaj eblaj difi noj unu lokiĝas en ĉi tiu cirkonstanco kiel aparte sig-
nifa: “La termino komunikado devenas el la latina comunicatio, kiu estas 
la verbo-devena nomo de verbo comunico. Ĉi tiu entenas la forman 
parton cum (“kun”, “kune kun”) kaj la radikon munus, kiu en la latina 
havas rimarkindan plursencecon. Ĝiaj bazaj signifoj estas tamen du: 
“donaco” kaj “tasko”. […] La latina verbo comunico signifi s igi komuna 
la posedon de iu ajn tipo, domo, havaĵo, sed ankaŭ propono, sento, 
penso, sekreto ktp. Ankaŭ la signifo de “comunicare” en la itala kaj 
en multaj modernaj lingvoj estas “disponigi ion al alia”, “kunpartigi 
ion”, “partoprenigi alian al la havaĵo, kiun mi havas”, kaj ĉi tio kiel 
momento de interŝanĝo (komparu la germanan mit-teilen, la rusan so-
obŝĉenie). […] “Konstrui komunaĵon” estas […] fakte la esenca tasko de 
komunikado” (RIGOTTI / CIGADA 2004: 1 kaj sekvantaj). La komunikado 
estas la bazo de la kunpartigo – ankaŭ kaj ĉefe – de la scio, estas la 
motoro de la progreso spirita kaj materia de la homo. Ne hazarde la 
verbo comunico supre menciita havas valenton tiom sakralan, ke ĝi 
estis matrico, tra la kristana latino, de la itala “comunicarsi, fare la 
comunione” (komuniiĝi, ricevi komunion)”: ASTORI 2014b:18, n. 8.
9  Tiu temo estas pli amplekse pritraktita en ASTORI 2014a.
10 [originale latinlingve: “HELINUS primum Salerni Medicinam 
Hebraicis de litera Hebraica legit. Magister PONTUS graecus de litera 
graeca Graecis. ADELA Saracenus Saracenis de litera Saracenica. 
Magister SALERNUS Latinis Medicinam de litera latina legit”].
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araba
Adela (’Abdullah) – Abdul (el Alepo)

hebrea        
        Helinus (Eliseo)
 Isaako        
          

latina
Salernus – Antonjo (romano,

el la familio Flavi)

Jen aperas la plensignifa graveco de  la traduko (en la etimologia 
valoro de la latina trans-ducere, “trans-porti”) kiel fundamento de la 
Salerna skolo, ekde ties komenco mem.11 Tion konfi rmas la sekvanta 
ĉerpaĵo pri la fonda mito en la Cronica di Elino:

11 “En la valoro de la kontakto, de la transverŝo, de la osmozo evidentiĝas 
kaj evidentas, en sia tuta riĉo kaj valorigo de la diverseco, la ago de ‘trans-
ducere’ en la senco de lokigi aliloken la spertojn, tiel kunkonstruante la 
“mondon novan”. Kaj de la vortoj ni iru, en kadro, kiu necesigus tutan 
eseon, al la potencialo de la “tradukado” kiel ago lingvo-kultura (ne 
sufi ĉas ja la vortoj por kompreno, se ili estas nur sonsinsekvoj aŭ etiketoj, 
kiel argumentas la ĉiam aktuala BALBONI 1999). Traduki estas miksi, 
interkonatiĝi, gravedigi pensojn per pensoj por krei mestizon. Tio estas 
la forto de la rasoj kunmiksiĝintaj, kaj tial biologie gajnintaj per pli 
efi ka adaptiĝkapablo. Traduko estas preterpasi vojkrucon inter mal-
samaj vidpunktoj, esperante unuigon, dialogo-ĝermon. Nur per daŭra 
interŝanĝado, ankaŭ de lingva vidpunkto, la vivo eterniĝas kaj ĝia kvalito 
pliboniĝas. Traduko signifas renkonton. En tiu procezo estas superataj la 
antaŭjuĝoj kontraŭ la aliulo, antaŭjuĝoj intime ligitaj kun la timo de la 
nekonataĵo” (ASTORI 2013c, [n.d.r.]): jam en la termina kunmetado (trans-
ducere) estas fakte ena la valoro de la malfermo kaj de la pozitiva konfronto 
kun la aliulo (“Por nomigi tian specifan aktivecon naskiĝis, je la komenco 
de la moderna epoko kaj pro historiaj kialoj, pluraj novaj terminoj kiuj 
referencas ĉiuj al la sama metaforo: la ideo de ‘pasigi’, faciligi la transiron 
de unu lingvo al alia, ‘transporti en alian lingvon la signifon de aparta 
idiomo, ideo kiu jam ekzistas en la latina tra-duco aŭ trans-fero (perfekta 
participo trans-latus) ĝis la itala tradurre, la franca traduire, la germana 
übersetzen, la rusa perevodit’ (kun iliaj metaforaj sinonimoj transférer, 
transposer, transporter k.a. – v. la rusa peredat’, ekzemple)” – v. MOUNIN 1965: 
19 [noto n. 7 en la citita fonto])”: ASTORI 2013a: 11-13 (originale itallingve).

greka
Pontus – Areteo
(el Aleksandrio)
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Tiuj ĉi tri majstroj, t.e. majstro Primus, majstro Pontus kaj 
majstro Salernus, dankante al tiuj, kiuj donis kaj atribuis al 
ili memoron kaj sencon, estis la unuaj kiuj instruis medicinon 
en la hebrea kaj en la araba kaj kiuj trovis tiun historion pri 
tiaj kvar majstroj; kaj ĉefe majstro Pontus instruis medicinon 
en la greka, kaj ĉiuj tiuj kvar majstroj tradukis la medicinajn 
librojn, kiuj troviĝis en la urbo de Arpo, kiu estis detruita, kaj 
transportis tiujn menciitajn librojn al la urbo Salerno.12

Tie tra(n)slaverunt (infi nitivo: translare), uzita por “traduki”, alprenas 
ankaŭ la signifon “trans-porti”.

Scio estas la reakiro de la Vorto perdita, kaj tio okazas precipe en 
la komunikado. Mi eĉ dirus pli: en “interkomunikiĝo” (esotera, pli ol 
tradicie religia). Kaj revenas al la menso la granda mito de la Babel-
turo: se depreni de la Homaro la Lingvon Universalan kuntre nas 
tragedion kaj detruon, la reakiro de Komunikiĝo reportas al la restar-
iĝo de la origina perfekteco, la tikkun.13 La valoro de la kontakto, de 

12 [originale latinlingve: “isti tres magistri sive magister Primus, 
magister Pontus, et magister Salernus, mediante gratia illius qui 
dedit et tribuit memoriam et sensum eis. Ipsi fuerunt primi qui 
legerunt medicinam hebreis atque Saracenis de litera Saracenica et qui 
invenerunt praedictam istam istoriam quatenus ipsorum magistrorum, 
qui fuit Magis. Pontus qui legit graecis medicinam, omnes isti magistri 
traslaverunt libros medicinales qui inventi fuerunt in civitate Arpae 
quae destructa fuit, predictos libros translaverunt in civitate Salerni”].
13 En ASTORI 2013b passim legeblas: “La Midraŝo, tradicia hebrea 
komentario al la Skribaĵoj, rakontas ke ne okazis disperdigo de la 
lingvoj, sed ke estis forprenita la Lingvo, t.e. la “sankta lingvo”. Kaj 
tio kaŭzis la grupigon en malgrandajn arojn, ĉiu kun sia duagrada 
lingvo, kaj el tio sekvis diseco, febleco, dramoj. Tiel naskiĝis la popoloj 
kaj kun ili – pro la malkomprenado – kolizioj kaj militoj. La tradicio 
rakontas ke en la jaro mem de la morto de Peleg (etimologie, ‘divido’) 
okazis la disperdiĝo. […] El tio montriĝas la homa dramo pro la perdo 
de la “dia lingvo”, kio fi ne estas alotropo de la simbola serĉado de la 
Vorto Perdita. […] Retrovi la Vorton Perditan fi nfi ne signifas realigi 
la restaŭradon, tion, kio pere de la mistika-ekzotera termino hebrea, 
estas nomata tikkun. [Pripensante la simbolajn rilatojn al la Babela Turo 
kaj al ĝia konstruisto Nimrod, k]iu ajn iam pensis kontribui al la kreo 
de atmosfero de paco kaj komprenemo certe metis al si la demandon 
pri la lingvo, pri ĝia povo kaj pri la sekvoj de ĝia uzo. Kaj ofte venis 
al la ideo de lingvo universala, laŭ vidpunkto fi lozofi a, religia aŭ nur 
pragmata. Redoni al la homaro la Lingvon. En la rakontoj pri la Babela 
Turo la Lingvo estis ja universala, sed jam ĉiu posedis sian propran, kio 
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la transfl uo, de la osmozo, kun sia tuta riĉo de valorigo de la divers-
eco, la tradukado do (lingva kaj kultura) iĝas medicamentum (latine, 
medikamento) sublima, kvazaŭ fi lozofa ŝtono; en la daŭra interŝanĝo, 
ankaŭ de vidpunkto pure lingvistika, la vivo eterniĝas, kaj ĝia kvalito 
kreskas. 

Emblema estas la personeco de Konstanteno Afrikana, kuracisto 
Hipokrata, kiu studas las sciencon de la kaldeoj, de la araboj, de la 
persoj, de la hindoj kaj de la etiopianoj, kaj tradukas de la greka lingvo 
(Aphorismata kaj Prognostica de Hipokrato kaj verkoj de Galeno), de 
la hebrea (Liber dietorum, Liber urinarium kaj Liber febrium  de Isaako 
Juda) kaj de la araba (Kitāb-al-malikī  – Liber Regalis – de ‘Alī  ibn ‘Abbās 
kaj Viaticum peregrinorum (Zād al-Musāfi r) de Ibn al-Jazzār, la Liber 
divisionum kaj la Liber experimentorum de al-Razi); tiu ‘ifrīqiyy [Afrikano] 
kiu, diskoniganto ante litteram (latine, anticipa), de Oriento (en senco 
pli larĝa kaj simbola – ex Oriente lux) kontribuis por diskonigi la Ars 
medica okcidenten, ĝis la morto, kiu lin forrabis en 1087 en Monte 
Cassino. Ni readaptu nian skemon al lia traduka verko:

araba
‘Alī  ibn ‘Abbās – k.a.

            
   hebrea
   Isaako de Toledo        
 

latina
Okcidento

Schola Salerni

igis la mondon riĉa ankaŭ je ĉies individueco, kvazaŭ ke – eble iomete 
fl eksante la tekston al la volo de la verkisto – la praula homara kondiĉo 
estis dulingvismo, substrekante la fakton ke la naturo de vivo estas 
en pluropo, samtempe en biologio tiel kiel en lingvistiko. La Lingvo 
universala estis la ‘lingvo de Dio’, je kiu ĉiuj partoprenis: ĝi do estis 
dua lingvo, lingvo “helpa”. La homoj-masonistoj de la turo estis ĉiuj 
almenaŭ dulingvaj, kaj ili kunhavis (kiel duan) lingvon kiu reprezentis 
ilian esperon levi konstruaĵon kiu povus atingi la Pordon de Dio”.

greka
Ipokrato – Galeno
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Salerno, civitas Hippocratica (Hipokrata urbo, latine), nova Andaluzio14, 
kien kunfl uas kulturoj malsamaj, ĉe la Mediteranea marbordo, gastigis 
kaj subtenis lernejon, malfermitan kaj sinkretisman, plurrasan, kia 
estis la urbo mem, haveno kaj interŝanĝejo en la centro de la mare 
nostrum. En klara soci-kultura unueco de Eŭrazio, kies naturo 
konsistas en la koncepto de migrado kaj interŝanĝo, la nova Eŭropo, 
secundo millennio ineunte, en la komenco de la dua jarmilo, renaskiĝas 
per la kontaktoj, la kunfekundigo, la interŝanĝado, la kunmiksiĝo, la 
komuniĝo.15

14 Kie la toleremo pri religio kaj la lingva kaj kultura kuneco de la araba 
epoko estis fame konataj, tiel ke Majmonido, unu el la plej eminentaj 
judaj fi lozofoj, estas konata kun du nomoj: רבי משה בן (Rabbi Moshe 
ben Maymon, de kies vokala akronino devenas la formo Ramban), kaj 
                                                                    (Mūsā bin Maymūn bin ʿAbd Allāh 
al-Qurtubī al-Isrāʾīlī), kion ne komprenas kelkaj nuntempuloj.
15  Mi iam skribis, komence de ASTORI 2011b: “Stranga kontinento, Eŭr-
azio, krucvojo de renkontoj kaj kunfandoj ekde la praa antikvo. Jen 
kelkaj rimarkoj, iel senorde. La Fenicianoj, komercante, disportis la 
alfabeton tra la tuta Mediterraneo (kiu ne hazarde antikve estis konata 
kiel nostrum, kaj ankaŭ nun, kiel medium). La judoj vivadis en Romo 
antaŭ la kristana epoko, en imperio, krisolo de popoloj, kiu estis 
fandejo, ‘melting-pot’, ni diru angle, ante litteram. La grekoj, kiuj tamen 
difi nis ‘barbaroj’ la aliajn popolojn, atestas Zeŭson ĉe la Etiopoj por 
peti ilian konsilon; kaj la Odiseado estas mirinda vojaĝo interpopola 
kaj interkultura. Same itinerarium mentis in Deum (mensa vojaĝo en 
Dion, latine) estis la simbola vojaĝo (tion rakontas Bonaventura) de 
Kristanismo, profunda kaj grandioza movado al tutmondiĝo (simbola 
estas la sonĝo katholikos de Petro – Agoj 10, 9-16 – de la tablo aranĝita 
tiel, ke malaperu la rasaj kaj kulturaj baroj). Eneo, prafondinto de 
Romo, Troja forfuĝinto el Anatolio, nun posedus turkan pasporton. 
Kaj Romo mem (por pluresti en kalejdoscopa ludo de inter-lingvaj 
kaj -kulturaj resendoj) estas nomo probable etruska en sia origino, laŭ 
debato neniam konkludita kaj eble neniam konkludota” (originale 
itala). Pripenso kiu pliiĝas al la fi na parto de ASTORI 2014b: “En tiu ĉi 
nia mondo, kun la kapo ĉiam pli misekvilibra direkte al estonteco, kiu 
prave eble ne trankviligas kaj konturas scenejojn de timoj kaj malfeliĉoj, 
oni povus, konklude, lanĉi provokon kiu prenas formon el la antikva 
mondo, provante relegi la tensiojn de la samtempeco – almenaŭ dum 
momento – el perspektivo alia, por vidi ĉu iu neatendita sugestio 
sukcesas alpreni erojn kontribuajn al la reakiro de nova bonstato. La 
mediteranea baseno, krisolo de la antikveco de komuna vido orienta-
okcidenta, montris, en la plej antikvaj tempoj (eble ankaŭ ĝuste kiel 
signifa situacio de mult- kaj plurlingvismo, por porti ankoraŭ iun 
apogon al la graveco de la lingva fenomeno), toleron, kiu al la okuloj de 
la modernuloj povus aspekti nekomuna. En iu speco de mikspoto ante 

موسى بن ميمون بن عبد اهللا القرطبي اإلسرائيلي
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Al la  Schola venadis homoj el tuta Eŭropo.16 Jen kelkaj vortoj de 
Matteo Geronimo Maza, Patricio Salernitano (Salerna Nobelo):

Estis loĝantaj nur de du jaroj en Salerno tiuj lertaj 
doktoroj, kiam alvenadis multaj spertuloj kaj fi lozofoj. 
Ili venigis 150 majstrojn pri medicinaj plantoj, kaj estis 
portitaj el Fenicio kaj Arabio pli ol cent specioj de 
spicplantoj, kaj tiam ili juĝis pri la kvin tipoj de eliksiroj. 
Ili kunmetis ĉiujn librojn de Hipokrato kaj de aliaj 
saĝuloj, kaj fondis tie kolegion.17

litteram de globaliĝo, kiun ni hodiaŭ ankoraŭ parte sukcesas nur esperi 
(por ne diri: revi), la antikva mondo, antaŭ ol barierojn, ellaboradis 
prezentojn de grandaj makro-unuoj, startante ĝuste de la koncepto de 
Eŭropazio. Ne enirante debaton kiu povus treni malproksimen (tio 
estas la etimologio de la termino ‘Eŭropo’), sufi ĉas nur denove laŭiri la 
fl uojn de tiu mito (kaj de la simbola transporto de Oriento al Okcidento 
kiu emerĝas ankaŭ de la nomoj) por percepti la liberecon de moviĝo, 
de interŝanĝo, de la intertuŝiĝo, en situacio kiu – male al la nun-tempa 
sentemo – estis vivata de la antikva mondo en maniero pli trankviliga, 
pozitiva kaj konstrua. La signifoplena konkludo de Sauneron (1960: 
41): «Dans un monde stable, les différences, comme les similitudes, ne 
sont pas des caractères fortuits, apparaissant à des moments donnés de 
l’histoire: elles sont éternelles, et prévues dès la création. Mais, derrière 
cette intentionelle diversité, subsiste une fondamentale fraternité 
d’origine, […] la conception d’une communauté humaine universelle», 
montras plian fojon, ke ebla solvo de eventuala malfacileco de 
rilatado kun la alia estas ĝuste en la konsidero, jam ĉe la bazo de la 
aliro lingva-komunika kiun ni klopodis mallonge prezenti, ke la defi o 
de la malsameco estas, kvankam en la biologia timo pri la novaĵo, 
la primara fonto de kresko kaj riĉiĝo de la sio, kaj kiel unuopulo kaj 
kiel komunumo. Unu el la ĉefaj, se ne la unua, defi o de la moderneco 
estas en la laŭgradeco kiu portis la hindeŭropan radikon *gwosti-  iĝi, 
unufl anke, la latina hostis ‘la malamiko’, kaj alifl anke la germana Gast 
‘la gasto’: sur ĉi tiu insida dislimo decidiĝos certe granda parto de la 
estonteco, se ne jam de la nuno, de nia civilizo”.
16  Mallonga rimarko onomastika. Ni trarigardu la liston de la nomoj 
de la kuracistoj, ekde Areki la 2-a, kiu en la dua duono de la 8-a jarcento 
elektis kiel sian sidejon Salernon, ĝis la lasta magister, kiu vidis la forigon 
de la institucio pro dekreto de Joakeno Murat la 29-an de novembro 
1811: iliaj nomoj sufi ĉas por atesti la diversajn originojn de la fondintoj 
de la Skolo, kaj la nepridubeblan gravecon de la renkonto, kaj de la 
dialogo, kaj de la komparo, inter la malsamoj, kiel fundamenton de la 
riĉo kaj novo de la Salerna sperto.
17 [originale itallingve: “Non erano dimorati appena due anni in 
Salerno questi ualenti Dottori che ebbero concorso grande di Ualent’ 
huomini, et gran fi losofi , Ui ferno uenire da 150 maestri semplicisti, 
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Kaj ĝuste en tiu kolegio (en la origina etimologia signifo de cum + 
legere “kunkolekti”), kaj nur en tia situacio, ekzistas la ebleco, se 
rekonsideri alian mitologiaĵon, ke oni povas mem mortigi ‘nescion’, 
‘fanatikecon’ kaj ‘ambicion’. “Flamiĝante per amo” en fekunda 
komparo kun la Alia.18

et furonui portati dalle parti di Fenicia, et di Arabia più di cento sorte 
di spetie, et all’hora giudicarno delle cinque maniere di mirabolani, 
et delle tra sorte et maniere di sarali ciò è bianco rosso et cedrigno. 
Questa radice è da pochissimi conosciuta, unirno tutti i libri composti 
da Hippocrate, et altri dotti, et ui ferno un collegio”].
18  “En tiu, kiun Ferdinand de Saussure difi nis ‘circuit de la parole’, 
aperas evidente la naturo de la rilato inter la ‘mi’ kaj la ‘vi’. Ĉi tiu 
stranga parolanta besto, kiu estas la homo, agas en sia interna mondo 
kaj ĝin etendas al la ĉirkaŭa medio per vortaj agoj, kiuj havas celon: la 
alian homon, kiu, en cirklo implicanta retrosaltojn, interŝanĝas siavice 
sian funkcion de ‘vi’ por akiri – en la respondo – tiun de ‘mi’. [Ankaŭ 
la naturo de la pronomoj nin pripensigas: el lingva vidpunkto, tiuj 
personaj aŭtentike veraj estas nur du (‘mi’ kaj ‘vi’); la tiel nomata tria 
persono estas, multe pli ofte, la evoluo de montra pronomo (kaj indikas 
la celon  de komunika ago, kiu, se altigita al la rango de subjekto, 
reeniras en la ‘cirkviton mi-vi’). La eblaj malsamaj kategorioj (malsame 
koditaj en la diversaj lingvoj), kiaj la opozicioj de ‘singulara’ kontraŭ 
‘plurala’, ‘inkluda’ kontraŭ ‘ekskluda’, ‘vira’ kontraŭ ‘ina’, substrekas 
eĉ pli multe la sentemon de la homo – oni dirus fundamente denaskan 
– por kategoriigi kaj individuigi la alian en liaj diversaj apartaĵoj, noto 3 
en la teksto]. Se la lingvo estas komunikado, sen la Alia la komunikiĝo 
ne ekzistus, kiel, eble – antaŭenirante ankoraŭ iomete – ekzistus eĉ 
ne la Mi: en la fazoj de la psika evoluo, ne malfacile rekonsidereblaj 
paralele kun la evidentiĝo de la ĉefaj funkcioj kaj valentoj de la lingvo, 
la rekono de la Alia krom si estas la ĉefŝlosilo, la fundamenta bazo de la 
transformiĝo de produktado voĉo-aŭda, kiom oni volas, en realan kaj 
nediskuteblan agon de volo komuniki […] Se ni nin limigas al medio 
strikte lingva, oni ne povas malsupozi la realecon de la aliaj, de la 
malsama, kaj de la rilato de la Mi kun la Vi kiel fundamento de la dialoga 
naturo de la vivo. Kaj ene de tiu renkonto / konfl ikto decidiĝas ne nur 
la ‘bonisma’ – kaj malsaĝa – deklaro pri la neekzisto (aŭ superado) de 
la malsamecoj, sed ankaŭ la koncepto kaj la kogna modelo, surbaze de 
kiu poste ni rilatos al la alia. Ĉi tie ankoraŭ povas nin helpi, ĉiam en la 
lingva medio, la analizo, ankaŭ sur la etimologia nivelo, de la vortaro 
koncernanta la aliecon. Rapida rigardo al la koncerna semantiko 
stimulas al pripenso pri la reala ekzisto (eble ne ‘politike’, sed ‘biologie 
korekta’) de la timo fronte al la ‘alia’: de ĉi tiu vidpunkto ne mirigas la 
lingviston ĉi tiu rilato konfl ikta kun la ‘malsamulo’, eĉ se nur pro iu 
rimarko ĝeneralkultura. La kutimaj stereotipoj de la malsameco kiel 
rompo de la kanono, superado de la sojlo, kaj do ĝenanta la naturan 
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Ĝuste sub la ponte dei diavoli, la “ponto de la diabloj”, laŭlegende  
konstruita de Petro Barbalario, Salerna sorĉisto, dum unu nura 
nokto per helpo de diabloj, jen la defi o al la dogmo: laikeco 
permesas praktikon, kaj per eksperimentado evoluas (ne neglektante 
nekropsion) kirurgio. Kaj ankoraŭ, laste sed ne fi ne, kompetento kaj 
kapablo superas la seksan diskriminacion, kaj la koncepto de homo 
anstataŭas tiun tradician de viro.

homan bezonon pri ordo kaj sekureco, kiun la grupo de la samuloj ŝajnus 
garantii al li, estas jam tute inkluzivita en la termino βάρβαρος kaj en 
la koncepto, kiun ĝi kuntrenas: ‘barbaro’ estas unue tiu kiu balbutas, 
kiu ne parolas la lingvon de la grupo, la kunpartigitan kodon, kaj do 
ne igas sin komprenata, kaj tiel estigas suspekton kaj timon, kaj estas 
markata negative. Se la demando ne estas pri neado de la ekzisto de la 
menciita timo, sed pri provo konsideri kiel alfronti ĝin kaj ĝin dissolvi, 
ankaŭ en ĉi tiu situacio lingvistika aliro povas proponi iun vidpunkton. 
Tutunue, eble tro abstrakta por havi etikajn konsekvencojn, sed certe 
science signifa, estas la fakto, ke la distingantaj opozicioj ĉeestantaj en 
la sistemo ‘lingvo’ (sen ajna escepto) havas funkcian karakteron, tio 
estas ke ili strukturiĝas surbaze de la koncepto de komplementeco: ja 
en la konfl ikto pri la kontraŭaj polusoj iĝas ebla la lingva esprimiĝo 
kaj do la komunikado. La superado de la antaŭjuĝo koncerne la 
Alian, ĝuste ĉar ĝi estas duobla-fadene ligita kun la timo de tio, kion 
oni ne konas, estas ekzemple en la kerno, en la lingvistika aspekto, 
en la procedo pri tradukado. Estas krome alia aspekto, pridubata kaj 
entenanta profundajn pripensojn. De pli kultura vidpunkto, paroli 
malsamajn lingvojn kuntrenas la unuan percepton pri malsameco, kiel 
jam aludite. Tio fi nfi ne estas ŝuldata ankaŭ al la fakto, ke la lingvo ne 
estas nur lingvo, sed unu “misformiganta prismo” en la rigardo al la 
realo: ĉiu lingvo, en sia Weltanschauung, implicas malsaman manieron 
legi la mondon, en sistemoj pri etiko kaj pri valoro, kiuj povas ek-
konfl ikti. La arketipa simbolo entenata en la rakonto de la Babela Turo 
bone ilustras la konscion, ke ĝuste en la nekapablo komunikiĝi kaŝiĝas 
la dramo de la separiĝo, kaj, sekve, de la milito; kaj en la instigo al la 
kono de la alia (en la specifa kazo, al la lernado de aliaj lingvoj) ŝajnas 
esti la sola konkreta solvo kontraŭ la risko, kiun la hipotezo de Sapir-
Whorf klare difi nas: vero estas simfonia, aŭ en ĉi tiu okazo, por sin teni 
pli proksime al la fako de la aŭtoro, almenaŭ plurlingva”: ASTORI 2014b: 
17-25 passim. Esperante mi diskutis la koncepton de ‘aliulo’ en ASTORI 
2012.
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La “Ponto de la diabloj” kun sia ogiva arko.

Ni revenu al la rilato inter laikaj kaj religiaj kontribuoj. Inter la 
legendoj karakterizantaj la naskon kaj la vivon de la kolegio, en la 
legendo nomata “de la kompatinda Henriko” la protagonisto, kolera, 
defi as la Diablon mem, preferante la laikan scion esprimatan de la 
kuracistoj al la dogma blindeco. Krome ekde 1231 la ceremonio por 
la ofi cialigo de la doktoriĝoj ne plu okazis en la Preĝejo sed en la 
Urbodomo, kaj ne hazarde tion sankciis Frederiko per la konstitucio 
de urbo Melfi , kiu konfi rmis la aŭtoritaton de la Schola, tiu Frederiko 
kies “pensmaniero esplorema kaj eksperimentema” – “mentalità 
indagatrice e sperimentale”, laŭ la prava difi no de DE STEFANO 1990: 
89 – kaj kies konata curiositas (scivolo, tiel proksima, per eco kaj 
konduto, al tiuj de Nimrodo kaj Odiseo) famigis lin kiel kaŭzon de 
ĉiuj tiutempaj malbonoj. 

Tiu Frederiko vere estis homo pesta kaj malbenita, 
skisma, hereza kaj epikura, kiu koruptis la tutan teron, 
ĉar en la italaj urboj li semis dividojn kaj malpacojn.19

19  [originale latinlingve: “Ipse vero Federicus fuit homo pestifer et 
maledictus, scismaticus, hereticus et epycurus, currumpens universam 
terram, quia in civitatibus Italie semen divisioni et discordie 
seminavit”].
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Tia lin pentris, ekzemple, la franciskana monaĥo Salimbene el urbo 
Parmo (v. SCALIA 1998: 45), partoprenante en papeca propagando 
kontraŭa al la Ŝvaba familio kiu, ankoraŭ laŭ la sama, al Frederiko 
riproĉis superstitiones et curiositates et maledictiones et incredulitates 
et perversitates et abusiones [“superstiĉojn kaj kuriozaĵojn kaj 
malbenitaĵojn kaj herezojn kaj malbonfarojn kaj perfortojn”; sama, p. 
537]. Inter liaj superstitiones (tiaj – superstiĉoj – estis mistaksataj lingve 
de liaj opoziciantoj – kiam ili ne estis juĝataj, tutsimple, scelera, krimoj 
– tiuj agoj, kiujn hodiaŭ ni difi nus ‘antaŭtempaj eksperimentoj’), 
aparte grava estas, de lingvistika vidpunkto, la dua laŭ la ordo de 
Salimbene:

lia dua superstiĉo estis, ke li volis esperimenti, kiel la 
lingvon kaj la parolon ekposedus infanoj (kaj poste 
adoleskuloj), se ili parolus kun neniu. Tial li ordonis 
al la mamnutristinoj, ke, donante lakton al la beboj, aŭ 
suĉigante al ili la mamojn, kaj ilin lavante kaj purigante, 
ili neniel ilin alparolu. Fakte li volis scii, ĉu ilia lingvo 
estos la hebrea, laŭdire la unua, aŭ la greka, aŭ la latina, 
aŭ la araba, aŭ la lingvo de siaj gepatroj. Sed vane li 
laboris, ĉar ĉiuj infanoj mortis. Fakte ili ne povus vivi sen 
aplaŭdo, aŭ gesto, aŭ feliĉa mieno de siaj nutristinoj.20

Preterlasante la problemon de la unua lingvo, ni povas rimarki, ke 
ankaŭ ĉi tie elaperas la sentokonscio, pri kiu ni enketas. Al la tri 
lingvoj kiujn tiam oni opiniis sanktaj,21 inter kiuj poste oni difi nis Dia 

20  [originale latinlingve: “Secunda eius superstitio fuit quia voluit 
experiri cuiusmodi linguam et loquelam haberent pueri, cum 
adolevissent, si cum nemine loqueretur. Et ideo precepit bauli et 
nutricibus ut lac infantibus darent, ut mammas sugerent, et balnearent 
et mundifi carent eos, sed nullo modo blandirentur eis nec loquerentur. 
Volebat enim conoscere utrum Hebream linguam haberent, que 
prima fuerat, an Grecam vel Latinam vel Arabicam aut certe linguam 
parentum suorum ex quibus nati fuissent. Sed laborabat incassum, 
quia pueri sive infantes moriebantur omnes. Non enim vivere possent 
sine aplausu et gestu et letitia faciei et blanditiis baiularum et nutricum 
suarum”].
21   Ekzemplo de tio estas Isidoro de Sevilo, kiam li asertas (Etymologiae, 
libro IX, 1, 3): “Tres sunt autem linguae sacrae: Hebreaea, Graeca, Latina, 
quae toto orbe maxime excellunt. His enim tribus linguis super crucem 
Domini a Pilato fuit causa eius scripta. Unde et propter abscuritatem 
sanctarum Scripturarum harum trium linguarum cognitio necessaria 
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lingvo la hebrean,22 Frederiko apudmetas la araban, akceptante tiun 
“lingvan τετρακτύς [kvaropon] ilustritan supre: estas interese, ke 
Frederiko ne elektis pro religiaj kialoj, sed pro laikaj konsideroj, ĉar 
la araba iĝis ĉiam pli grava en la terenoj kultura, scienca kaj komerca.
Se estas vera, kaj tio estas, la principo ĉiea kaj ĉiama, ke “la vero 
estas simfonia”, la plenorda kaj riĉa dialogo lingva kaj kultura, kiun 
la Salerna skolo kapablis realigi, estas perfekta ekzemplo de tiu 
principo, kiu – parolante al la koro kaj al la konscienco de la ĉiutempa 
Homo – sin proponas al la nuntempo kiel ĉiam aktualan okazon 
por meditado, embleman lumturon de Lumo, feliĉan momenton de 
Historio tro ofte disrompita kaj senvorta, ne preta al komparo, kaj do 
al kresko kaj bonfarto; montrante kiel rektan vojon de renkonto kaj 
dialogo, en mondo profunde religia, la aliron laikan (sed ne laikecan) 
kaj interkredan, la Salerna skolo retenas netuŝita sian mesaĝon de 
moderneco kaj sin prezentas kiel imiteblan modelon, en klimato 
senripoza de tutmondiĝo, en mondo de tago al tago pli mallarĝa, en 
kiu la diverĝoj riskas pli aŭ malpli fruan kunpuŝon: estas tasko ĉiam 
pli prema por la nunaj magistri (latine, majstroj), la  kreo de dialog-
bazo, sur neŭtrala komuna fundamento (en la homarana Zamenhofa 
senco supre indikita), en perspektivo de nova humanismo kolektonta 
la starpunktojn de ĉiu diverseco en la koncepto de la homo kaj de la 
mondo, kiu permesu konstrupovan komparon kaj integriĝon interne 
de sana kaj reala evoluo, kiu sin nutru kaj kresku, ankaŭ kaj ĉefe, sur 
la fundamento de la ege valora trezoro, kiu estas la intuicio de nia 
Majstro kaj de la konsideroj naskitaj de lia penso, por serĉi – tertio 
millennio ineunte, je la komenco de la tria jarmilo – de ĉiam pli strikta 
viv-paradigmo (en la senco de Thomas Kuhn), kondukita al senpera 
ekologia sento, en la plej sublima senco de la termino, kiu rekunigu, 
en multkultureco, la popolojn de la tuta tero en nova eltenokapableco, 
kiu ne rajtas pretervidi la memkoheran universalan fundamenton, 

est” [Tri estas la sanktaj lingvoj: la hebrea, la greka kaj la latina, kiujn 
oni konas en la tuta mondo: en tiuj tri lingvoj Pilato skribis ĉe la kruco 
de Jesuo la kialon de lia kondamno. Tial, kaj ankaŭ pro la neklareco de 
la Sanktaj Skribaĵoj, la kono de tiuj tri lingvoj estas necesa].
22  V. almenaŭ Augustin., De civ. Dei, xvi, xi, 2: “Et ideo credenda est 
ipsa [scil. lingua Hebraea] fuisse prima illa communis” [Kaj do oni 
devas opinii, ke ĉi tiu (= la hebrea) estis la unua komuna lingvo].
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kiu, en la cent jaroj pasintaj post la profeta kaj drameca “Alvoko al la 
diplomatoj” (1915, en la mezo de milito detruanta la tutan mondon) 
ĝis la jam anoncita fi asko de la ‘Jarmilaj Evoluigaj Celoj’ (‘Millennium 
Development Goals’, 2015) sin pruvis, per nia Movado, aplikebla kaj 
eksportebla al la tuta homaro.
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Resumo: Laŭlegende, la Schola salernitana, la famkonata mezepoka 
medicina lernejo de sud-itala urbo Salerno, naskiĝis el hazarda 
renkontiĝo de kvar kuracistoj, simbolaj gravuloj, kies dinamikoj 
kaj trajtoj celas substreki la kunfl uon en la ‘civitas Hippocratica’ 
[Hipokrata urbo], kosmopolita mediteranea haveno, ‘malfermita’ 
kaj ‘sinkretisma’ kiel ekburĝonanta lernejo, de pluraj medicinaj kaj 
plejĝenerale kulturaj tradicioj: senigitaj je iliaj legendaj trajtoj, la kvar 
fi guroj montras, kiel en tiu ĉi interkultura kaj interreligia dialogo 
(inter la juda, araba, greka kaj latina) karakteriza estas la rolo de 
la lingvoj kaj la graveco de la arto de tradukado, en ĝia unua, kaj 
esence etimologia signifo, de la latina tra(ns)-ducere, t.e. ‘transloki de 
marbordo al marbordo’.

La proponita kontribuaĵo celas enkadrigi la miton de la ekesto 
de la Schola Salerni en la pli ĝeneralan kulturan fonon, kiu helpis kaj 
subtenis ĝian kreadon, substrekante la signifoplenan valoron de ĝia 
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mesaĝo de moderneco ankaŭ por la nuntempa mondo, kiu riskas ne 
plu ekvidi la ĉefvojon de renkonto, kontakto, interŝanĝo, dialogo por 
la bonfarto kaj la paco.

La ekzemplo de la Salerna skolo, lakmusa papero de pli ampleksa 
lingva kaj kultura debato (ekde la esplorado, aparte mezepoka, 
de la lingvo de Dio ĝis la eksperimentoj de Frederiko la 2-a), estas 
emblemo de nepra konsiderendeco de la Komparo en la konstruado 
de Civilizacio kaj Scio, komparo, kiu efektiviĝas unuarange 
per komunikado kaj do, fi nfi ne, pere de la lingva ilo kaj de la 
tradukadprocezo (personeco kaj verkado de Konstanteno la Afrikano 
estas, tiurilate, eble ĝia plej signifa pruvo); tiuj ĉi pripensoj taŭge 
efi kas ankaŭ por montri la grandvalorecon de la profunda, iluminita 
intuicio de nia Majstro kaj de la konsideroj naskitaj de lia penso por 
serĉi – tertio millennio ineunte, je la komenco ce la tria jarmilo – de ĉiam 
pli strikta viv-paradigmo (en la senco de Thomas Kuhn), kondukita 
al senpera ekologia sento, en la plej sublima senco de la termino, 
kiu rekunigu, en multkultureco, la popolojn de la tuta tero en nova 
eltenokapableco, kiu ne rajtas pretervidi la memkoheran universalan 
fundamenton, kiu, en la cent jaroj pasintaj post la profeta kaj drameca 
“Alvoko al la diplomatoj” (1915, en la mezo de milito detruanta la 
tutan mondon) ĝis la jam anoncita fi asko de la ‘Jarmilaj Evoluigaj 
Celoj’ (‘Millennium Development Goals’, 2015) sin pruvis, per nia 
Movado, aplikebla kaj eksportebla al la tuta homaro.

Ŝlosilvortoj: Schola Salerni, dialogo (interkultura kaj interreligia), 
tradukado, komunikado, eltenokapableco, Jarmilaj Evoluigaj Celoj, 
ekologio (lingva, homa, kultura).
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Nicola Ruggiero

Adiaŭ al la suno   

Unuakta monologo

Kalimaĥo, epigramo 25 (Mair)

Diris «Adiaŭ, Suno!» Kleombroto de Ambrakio,
saltis de alta muro en Hadeson,

li vidis neniun malbonon indan je morto, sed de Platono
unu skribaĵon, pri la animo, li plenlegis.

Hotela ĉambro, tre simpla: fenestro, lito, tableto, seĝo, eta rubaĵujo. Sur la 
tablo estas papero, skribilo, brando-botelo kaj glaso. De temp’ al tempo la 
aktoro drinkas. Li devas alternigi trankvilan voĉon al plenemocia, kriema aŭ 
eĉ murmurado.

Estas junia nokto, mallume, sed je tiu latitudo la suno levos sin frue.

Aktoro

Permesu, ke mi prezentiĝu, ĉar verŝajne nur malmultaj el vi scias 
pri mi aŭ, pli bone, pri miaj verkoj. Mi estas... estis poeto. Iam 
mi kapablis verki bonajn versojn. Kalocsay, kara al mia memoro, 
proksima al mia koro, skribis pri mi ĝentilajn vortojn, kiuj tiam 
fl atis la junulon, kiu brulis en mi.

Jes, vi pravas, mi ankoraŭ ne diris mian nomon, sed ne, ne, mi ne 
malkaŝos ĝin al vi. Vi ne bezonas koni ĝin, vi ne bezonas orna-
maĵon por kovri la krudan homon, kiu ĉi-vespere alparolas vin.

Li drinkas, englutas peze kaj spiras, kaj tiel plu, neregule.
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Jen, homo mi estas, el karno kaj sango, precize kiel vi. Eĉ kiel la 
sinjoro en la dua vico, kiu senĉese oscedas.

Ne timu. Mi ne volas rabi vian tutan tempon. Kaj mi komprenas la 
sinjorinon, kiu nun foriras. Agrablan vesperon al vi!

Li svingas la manon salute kaj rideteme, fi ne li tristiĝas kaj paŭtas.

Mi troviĝas en hotela ĉambro. Ĝi iĝis konata kaj kutima loko, ĉar 
pro mia laboro mi devas ofte vojaĝi, kaj kiam mi ne vojaĝas, mi 
ŝlimas en ofi cejo. Mia edzino ĝojas pri mia laboro, mi... mi devis 
alkutimiĝi kaj atingi kompromison kun miaj revoj kaj esperoj de 
kiam mi estis juna kaj spite al ĉio kapablis rekoni la formon de la 
nuboj en la mallumo.

Mi naskiĝis en vilaĝo kaj tie restis longe. Ho, mi amis la plej 
belajn knabinojn de mia vilaĝo. Ĉiu fl oro ŝajnis sin proponi. Jes 
ja, malfacilas nun kredi tion, pro mia ventro kaj okuloj lacaj, sed 
kredu min. Mi iam abelis kaj zumis ĉirkaŭ ĉarmaj fl oroj. 

Li kaptas la glason kaj imitas tango-dancadon. Li iom post iom laŭtigas sian 
voĉon.

Kun brando ĉe unu mano, ĉe la alia mi havis la spriton, kiun nur 
ni, kamparanoj kleriĝintaj, povas uzi kiel parfumon. Ho, kaj mi 
ŝatis tiun parfumon! Kiom ofte en la festoj de la vilaĝo post glasoj 
kaj boteloj mi povis senbride riproĉi al la sorto, ke ĝi diablon scias 
pri ni, ke nur ni decidas nian futuron. Faber fortunæ suæ! Kiom da 
fojoj, mi, viktimo de l’ ekstazo eksaltis sur seĝon kaj laŭte, laŭtege 
kriis miajn versojn kaj kraĉis sur la homojn, kiuj jen oscedis, jen 
foriris. 

Murmure, seniluziige.

Sed nun mi afablas al ili. Mi komprenas ilin. Ĉar la unua, kiu 
oscedas kaj volas foriri de mia vivo, estas ĝuste mi.

Denove voĉlaŭtiga klimakso. Fine de tiu ĉi sekva alineo la aktoro kraĉos sur 
la plankon.

Miaj amikoj, sed ankaŭ nekonatoj kredis min freneza sentaŭgulo, 
ĉar mi amis la nokton. Sed la veraj frenezuloj estis ili! Ili neniam 
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forprenis siajn okulojn de terlaborilo aŭ de la multaj aŭ malmultaj 
monbiletoj ĉemane. Fuŝuloj! Vi estas homoj, kiuj neniam konis 
la amon! Kiel povas vi vivi, sed neglekti la moviĝojn de la luno, 
kiel eblas ne stari kaj gapi ĉe la mistero de la steloj? Sed jes. Ili 
timis ĝuste ĉion ĉi, ili strebis al realeco kaj konkreto, ili, la avaraj, 
rustigitaj fare de la vivo.

Li drinkas denove kaj tangodancas, iom pli pasie ol antaŭe, tamen plu parolas 
laŭte, iel ritme.

Mi ofte cedis al brando por perdi pezon. Homo ne dancas tangon, 
se ties koro pezas kiel ŝtono sinkanta en la maron. Ho, mi dancis, 
dancis, dancis kun la multaj kaj la belaj, kun mutaj kaj ŝancelaj. 

Li haltas. Liaj okuloj plenapertas, rigardas al la publiko. Li iĝas tre melankolia.

Ĝis mi trovis ŝin, ho vi, Martinjo, fl oro la plej rara, pro mirgapigaj 
vangoj, pro melankolia rideto, ŝi, vi, la plej sagaca kaŝi la akrajn 
dornojn, ŝi, fl oro la plej bela, la plej venena.

Ŝiaj okuloj malbrilis je mistero karna, sanga kaj volupta. Ho, kaj 
ni dancis, ni forgesis pri la mondo vasta, ni karesis kaj ni kisis, kaj 
kune ni ĵetis nin en varmo idilia al fajr’ infera!

De poŝo li tiras papereton, fi ne li buligos ĝin kaj lasos ĝin fali sur la plankon.

Sed iam, iam kiel nun, dum iu sufoke varma junio, mi ricevis ŝian 
leteron… «Nikolajs mia kara, mi volis skribi al vi pri la leontodoj. 
kiuj forblovis for al okcidento, al via vilaĝo, via insulo. Anstataŭ 
tio, mi tamen volas, ke vi ĉesigu viajn sentojn pri mi…»

Li drinkas kaj kriegas.

Kaj jen mi sentis la akrajn dornojn de ŝiaj vortoj sangigi miajn 
fi ngrojn. Miaj okuloj nebuliĝis, mia kapo ekdoloris, ĝis mi devis 
fali sur la liton kaj plori, plori. Mi turniĝis despere, kriaĉis pro l’ 
doloroj!

Ne mi, ne mi, damne, decidis ĉion ĉi! Nur deziris mi ankaŭ esti 
besto por horo kaj leki sangon!

Subita trankviliĝo.

Mi svenis. Mi vekiĝis kaj tie apud mia lito klare videblis mia patro, 
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kun la severaj brovoj kaj la seriozaj okulvitroj, apud li mia patrino, 
la dolĉa, tenera panjo, kiu ploradis singulte, kaj apud ili kuracisto, 
kiu dekretis la aĉan diagnozon: neŭrastenio.

Li murmuras agacite.

Kaj vane mi spite kunpremis la dentojn — kaj vane mi penis 
subpremi la sentojn, en brust’ io krevis, leviĝis tumulte.

Mi iĝis soleca. La amikoj evitis min. La fl oroj kaŝis sin de mi, 
kvazaŭ de malsuno, kiu regalas per ombro kaj morto.

Longeta silento.

Kaj vera morto alvenis: barbaraj hordoj en brunaj uniformoj, kaj 
duobla “s-o”, fremdaj al niaj koroj, kruelaj kiel neniu ajn iam ajn.

Oni forportis min por reeduki min. Mi ne scias kiel, nek kial 
mi supervivis tion. Eble alia kaptito helpis min. Kleombroto li 
nomiĝis, de Ambrakio, de la fora Grekujo. Li diris al mi, ke la 
animo estas la viv-origino por si mem kaj la korpo, kaj ke la korpo 
sen la animo estas senviva. Nur la animo konas kaj scias vere, 
kiam interrompi sian ligon kun la korpo.

La suno, rekreebla per artifi ka lumo, ekmontras sin tra la fenestro per oranĝa 
lumo, kiu ekde nun konstante fortiĝos kaj iĝos pli kaj pli fl ava.

Kaj mi demandis lin, kial mi sentas, ke mi jam estas sen la animo? 
Li rigardis min per siaj blindigitaj okuloj, kaj tremvoĉe kaj tamen 
serene li respondis: “Nia korpo malpurigas nian animon, kiu 
puras. Nia korpo estas la fonto de ĉiuj iluzioj kaj abomenaĵoj, niaj 
sensoj sensencaj ebriigas kaj blindigas nin”.

«Purigu vian animon per la scio!» li kriis susure.

Kleombroto, vi, blinda, vidis pli ol ni ĉiuj… 

Ha, denove… la kapdoloro… kaj… 

Li vomas en rubaĵujon, brue, raŭke. Li ekstaras, iom senbalance, fi ksas la 
okulojn al la tablo kaj ekskribas, larme kaj despere.

Anna, Anna mia, la dolĉa, la plej, vi, la plej la plej… ĉu vi fi ne 
komprenos min? Vin, vin mi amis, sed kiel plu ami vin, per ĉi 
mia korpo velka kaj malveka, kiu rubigas mian animon puran? Mi 



56

volas vivi, vivi, ja de l’ pasinto restas nur memor’! Ja por l’ estonto 
havas mi nenion. Ploras ftiza vento en mia koro.

Kiel, kial en amaso da homoj, da vi, vivaj homoj, esti kaj loki, kaj 
tamen soli?

Anna, mia Anna, pardonu min, komprenu min.

Mi volas vivi! EKS, EKS al ĉio ĉi! Baldaŭ aŭroros.

Li prenas la littukon, nodas ĝin ĉirkaŭ sian kolon kaj fi ksas iel al la fenestro-
kadro. Dum la suno iĝas tre forta li recitas la sekvajn versojn kaj grimpetas 
sur la parapeton, dorse al la publiko. Ĉe la lasta verso li plenmalfermos siajn 
brakojn, kvazaŭ fl ugilojn.

Kleombroto de Ambrakio,
eble blinda, certe vigla,
vidis neniun malbonon indan je morto,
sed de Platono unu libron,
pri la animo, li plenlegis
kaj saltis de alta muro
en Hadeson. «Adiaŭ, Suno!»

Adiaŭ… 

Li saltas el la fenestro. La lumo de la suno blindigas la publikon.

Fino
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Amin Naor

Bonaj intencoj

Teatraĵo en tri aktoj

Unua akto

Halo de tribunalo. Libera alta seĝo situas sur malgranda podio, apud  tablo 
kovrita per ĝisplanka tuko. Apude, sur simpla seĝo, sidas la akuzit(in)
o, fronte al la spektantaro. Li aspektas laca kaj elĉerpita. Liaj haroj kaj 
vestoj  estas malordigitaj. La publiko de la teatraĵo estas la publiko de la 
tribunalo. Dekstre kaj maldekstre sidas prokuroro kaj defenda advokato. Ili 
ambaŭ estas junaj kaj energiaj. Ĉiu el ili havas antaŭ si tablon, plenan de 
paperoj, situantan en rekta angulo fl anke de la juĝisto. Ili ambaŭ foliumas la 
paperojn. La teatraĵo estas ludata per gimnazianoj, krom la akuzit(in)o, kiu  
estas samaĝa kiel iliaj gepatroj.

ASISTANTO DE LA TRIBUNALO (staras rekte. Kvietigas la spektantaron laŭ-
necese, asertante, ke la juĝisto envenos nur kiam fariĝos kompleta silento. 
Kiam la spektantaro eksilentas, li krias klarvoĉe): 

La pub liko estas petita ekstari por la eniro de la juĝisto! 

(La spektantaro stariĝas.)

La juĝisto eniras. Juna, vigla kaj memfi da. Seriozmiena. Sed de tempo al 
tempo enŝteliĝas tenera rideto en lian vizaĝon. Li sidiĝas digne, mansignante  
al la publiko eksidi. 

JUĜISTO (frapetas sian marteleton por silentigi la bruon): 
Ni revenis por plua kunveno post la paŭzo. Ĝis nun ni jam aŭdis 
multajn atestantojn. La prokuroro (montras ŝin) kaj la defenda 
advokato (montras lin) listigis siajn argumentojn. Nun ni atingis 
la lastan etapon — la enketon de la akuzito mem. La akuzito ĵuris 
antaŭ la paŭzo diri la veron, la tutan veron kaj nenion krom la 
vero. Ni komencas la prokuroran enketon. Bonvolu, sinjorino.
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PROKURORO (ŝi stariĝas antaŭ la akuzito. Ŝiaj okuloj estas brilantaj. Ŝia 
ponevosta hararo ŝajnigas ŝin pli juna ol ŝia vera aĝo. Ŝi turniĝas kaj 
alfrontas la publikon): 

Ni aŭdis ĉiujn atestantojn. Ĉio klaras, kaj mi ne ripetu la aferojn. 
(Ŝi turnas sin akre kaj abrupte al la akuzito.) Ĉu post tiom multaj 
atestoj pri la severa damaĝo kaŭzita de viaj agoj vi ankoraŭ estas 
dungita en la eduka sistemo?

AKUZITO (ektimigita pro la subita demando): 
Kio? Jes...

PROKURORO:
De kiom da jaroj vi okupiĝas pri edukado?

AKUZITO: 
De pli ol 20 jaroj, sinjorino. Kaj miaj ambaŭ infanoj lernis ĉe mi.

PROKURORO (fi rme): 
Tio ne rilatas al nia temo. Ĉu vi volas gajni la kompaton de la 
tribunalo pro tio?

AKUZITO (pardonpete, balbutante): 
Ne… ne… Mi nur kredis, ke se miaj propraj infanoj estis edukitaj 
tiel, tio montras, ke ĉio estas farita kun… bonaj intencoj...

JUĜISTO:  
La atestanto respondu nur tiujn demandojn, kiujn oni faras al li.

PROKURORO (paŭzas iomete, por gajni profi ton el la riproĉo de la juĝisto. 
Poste ŝi daŭrigas): 

Kiam vi komencis adopti viajn danĝerajn ideojn?

La akuzito moviĝas maltrankvile sur sia seĝo, rigardante la juĝiston por 
helpo. Sed la juĝisto nur rigardas lin malvarme.

DEFENDA ADVOKATO (eksaltante supren): 
Protesto! La estimata sinjorino esprimas partiecan sintenon 
kontraŭ mia kliento!

JUĜISTO (kliniĝas al la defenda advokato): 
Tio estas ĝuste ŝia rolo. La akuzito respondu la demandon. 

(La defenda advokato sidiĝas.)



59

AKUZITO (komencas respondi heziteme, sed poste iĝas pli memfi da): 
Mi provu klarigi. Jam kiel juna knabo mi spertis persone ĉiujn 
konatajn difektojn de la kutima eduka sistemo — kiu instruas 
la saman materialon al ĉiuj lernantoj samritme, kvankam tio ne 
taŭgas al ĉiuj. Kiu celas nur gradojn kaj ekzamenojn. Mi opiniis, 
ke devas esti alia eduka maniero. Tiam aperis novaj ideoj. 
Demokrata lernejo, havanta pli liberan etoson. Neniaj testoj, nenia 
devigata instrua materialo. Oni supozis, ke infanoj havas naturan 
scivolemon, tiel per minora gvidado ili lernu memvole, ĝuste tion, 
kio interesas ilin.

PROKURORO (senpacience): 
Ĉu vi povas atingi la punkton, kie vi ekis viajn agojn? Mi celas 
tiujn agojn, kiuj venigis vin hodiaŭ al tiu ĉi tribunalo.

JUĜISTO (ne nepre nun, sed en ajna momento, kiam la publiko malsilentas: li 
frapetas sian marteleton akre sur la tablo): 

Ĉu mi devas mencii, ke ni troviĝas ĉi tie en kortumo kaj ne en 
via lernejo? Kaj ĉu mi devas memorigi, ke la tribunalo havas siajn 
proprajn metodojn por havigi ordon? (Mansignas al la akuzito 
daŭrigi.)

AKUZITO: 
Mi estris unu el tiuj lernejoj dum multaj jaroj. Kaj miaopinie kun 
iom da sukceso. Eble ne ĉio estas ideala, sed ĉiam mi havis bonajn 
intencojn...

PROKURORO (per akra tono): 
Tio ne ĉiam sufi ĉas… Estas ja konate, ke la vojo al la infero estas 
plena de bonaj intencoj... Kaj nun, kun via permeso, bonvolu 
rigardi tiun objekton. (Ŝi iras al sia skribtablo kaj alportas dikan 
libreton). Ĉu vi rekonas ĝin?

AKUZITO (fi ere): 
Jes, kompreneble. Tio estas nia regulo-libro.

PROKURORO: 
Vi ne neas tion. Bone. Ĉu mi priskribas precize, ke temas pri 
dokumento, seka kaj jura, samkiel advokata kontrakto, enhavanta 
40 paĝojn, kun alineoj kaj subalineoj, kiuj difi nas precize, kiel kaj 
kiam kaj kie devas okazi ĉio ĉe via lernejo?
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AKUZITO (fi ere): 
Jes, tio estas la tuta ideo. Tiu ordo estas la bazo de nia ideo.

PROKURORO: 
Mi legos, ekzemple, la liston de la komitatoj: Okazaĵoj-komitato. 
Gepatroj-komitato. Disciplino-komitato. Apelacio-komitato. 
Medio-komitato. Vizitoj-komitato. Esceptoj-komitato. Vojaĝoj-
komitato. Instruistoj-komitato. Purigado-komitato. Bufedo-
komitato. Eldonejo-komitato. Sporto-komitato. Ĉu tio havas ian 
ajn sencon viaopinie?

AKUZITO: 
Eble tio sonas strange, sed ĉiuj lernantoj kaj instruistoj partoprenas 
tiujn komitatojn. Ĉiuj estas implikitaj. Tio estas grava parto de nia 
metodo.

PROKURORO: 
Ĉu veras, ekzemple, ke estas malpermesite eliri el la lernejo sen 
ofi ciala konsento de la estrar o, kaj ĉiu lernanto devas registriĝi 
enirinte kaj elirinte?

AKUZITO:  
Jes. Ĉiu lernanto havas mentoron, nome unu el la instruistoj, 
akom panantan lin dum la jaroj. Ankaŭ kutimaj lernejoj malper-
m e sas liberan eliron de siaj lernantoj. Ni havas  nenian kadron de 
klasoj, tial sen registriĝi oni ne povus scii, kiu ĉeestas.

PROKURORO: 
Mi opinias, ke viaj reguloj similas pli al diktatoraj reguloj, mal-
graŭ viaj bonaj intencoj... Mi prezentu ekzemplon de unu el viaj 
reguloj, por montri la absurdecon. Temas pri la neimagebla leĝo, 
kiu traktas la “akvobatalojn”. Jes! Akvobatalojn! La leĝo difi -
nas la permesitajn areojn, la permesitan horaron, kiaj ujoj kaj 
plas taj sakoj estas permesitaj, kaj kie oni povas plenigi ilin. Ĉiuj 
parto prenantoj devas esprimi sian konsenton partopreni kaj esti 
markitaj per specialaj koloraj rubandoj. Kaj nepre oni devas purigi 
la areon post la okazaĵo. Ĉu tiu stranga leĝo estas reala aŭ eble nur 
bona ŝerco? Ĉu viaj lernantoj devas obei tiujn leĝojn? Tio forpelas 
la tutan amuzon! Aŭ eble tio estas la kaŝita intenco, nome ordigi 
la batalon ĝis ĝi iĝas… teda?
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AKUZITO:  
Jes, tio estas vera leĝo... Ordo devas ekzisti...

PROKURORO: 
Do vi malhelpas viajn lernantojn esti infanoj! Vi ŝanĝas ilin en 
etajn plenkreskulojn, respondecajn kaj diligentajn, sub la mantelo 
de noblaj principoj! Eble la malnova kutima lernejo estas jam 
preferinda! Tie la instruistoj decidas ĉion! Tie la infanoj almenaŭ 
povas ribeli! Infanoj bezonas kontraŭleĝajn akvobatalojn! Tiu 
ribelo estas grava por formi la karakteron. Malpermesi al la 
infanoj fari tion estas krimo!

AKUZITO (aspektas konfuza): 
Nia tuta metodo baziĝas sur la principo doni respondecon al la 
lernantoj mem. La lernanto devas fari siajn proprajn decidojn — 
kaj sekve elporti la  rezultojn.

PROKURORO:
Sed eble la lernantoj povus esti ankoraŭ nur infanoj, lasante la 
respondecon al pli malfruaj aĝoj? Vi trovis facilan kaj genian 
solvon — transdonante la respondecon de la instruistoj al la 
infanoj! Mi opinias, ke la afero estas klara. Ni transiru al la edukaj 
atingoj.

La akuzito rektiĝas en sia loko, kvazaŭ li atingas nun pli sekuran grundon.

PROKURORO: 
Ni komencu kun nedisputeblaj datumoj. Ĉu veras, ke via sukcesa 
procento en ŝtataj ekzamenoj estas proksimume duono kompare 
al kutimaj lernejoj?

AKUZITO:  
Eble, sed laŭ nia kredo tio estas bagatelaĵo. Ni ja ne uzas 
ekzamenojn. Kio estas ilia valoro? Niaj lernantoj, kiuj volas preni 
la ekzamenon, informas nin, kaj ni helpas ilin pasi la teston.

PROKURORO: 
Pardonu, ĉu mi aŭdas bone? Ĉu vi helpas ilin “pasi” la teston 
aŭ helpas ilin scii profunde la materialon? Eĉ la kutima eduka 
sistemo havas pretendojn enkapigi instruan materialon, kaj ne 
nur “pasigi” ekzamenojn.



62

AKUZITO:  
Ni ne kredas je gradoj kaj testoj. Nia sinteno malsimilas. Ĉiu 
lernanto lernas memvole nur tion, kio interesas lin. Do oni povas 
vidi en niaj klasoj variaĝajn kunlernantojn. Matureco ne rilatas 
nepre al aĝo.

PROKURORO:  
Do kio okazu rilate al iu, kiu ne interesiĝas pri io ajn?

AKUZITO:  
Tio ne eblas. Ĉiu interesiĝas pri io. Nia principo asertas, ke ĉiu 
infano havas fakojn, kie li estas forta kaj interesata, kaj fakojn, kie 
li estas malforta kaj sekve ne interesata. Kutima eduko provas 
plifortigi la malfortajn fakojn per devigo. Ni opinias malsame. 
Ni klopodas fortigi la fortajn fakojn per intereso. Se iu lernanto 
ne toleras matematikon, sed amas ondorajdadon ĉe la maro, 
miafl anke tiu povas amuzi sin surmare. Tio pli bonas ol batali en 
la klaso kontraŭ malŝatata fako.

PROKURORO: 
Denove vi trovis la plej facilan solvon. Sed eble eduko ne estas 
ĉiam natura afero? Eble oni devas scii ankaŭ tion, kion oni ne 
ŝatas?

AKUZITO:  
Ni kredas, ke la infanoj venis kun natura scivolemo, kaj estus 
krimo subpremi ĝin. Ni nur donas apogan medion, kiu ebligas 
veran lernadon, kaj ĉiu infano trovas sian propran lokon.

PROKURORO: 
Sed ni aŭdis antaŭe atestojn de viaj lernantoj. Ni aŭdis pri la 
senfi na enuo, pro manko de ajna kadro. Ni aŭdis pri la senfi naj 
enuigaj kunvenoj. Eble dum la unuaj jaroj temis pri gravaj kaj 
interesaj aferoj, sed nun ne multo farenda restis. La vorto «enuo» 
aperis en multaj atestoj. Samkiel la sperto en kutima lernejo.

AKUZITO:  
Tio eble veras por kelkaj infanoj. Sed ankoraŭ ili elektas tion por 
si.
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PROKURORO: 
Kaj ĉu vi ne zorgas pri tio, ke multaj infanoj ne lernas matematikon, 
ĉar tio ne «interesas» ilin?

AKUZITO:  
Ne. Tio estas la ideo. Se ili ne interesiĝas, do tio probable ne gravas.

PROKURORO (al la publiko): 
Mi ne povas kredi, kion miaj oreloj aŭdas. Vi konscie subtenas 
kaj nutras malprofundan pensadon! Via tuta sinteno spegulas 
profundan malestimon por intelekta aktiveco. Veras, ke ĉiu infano 
havas naturan scivolemon, sed veras ankaŭ, ke lernado postulas 
penadon, kaj oni  nature emas eviti ajnan penon. La naturo celas, 
kiel estas bone konata, minimuman agon, minimuman penadon. 
Do se ni kalkulus nur je natura lernado, ni ricevus minimuman 
lernadon. Ni kreus tiel sensciajn malklerulojn, kiuj ne respektas 
aŭtoritaton kaj estas konvinkitaj, ke ili scias ĉion kaj kapablas ĉion 
kaj meritas ĉion.

AKUZITO (senkulpiĝante): 
Sed la rezultoj montras alie. Tamen, ĉiujare kelkaj lernantoj 
elektas kompletigi la mankantan materialon kaj pretiĝi por la 
ŝtataj ekzamenoj.

PROKURORO (revenas al la akuzito): 
Mi volas enfokusiĝi, pri kio vi ĵus diris. Ĉi-jare stranga afero 
okazis. Preskaŭ ĉiuj lernantoj petis fari la ŝtatajn ekzamenojn.

AKUZITO (moviĝas malkomforte): 
Jes. Mi konfesas, ke ni ne estis kontentaj pri tiu rezulto. Ni havis 
dilemon, ĉu permesi tion. Tio kontraŭas niajn proprajn principojn. 
Ni konsideris tion eĉ kiel ribelo kontraŭ nia sistemo. Kvazaŭ ili 
provus ekspluati niajn ilojn kontraŭ ni.

PROKURORO:  
Kaj kion vi decidis fari?

AKUZITO:  
Ni decidis, ke eĉ se ili eraras, ankoraŭ tio estas ilia elekto kaj ni 
devas apogi ilin. Nun ili lernas intense por la baldaŭaj ekzamenoj.
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PROKURORO: 
Eble viaj lernantoj estas pli saĝaj ol vi. Do esence via lernejo estas 
nun iel sama kiel kutima lernejo, ĉu ne?

La akuzito moviĝas en sia loko, dirante nenion. 

PROKURORO: 
Kial, viaopinie, la lernantoj decidis tion? Ĉu ili subite ekamas  
matematikon?

AKUZITO:  
Ne. Mi vivas en la reala mondo. Ili planas, kion fari poste, kaj ne 
volas bari por si eblecojn de supera klero.

PROKURORO: 
Ĉu vi konsideras tion kiel fi asko de via  koncepto?

La akuzito silente klinas sian kapon.

PROKURORO (turnas sin al la juĝisto): 
Mi havas neniajn pliajn demandojn. (Revenas al sia seĝo triumfante.)

JUĜISTO (klinas sin al la akuzito, kiu aspektas ŝokita, kaj demandas mallaŭte):
Ĉu vi bezonas mallongan paŭzon antaŭ ol daŭrigi?

AKUZITO (murmuras): 
Ne, ne, mi fartas bone.

JUĜISTO:  
Bone. Ni transiru al la kontraŭ-enketo de la defenda advokato. 
Bonvolu, sinjoro.

DEFENDA ADVOKATO (ekstarante, rigardas heziteme la akuziton. Poste 
remetas siajn paperojn sur la tablon, kaj iras decide al la akuzito): 

La estimata prokuroro priskribis tre klare la faktojn, kiuj ne estas 
disputeblaj. Sed ni devas memori, kial ni kolektiĝis ĉi tie. Kia 
estas la akuzo? Mi citas el la kulpigo-listo: la akuzito damaĝis 
generaciojn da lernantoj... prevento de esencaj konoj kaj lertecoj... 
antaŭenigo de falsa memfi do kovranta supraĵecon kaj nescion... 
aplikado de neĝustaj prioritatoj... ja severaj akuzaĵoj. Kaj la 
tribunalo devas decidi ĉi tie, ĉu estas pruvita preter akceptebla 
dubo, ke la akuzito vere kaŭzis tiujn agojn. Ĉu oni prezentis ĉi 
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tie sufi ĉajn evidentajn pruvojn pri lia kulpo? Ne sufi ĉas montri la 
agojn de la akuzito, kiel faris la prokuroro, sed ni devas konsideri 
iliajn konsekvencojn.

Sed feliĉe la prokuroro prezentis antaŭ ni ĝisdatajn rezultojn. Ŝi 
priskribis detale, kiel multaj lernantoj elektis fari la ŝtatajn testojn, 
malgraŭ la kontraŭstaro de la akuzito. Li mem diris malĝoje, ke 
tio estas kontraŭ lia eduka vojo. Sed tio ne estas la temo de la 
enketo. Bonvolu noti, ke la agoj de la lernantoj refutas la akuzojn 
unu post la alia: Ĉu tio estas  erara prioritato, kiam la lernantoj 
agis samkiel la lernantoj de la kutima eduka sistemo? Ĉu oni 
havis ĉi tie supraĵecon kaj nescion, aŭ eble aŭtentan deziron de 
konado kaj luktado por sia celo? Ĉu oni havis ĉi tie preventon de 
scio? La akuzito ja helpis la lernantojn, eĉ kiam ili postulis ion, kio 
estis kontraŭ lia kredo? Ĉu okazis ia ajn damaĝo al generacio de 
lernantoj? Ŝajnas al mi, ke la lernantoj eliras sanaj, opiniemaj, pretaj 
lukti por siaj rajtoj. La sola damaĝo, kiu estis farita, miaopinie, 
okazis al la akuzito mem, kies eduka koncepto estis ŝokita. Sed ni 
ne pritraktas tion ĉi tie.

Juĝista moŝto – mi havas neniujn demandojn al la akuzito. Li 
ŝajnas iom laca post la enketo de la prokuroro, kaj mi simple ne 
vidas ian ajn bezonon. Ĉio klaras, kaj ĉio estis jam dirita. Multan 
dankon. (Iras al sia loko.)

*   *   *

Dua akto

Vespermanĝo en privata hejmo. Lumigita manĝotablo portas manĝaĵojn aŭ 
akvon laŭ la limigoj de la buĝeto. La akuzito, la prokuroro kaj la juĝisto estas 
sidantaj.

PROKURORO: 
Paĉjo, mi ĵus decidis. Mi planas esti advokato. Mi sentis min tiel 
bone ĉe la tribunalo hodiaŭ. Mi eĉ ne bezonis rigardi la paĝojn, 
kiujn mi pretigis. Kvazaŭ tiu rolo estus destinita al mi.
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AKUZITO:  

Mi ĝojas aŭskulti, ke vi ĝuis la rolon. Sed por mi tio estis malfacila. 
Vi atakis min senĉese, kaj vi ja konas tre bone ĉion de interne, 
inkluzive eĉ niajn malfortajn punktojn. 

PROKURORO: 

Ne maltrankviliĝu, paĉjo. La verdikto estos legata morgaŭ, kaj 
certe vi tre fi das la juĝiston.

AKUZITO (rigardas dubeme sian fi lon, kiu manĝas aŭ trinkas intertempe):

Verdire — ne multe. Ĉu vi jam preparis la verdikton?

JUĜISTO:  

Paĉjo, vi ja scias, ke mi neniam preparis hejmtaskojn, ĉar vi neniam 
postulis de ni tiajn aferojn. Do kiel vi volas, ke nun mi pretigu 
ion antaŭe? Mi dubas, ke estus bona ideo ŝanĝi subite multjarajn 
kutimojn. (Daŭrigas  manĝi.)

PROKURORO: 

Fakte mi plej admiris la paroladon de la defenda advokato. Mi 
estis certa, ke mi venkos lin facile. Mi ja konas lin, kiel ne tro brilan 
knabon. Sed li faris tre fortan impreson – per sia mallonga apero, 
renversante miajn proprajn parolojn kontraŭ mi. Kiam mi estos 
advokato, mi uzos tiun metodon, precipe se miaj argumentoj ne 
estos konvinkaj.

JUĜISTO (trankviligas ŝin): 

Profesia juĝisto ne estas infl uita de tiaj artifi koj. Sed vi devas 
memori, ke mi ne estas profesia juĝisto.

PROKURORO (prenas ion por manĝi. Subite ekhavas novan ideon kaj turniĝas 
al sia frato): 

Miaopinie vi jam decidis pri la verdikto antaŭ la unua kunsido. 
Kaj ĉio dirita dum la proceso ne ŝanĝis vian opinion...

JUĜISTO:  

Certe vi ne deziras, ke mi diru al vi, kiel juĝisto faras siajn decidojn. 
Cetere, mi havas neniun ideon pri tio.
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PROKURORO: 
Vi estas neeltenebla! Morgaŭ mi diros en la tribunalo, ke mi ri-
cevis internajn sekretajn informojn pri parencaj ligoj inter vi kaj la 
akuzito, kaj sekve vi devos forigi vin mem...

JUĜISTO (trankvile): 
Tro malfrue. Lasu min rememorigi al vi, ke tiu afero estis diskutita 
detale komence de la juĝo per la defenda advokato. Mi scivolas, 
kial vi ne esprimis tiam ajnan opinion pri tiu afero...

PROKURORO (per  infaneca voĉo): 
Paĉjo, diru ion al li!

AKUZITO (etendas siajn brakojn malespere): 
Kiel mi povas riproĉi al li ion ajn, kiam morgaŭ li anoncos mian 
verdikton?

JUĜISTO (trankviligas la akuziton): 
Ne zorgu. Vi havas sufi ĉe bonan advokaton, almenaŭ tiel la 
prokuroro mem atestis. Li sendube povos pretigi apelacion por 
vi….

AKUZITO (malespere): 
Kiu estas via patro? Oni devas sendi lin al prizono, pro la eduko 
donita al vi!

JUĜISTO KAJ PROKURORO kune: 
Eble ĝuste tio okazos morgaŭ...

*  *  *

Tria akto

Denove en tribunalo. Ĉiuj estas sidantaj, atendantaj la juĝiston.

ASISTANTO DE LA TRIBUNALO (starante rekte, krias laŭte kaj klare): 
La tribunalo! La publiko estas petita ekstari por la eniro de la 
juĝisto! (Spektantaro ekstaras.)

La juĝisto eniras kaj sidiĝas en sia loko memfi de, mansignalante al la publiko 
sidiĝi. 
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JUĜISTO (frapetas sian marteleton): 
Ni kolektiĝis ĉi tie denove por anonci la verdikton. Ni aŭdis kune 
la atestojn, la enketojn kaj la resumojn de la estimataj prokuroro 
kaj defenda advokato. Ĉiu, kiu volis paroli, havis la rajton fari 
tion. Kiam mi decidas pri la verdikton ĉi-tage, mi havas antaŭ mi 
nenion, krom kion mi vidis per miaj propraj okuloj kaj aŭdis per 
miaj propraj oreloj. (Mallonga paŭzo.)

Tamen, mi ne povas ignori la specialan naturon de tiu institucio, 
kiun estras la akuzito. Tiu naturo koncernas al nia afero. Tial, 
antaŭ la juĝo-dono, mi ŝatus aŭdi la opinion de la estimata publiko 
kolektiĝinta ĉi tie.

PROKURORO (ekstarante): 
Protesto! La juĝista moŝto provas ellasi sian  respondecon! Lern-
antoj kutime timas esprimi sintenon kontraŭ sia estro! Pro tio 
necesas profesia senpartia juĝisto! Krome, se la lernantoj kulpigus 
la akuziton, tio ja signifus, ke ili vizitas libervole maldecan 
lernejon. Neniu pretus konfesi fari tiajn malsaĝajn decidojn!

DEFENDA ADVOKATO (ekstarante): 
Protesto! Lernantoj efektive povas utiligi ĉi tiun ŝancon venĝi, se 
mi povas uzi tiun vorton, kontraŭ sia lernejestro! Ilia opinio estas 
tute senvalora!

JUĜISTO (frapetas sian marteleton): 
Ve al miaj oreloj aŭdantaj tion! Ĉe demokrata lernejo oni diras 
malkaŝe, ke la publika opinio estas senvalora. Karaj prokuroro 
kaj defenda advokato, viaj protestoj estas rifuzitaj. Vi ĉeestas ĉi tie 
dum sufi ĉa tempo, por kompreni, ke la opinio de aliuloj gravas. 
Kaj se tio ne estas klara, mia rolo kiel juĝisto estas certigi tion. Mi 
ne diris, ke la verdikto estos farita laŭ la publika opinio. Mi nur 
diris, ke en tiu kazo gravas aŭskulti la publikan opinion.

La akuzito sidas tie,  lia dorso estas turnita al la publiko. Li ne 
povas vidi ion. Ĉiu povas elekti libere. (Rigardante la publikon, li 
provas krei okulkontakton) Ĉiu devas pensi kaj konsideri profunde, 
surbaze nur la pruvoj viditaj kaj aŭditaj dum la proceso. Ne juĝu 
laŭ ajna antaŭjuĝo, aŭ supozata maljusteco farita al iu antaŭ jaroj 
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eble. Ĉu la akuzito fakte estas kulpa pri la asertoj faritaj kontraŭ li? 
Aŭ ĉu li estas senkulpa? Kaj mi rememorigas al vi, ke kiel kutime 
en nia lernejo oni ne rajtas deteni sin. Ja ĉiu havas aŭ devas havi 
sian propran opinion.

AKUZITO (levas sian fi ngron kaj tuj parolas): 
Ĉu mi povas diri ion al la publiko antaŭ la voĉdono?

JUĜISTO:  
Ne. Ĉio jam estas dirita. La etapo de pruvoj estas fi nita.

AKUZITO: 
Bone. Mi nur volas diri, ke ne gravas la rezulton. Mi fi eras, ke tio 
estos farita per demokrata proceso.

JUĜISTO:  
Ni voĉdonu nun. (Rigardas la publikon.) Mi demandos tuj, ĉu vi 
opinias, ke la akuzito estas kulpa. Pripensu bone anticipe pri via 
voĉdono. Se iu ne intencas voĉdoni, tio estas la ĝusta tempo por 
eliri kaj forlasi la halon. Bonvolu.

(Atendas la eliron, se ĝi ekzistas.)

Bone. Do ĉiuj restantaj ja decidis kaj pretas voĉdoni. Ĉu ekzistas 
iu, kiu ne scias kiel voĉdoni? Bonvolu levi la manon. Neniu? Bone. 
Kaj nun – ek al la voĉdonado. Nur kvin ĉeestantoj ne voĉdonu nun 
– la defenda advokato, la prokuroro, la akuzito, la asistanto de la 
tribunalo kaj la juĝisto. Pro tio, ke ili havas ofi calan rolon ĉi tie.

La defenda advokato kaj la prokuroro —  bonvolu ekstari  por 
kalkuli. (Ili ekstaras kaj rigardas la publikon.)

Tiuj, kiuj opinias, ke la akuzito estas kulpa, bonvolu levi la manon. 
(Post paŭzo por kalkulo.) 

(Kaj nun la juĝisto daŭrigas laŭ la rezultoj.)

(Se estas klara plimulto por senkulpigo, li daŭrigas): 

Klara plimulto decidis, ke la akuzito senkulpas. Ĉio klaras. Mi 
donas al ĉi tiu decido la validecon de verdikto.

(Se klara plimulto kulpigis la akuziton, li daŭrigas): 

Larĝa plimulto decidis, ke la akuzito kulpas. Ĉio klaras. Mi donas 
al ĉi tiu decido la validecon de verdikto.
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(Se ne ekzistas klara plimulto, li daŭrigas): 

Ni ne havis ĉi tie klaran plimulton nek kulpigi nek senkulpigi la 
akuziton. Laŭ la konata juĝista tradicio mi asertas tial, ke la kulpo 
de la akuzito ne estis pruvita preter ajna dubo, kaj sekve li estas 
konsiderata senkulpa pro la dubo. Mi donas al ĉi tiu decido la 
validecon de verdikto.

Dankon al ĉiuj — la defenda advokato, la prokuroro, la akuzito 
mem kaj la granda publiko kolektiĝinta ĉi tie.

ASISTANTO DE LA TRIBUNALO: 
La publiko ekstaru por la eliro de la juĝ isto! 

(La publiko  ekstaras. La juĝisto eliras.)

Fino
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Humphrey Tonkin

Belartaj Konkursoj 2015
Raporto de la Prezidanto

Kiam la revuo La Ondo de Esperanto aperigis en sia dua numero de la 
jaro 2015 la kutiman statistikon pri libroproduktado en la antaŭa jaro, 
la ciferoj estis ŝokaj: entute 107 libroj publikigitaj, kompare kun la 
178 libroj, kiuj aperis en la antaŭa jaro, kaj la 153 libroj, kiuj aperis en 
2013. En sia komentario la revuo malmulton esprimis pri la kaŭzo de 
tiu falo, sed iuj pesimistoj inter miaj konatoj tuj kaptis la nocion, ke la 
ciferoj montras, ke la potenco de Esperanto ŝrumpas. 

Tio estis nur unu indiko, ke la esperantistoj nuntempe pripesas 
sian situacion kaj sin demandas, eble iom pli insiste ol kutime, pri 
la estonteco de la zamenhofa lingvo. Ĉu la falo markas absolutan 
falon de intereso aŭ indikas la daŭran transiron de nia komunikado 
(inkluzive literaturan komunikadon) al la reto?  Ĉu, en medio de 
malgranda statistika bazo, temas pri simpla hazardo, ke kelkaj 
eldonejoj pro diversaj kialoj produktis malpli da titoloj ol kutime?

Tio ne estas la sola ekzemplo de scivolo pri la estonteco.  Mi mem 
ĵus fi nis kunredakton (kun Veronika Poór) de speciala numero pri 
Esperanto de la kroata revuo INDECS (indecs.eu).  La revuo enhavas 
du artikolojn pri la movado, kiuj venas al poluse malsamaj konkludoj: 
unu perceptas falon de la perspektivoj de Esperanto; la alia vidas 
signifan kreskon de interesiĝo. Ĉio dependas de la kriterioj, kiujn oni 
aplikas, kaj de la atestaĵoj, kiujn oni utiligas.  Kaj, se la nombro de 
publik igitaj libroj falis, ni notu, ke en la lastaj tagoj (mi verkas tiun ĉi 
raporton en junio) oni anoncis lanĉon de nova reta Esperanto-kurso, 
al kiu  tuj aliĝis 20000 personoj. Hodiaŭ oni sendis al mi enketon, 
en kiu oni demandas, interalie, “Ĉu Esperanto perdis sian viglecon?”  
Ne malfacilos respondi al tiu demando per emfaza neo.

Ni do ne venu al universalaj konkludoj surbaze de la tre specifaj 
rezultoj de unu jaro de la Belartaj Konkursoj.  Tamen, kelkaj aspektoj 
estas interesaj. Niaj juĝantoj klare opinias, ke la Esperanto-poezio 
viglas, aŭ almenaŭ ĝi viglas inter la BK-konkursantoj. Kaj tio estas 
evidenta en pli vasta kunteksto: la vigleco en la Belartaj Konkursoj 
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estas eble ligita al kelkaj imponaj poeziaj eldonaĵoj en lastaj jaroj, 
ekzemple la antologio de Miguel Fernández, Poezio: armilo ŝarĝita per 
futuro (2013), kiu memorigas nin pri la valoro de poezia tradukado 
en Esperanto, la originala kolekto de Jorge Camacho En la profundo 
(2013), kaj la impona plena originala poemaro de Edwin de Kock, 
Testamente, kiun Mondial eldonis ĉi-jare.  

Alifl anke, nin surprizis la manko de kontribuoj al la esea branĉo.  
Ĉu tie ni vidas precize inversan efi kon? Aperis en 2012 kolekto de 
eseoj premiitaj en la Belartaj Konkursoj sub redakto de Michela Lipari 
kaj mi, Pri homoj kaj verkoj: Eseoj pri la Esperanto-kulturo; kaj ĵus aperis 
plia kolekto, ĉi-foje de prilingvaj eseoj, Interlingvo inter lingvoj (tria 
volumo, de primovadaj eseoj, estas en preparo).  Se falis la nombro de 
konkursaĵoj en la esea branĉo, tamen la kvalito restas alta: eble per tiu 
ekzempligo ni forpuŝis la malpli talentajn aŭ pretajn eseojn favore al 
la altkvalitaj?

Sed ni turnu nin al la rezultoj mem:

Branĉo Poezio. Juĝantoj estis Gerrit Berveling (Nederlando), Giulio 
Cappa (Italio) kaj Anja Karkiainen (Finnlando). Partoprenis 38 ver-
koj de 19 aŭtoroj el 15 landoj (pasintjare 26 – 10 - 9). La juĝantojn 
agrable surprizis la alta kvalito kaj la granda nombro de konkursaĵoj. 
“La meza nivelo estas tre bona: oni preskaŭ ne trovas verkojn de 
bonvolemaj komencantoj; lastjare tiaj estis la plimulto”, tiel skribis 
unu juĝanto; kaj dua juĝanto konsentis: “Ĉi-foje la averaĝa nivelo 
de la konkursaĵoj estis pli bona ol lastjare.” Unu aldonis: “Eble la 
centa kongreso, antaŭvideble amase partoprenota, instigis plurajn al 
verkado.” Malgraŭ la alta kvalito, “multaj el la verkoj estus bezon-
intaj plian poluradon kaj densigon per elsarkado de nenecesaj 
vortoj,” sed tiu problemo, rimarkita ankaŭ pasintjare, estis evidente 
signife malpli ofte rakontata de la juĝantoj ĉi-jare ol en la pasinta 
jaro. Tio igis unu juĝanton atentigi, ke “Tiuj, kiuj utiligas la parnasan 
metrikon, tion faras korekte kaj lerte. Sed la fi ksitaj formoj kiel soneto 
ne elĉerpas la rimemon de la konkursantoj, kiuj eksperimentas ankaŭ 
per kvazaŭrimoj kaj asonancoj en komponaĵoj tute liberaj de ritmaj aŭ 
alispecaj skemoj”. Resume, do, la Esperantlingva poezio, aŭ almenaŭ 
tiu parto de ĝi kiu trafas la Belartajn Konkursojn, estas en bona kaj 
bunta ordo.
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Branĉo Prozo. Juĝantoj estis Eliza Kehlet (Danlando), Ĵak Le Puil 
(Francio) kaj Tim Westover (Usono). Partoprenis 22 verkoj de 13 
aŭtoroj el 13 landoj, rikolto, kiu restas stabila en lastaj jaroj (pasintjare: 
21 - 14 - 10).  La juĝantoj ne estis ravitaj de la nivelo de la konkursaĵoj, 
kaj atingis sian decidon nur post iom longa cerbumado kaj diferencoj 
de opinioj. “Al miaj konkludoj,” skribis unu juĝanto, “mi ne venis 
rapide nek facilanime, sed kun pezeta koro pro la sentita devo 
kritiki.” Alia juĝanto opiniis, ke temis pri “ne tre riĉa rikolto.” Tio, 
kion ni kritikis pasintjare ĉe la poezia branĉo, nome “lingvaj misoj 
kaj tajperaroj” kaj similaj elementaj problemoj, ŝajnis ĉi-jare migri al 
la proza branĉo. “Ĉu temis pri tajperaroj aŭ lingva nescio – evidente 
mankis provlegado kaj lingvaj konsiloj”, skribis unu juĝanto.  Ni po-
vas nur miri, ke homoj, kiuj serioze konkursas en serioza konkurso, 
ne zorge atentas pri lingvaj demandoj – kaj ne montras siajn verkojn al 
aliaj personoj kiuj povus ilin kritiki kaj korekti.  Indas denove emfazi, 
ke ekzistas diferenco inter kritiko de aliaj kaj reverko fare de aliaj: 
ekzistas neniu regulo, kiu diras, ke konkursantoj ne konsultu aliajn 
pri siaj verkoj, nur ke ili mem aŭtoru ilin.  Peti tian kritikon ne estas 
iel lezi la regulojn – kaj ĝi ja permesas al la juĝantoj juĝi laŭ enhavo 
anstataŭ lege stumbli inter la nerespektataj dekses reguloj.  Indas 
aldoni, ke tiu konkludo pri lingva malprecizo estas nete kontraŭa al 
la opinio de la juĝantoj antaŭ unu jaro, kiam ili laŭdis la plialtiĝintan 
lingvan nivelon de la konkursaĵoj.  

Branĉo Teatraĵo. Juĝantoj estis Wera Blanke (Germanio), Paul Gubbins 
(Britio) kaj Giuliano Turone (Italio). Partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj 
el 4 landoj (pasintjare 3 – 2 – 2).  La kutima problemo, menciita en 
antaŭaj jaroj, daŭras: la malforta pozicio de la teatra arto en nia 
diaspora komunumo neeviteble malriĉigas la kvaliton de la drama 
verkado.  Kvankam la lingva nivelo de la konkursaĵoj estis pli 
kontentiga, la juĝantoj malfacile trovis verkojn indajn je premioj.  Unu 
juĝanto aludas al “tri-demanda testo,” kiun kandidato demandu al si 
mem antaŭ ol prezenti sian verkon al juĝo, nome: “Ĉu la temo sufi ĉe 
originalas por kapti atenton, reteni intereson? Ĉu mi kreis homojn el 
karno kaj sango, aŭ nur marionetojn elbuŝigantajn ŝablonajn ideojn? 
Ĉu mi reliefi gis emociajn, karakterajn, ideologiajn konfl iktojn, aŭ 
ĉu mi forkuris de la dramo, ĝin priskribante, ne montrante?”  Laŭ 
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tiu juĝanto nur unu verko vere atingis tiun nivelon.  Sed estontaj 
konkursantoj tenu tiujn demandojn en memoro kaj apliku ilin al la 
propraj verkoj!

Branĉo Eseo.  Juĝantoj estis Detlev Blanke (Germanio), Gotoo Hitoshi 
(Japanio) kaj Giridhar Rao (Hinda Unio).  Ni jam notis en la pasinta 
jaro drastan falon en la nombro de konkursaĵoj: 4 en 2014, 8 en 2013, 
12 en 2012. Ĉi-jare la nombro denove duoniĝis: nur 2 konkursaĵoj 
estis ricevitaj, de 2 aŭtoroj el 2 landoj (pasintjare: 4 – 4 – 4).  Tamen, 
kvankam venis nur du eseoj kaj en tiu senco la rikolto estis, laŭ unu 
juĝanto, “magra”, la kvalito estis, laŭ alia juĝanto “bonega.” Temis 
pri du tre malsamtrajtaj konkursaĵoj, kiuj, ĉiu laŭ sia maniero, ricevis 
laŭdojn.  Iom surprize, la fi na decido estis ne aljuĝi unuan premion, 
sed duan kaj trian.  Verŝajne la juĝantoj estis infl uataj de la fakto, ke 
tiel malmultis la konkursaĵoj ke ne eblis bona komparo, kaj ankaŭ pri 
tio, ke en ambaŭ kazoj la konkursaĵoj montris ne nur bonajn kvalitojn 
sed ankaŭ mankojn.  Se juĝi laŭ la artikoloj kiuj aperas en niaj revuoj 
kaj bloge ĉe la reto, ne mankas eseoj taŭgaj por prezento en la Belartaj 
Konkursoj.  Niaj aŭtoroj tenu tiun eblecon en la menso kaj intenco, kaj 
realtigu la nombron de konkursaĵoj.

Branĉo Infanlibro de la Jaro. La juĝantoj estis Edmund Grimley 
Evans (Britio), Kitagawa Hisasi (Japanio) kaj James Rezende Piton 
(Brazilo). Tiu ĉi branĉo estas iom malsimila al la aliaj ĉar ĝi rilatas al 
eldonita verko (kondiĉo de aliaj branĉoj estas tio, ke ili ne estu jam 
eldonitaj) kaj la juĝantoj prenas en konsideron ne nur la tekston sed 
ankaŭ la prezenton. Venis kvar libroj ĉi-jare, de tri eldonejoj en tri 
landoj – granda kontrasto kun la pasinta jaro, kiam venis ok libroj, 
kaj la antaŭlasta, kiam venis nur unu. Tiuj ciferoj verŝajne spegulas 
la produkton de infanlibroj en difi nita jaro: la eldonejoj scias prezenti 
siajn librojn kiel konkursaĵojn kaj kutime tion faras. Surpriza estas 
tio, ke ne ĉiu libro estas lingve perfekta: oni ja antaŭvidus, ke, eĉ se 
aŭtoroj en aliaj branĉoj neglektus kontroligi siajn verkojn ĉe aliaj, tio 
estus normala praktiko fare de eldonejo, kiu celas aperigon... Malgraŭ 
tiuj tamen etaj makuloj, la juĝantoj estis tre kontentaj pri la ĝenerala 
kvalito de la tri libroj.  Unu juĝanto eĉ skribis:  “Kvankam ne nombre 
impona, laŭ mi la ĉi-jara rikolto de infanlibroj en la Belartaj Konkursoj 
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estas la plej bona, kiun oni havis en almenaŭ la lastaj kvin jaroj.” Kaj 
tiu juĝanto aldonas, “Gratulojn al la tri eldonistoj!” – senton, kiun ni 
reeĥas.

Problemo, kiu ekestis en la nuna jaro kaj foje kaŭzis malfacilaĵojn en 
antaŭaj jaroj, estas tio, ke aŭtoroj ne ĉiam plene kaŝas sian identecon.  
La konkursaĵoj estas juĝataj anonime – kio signifas, ke, se aŭtoro 
aludas al siaj propraj verkoj laŭtitole, aŭ iel mencias personajn sper-
tojn tro facile identigeblajn, tiu aŭtoro riskas malkvalifi kigon de la 
konkursaĵo entute. Mi mencias tiun problemon tie ĉi ĉar la publiko eĉ 
ne konscius pri ĝi sub normalaj cirkonstancoj – ĉar ni ja ne anoncas 
al konkursanto, ke lia/ŝia kontribuo estis malakceptita pro tiu kialo.  
Konkursantoj estu avertitaj!

Alia demando, kiu afl iktas min persone kaj kiu leviĝis ankaŭ an-
taŭ unu jaro, estas demando iom fundamenta: Ĉu en difi nita jaro la 
konkursantoj simple konkuras inter si aŭ ĉu iasence ili devas ankaŭ 
superi tiujn, kiuj gajnis en antaŭaj jaroj?  Mi aludas al la ofta praktiko 
de la juĝantoj en tiu aŭ alia branĉo ne aljuĝi unuan premion ĉar ili 
opi nias, ke neniu verko atingas iun absolutan minimumon de boneco.  
Ĉu tio justas?  Ĉu pli bone simple distribui la premiojn inter la tri plej 
bonaj konkursaĵoj en la koncerna jaro? Evidente nek unu praktiko 
nek la alia utilus kiel absoluta kriterio, sed min maltrankviligas la foja 
emo de niaj juĝantoj juĝi ne sole laŭ la tekstoj kiuj kuŝas antaŭ ili, sed 
laŭ atendoj formulitaj el rigardo pli larĝa kaj foje pli severa. 

Same, la kategorio “Honora Mencio,” prefere uzinda nur kiam du 
preskaŭ egalaj verkoj konkuras por ricevi trian premion, estas iom tro 
ofte uzata kiel iuspeca kvara premio.  Laŭ mia propra sento, “honora 
mencio” estu esceptokaze aplikata.

Tamen, tiaj demandoj, kaj multaj aliaj, daŭre karakterizos la kores-
pondadon inter niaj sindediĉaj kaj talentaj juĝantoj. Al ili, kaj ankaŭ 
al nia laborema kaj saĝa sekretario, Michela Lipari, mi esprimas mian 
plenan respekton kaj miajn grandajn dankojn pro tasko denove mo-
dele plenumita.  Kaj ni ne forgesu la konkursintojn!  Ankaŭ al ili iru 
niaj profundaj dankoj!

8 junio 2015
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Sten Johansson

Dialogo kaj scenigado en prozo1

Ĉiuj konscias, ke la scenoj de teatraĵo konsistas plejparte el dialogo; 
dramverkisto disponas preskaŭ nur tiun rimedon por paroli al la 
spektanto. Aŭtoro de literatura prozo – ekzemple romanoj kaj noveloj 
– havas pli vastan gamon el verkaj rimedoj, tamen ankaŭ tie dialogo 
plej ofte formas parton de la verko. La amplekso de tiu parto varias. 
Sed kiujn ĉefajn rolojn ludas la dialogo en prozo, kaj kiel oni aplikas 
ĝin?

Legante dikan romanon, mi ofte antaŭĝojas, kiam mi turnante 
paĝon ekvidas, ke atendas min peco da dialogo. Kredeble mi ne estas 
la sola tia leganto. Jam je unua ekrigardo, paĝo kun dialogo impresas 
pli leĝere, pli vigle, ol paĝo kun senĉesa rakonta aŭ priskriba prozo. 
Tio dependas ne nur de la grafi ka aspekto – efektive, se mi volus 
paĝojn kun mallongaj linioj kaj multe da libera spaco, mi povus elekti 
poemaron anstataŭ romano, ĉu ne? Sed vidante, ke sekvos dialogo, 
mi atendas ion viglan, ion vivan. Simile, en prelegejo mi ofte sopiras 
je diskuto, kiu interrompus la lekciadon.

Kompreneble mi kelkfoje eraras. Iu preleganto estas tre interesa 
kaj atentokapta, kaj iuj diskutoj tede stultas. Io simila fojfoje okazas 
en literaturo. Malgraŭ tio mi konservas la esperon kaj pozitivan 
antaŭsenton pri sekvonta peco da dialogo. Kial?

Rakonti aŭ scenigi

Romanoj kaj noveloj estas plejparte rakonta prozo. Malgraŭ tio oni 
ofte ripetas konsilon al verkantoj de tia prozo “ne rakonti, sed montri 
aŭ okazigi”. Tio unuavide ŝajnas paradokso.

La kaŝita senco de la konsilo estas, ke rakontado efektive povas 
okazi – kaj preskaŭ ĉiam okazas – per pluraj rimedoj. La aŭtoro povas 
simple raporti, klarigi kaj priskribi kio kiel okazas, kaj iufoje eĉ analizi 
kial ĝi okazas. Legu ekzemple: 

1 Ĉi tiu eseo aperis unue en Beletra Almanako n-ro 10, 2011 (Mondial) 
kaj poste, en ĉi tiu iom prilaborita versio, en la libro Kroze – proze. 
Literatura esearo ĉe Eldona Societo Esperanto (2013).
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Por ne malfruiĝi Johano iras trame al interkonsentita rendevuo kun sia 
amatino Anna ĉe la ĉefplaca fontano. 

Tute en ordo, ĉu ne? Sed verko kiu limigas sin al nur tiu rimedo ris-
kas iom post iom tedi la leganton, aŭ almenaŭ pasivigi lin. Eblus diri 
pli-malpli la samon kreante etan scenon: 

La tramo alvenas kaj Johano rapidas suriri ĝin. Sidiĝante li ĵetas rigar-
don al sia brakhorloĝo. Restas dudek kvin minutoj, do li ĝustatempe 
trafos ŝin ĉe la ĉefplaca fontano. Ĉi-foje Anna ne devos atendi lin. 

Kompreneble ankaŭ tio estas rakonta prozo, sed la rakontado okazas 
sur alia nivelo. La vortoj scenigas la aferon, kaj per tiu sceno la leganto 
povas imagi, ke li mem ĉeestas, kaj li povas mem konkludi el tio, kion 
li vidas kaj aŭdas. Li ne plu estas pasiva ricevanto de informoj, sed 
rajtas mem kunkrei la rakonton.

La ideo pri tiuj du manieroj prezenti aferojn en literaturo ne estas 
nova. Jam en la kvara jarcento antaŭ Kristo, Platono en sia Respubliko 
kaj Aristotelo en sia Poetiko nomis ilin diégesis kaj mímesis (en Esper-
anto eble “diegezo” kaj “mimezo”). La unua signifas “rakontado”, la 
dua “imitado”. Tre simplige oni eble povus diri, ke Platono preferis 
la unuan, Aristotelo la duan.

Prezenti ion per sceno ofte rabas pli da spaco, pli da vortoj, ol 
simple sciigi ĝin per rekta rakontado aŭ raportado fare de la “aŭtora 
voĉo” de la verko. Sed la sceno vekas plian atenton kaj intereson. 
Normale, proza verko konsistas el alternado inter rakontaj partoj, 
relative rapidaj kaj senemfazaj, kaj scenoj pli intensaj. Do, la supre 
menciita konsilo eble devus esti “ne nur rakonti, sed jen kaj jen ankaŭ 
scenigi”.

La ekzempla sceno kun Johano sur la tramo ne enhavis dialogon. 
Sed kiam li renkontos sian amikinon sur la ĉefplaco, sendube ili 
interparolos. Denove, la aŭtoro povas resume raporti pri tiu inter-
parolo, aŭ prezenti la laŭvicajn diraĵojn de la du parolantoj. Apenaŭ 
necesas diri, ke la dua metodo kutime donas plian viglon al la 
teksto kaj peras al la leganto senton de ĉeesto surplace, senton de 
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subaŭskultado. Ĉiuokaze tiel estas, se la aŭtoro scias lerte formi la 
dialogon. Kaj se oni volas montri ne nur la aspekton de persono, sed 
eĉ pli ties karakteron, elstara maniero estas igi lin aŭ ŝin interagi kaj 
interparoli kun alia homo. Spertante tian interagon, ni legantoj povas 
mem prijuĝi kaj fari al ni imagon pri la karaktero de la personoj; ni ne 
estas pasivaj ricevantoj de la aŭtora juĝo.

Precipe en romano aŭ relative longa novelo la alternado inter 
rakontaj partoj kaj pli detalaj scenoj donas naturan ritmon al la verko, 
iomete kiel la alternado inter bildoj tutaĵaj kaj proksimaj en kinofi lmo. 
Kaj dialogoj aparte utilas por akcenti tiun ritmon.

Dialogo do kutime kaptas la atenton de legantoj, sed tio ne gar-
antias, ke ĝi povas longe fi ksteni tiun atenton. Ankaŭ longa dialogo 
povas tedi, kaj des pli ni enuas, se la fi guroj parolas nur por paroli, sen 
diri ion esencan. En tiu rilato, dialogo literatura tute similas realan. 
Do, ni preferu iom koncizan dialogon ol ŝajne senfi nan, kaj nepre la 
diraĵoj diru al ni ion, ĉu pri la parolantoj, ĉu pri la rakonto.

Se tamen aperas longa dialogo, multaj verkistoj aplikas la trukon 
jen kaj jen interrompi ĝin per mallonga ripozo aŭ interludo. Eble unu 
el la parolantoj ekstaras, rondiras, ekbruligas cigaredon, rigardas 
birdon ekster la fenestro ktp. Aŭ io de ekstere intervenas en la 
dialogon kaj haltigas ĝin por kelka tempo. Poste la dialogo povas 
plui. Ankaŭ tie do gravas atenti la ritmon. Monotoneco kutime ne tre 
allogas nin.

Alia ofta trajto de interesa dialogo estas, ke la personoj ankaŭ 
agas dum ili parolas. Per tiuj agoj ili povas kelkfoje aludi ion, kion 
ili ne diras voĉe. Imagu ekzemple geedzan kverelon, dum kiu unu el 
la geedzoj fritas kolbasojn, banas la bebon, riparas la aŭton aŭ legas 
ĵurnalon. Eĉ simpla turnado de paĝo povas ŝajni kvazaŭa repliko.

Vivigi fi kciulojn

La aŭtoro en sia verko kreas fi kciajn personojn. Lia unua tasko estas 
vivigi ilin, kiel ia doktoro Frankenŝtejno aŭ Paracelso. Tio validas eĉ 
se temas pri biografi a verko. Eĉ se iu aŭtoro verkas pri Zamenhof 
aŭ si mem, evidente temas ne pri la reala persono vivanta aŭ iam 
vivinta, sed pri aparta versio de tiu, kreita de la aŭtoro, do iaspeca 
fi kcia sozio, pli aŭ malpli simila al la originalo.
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Se la aŭtoro rakontas al ni legantoj, ke lia persono A estas anĝelo, 
dum B kondutas kiel diablo, ni ofte restas skeptikaj. Ni preferus 
renkonti ilin por mem elformi juĝon. Ĉar temas pri literaturaj fi kci-
uloj, ne indas serĉi ilin dum Interkona Vespero aŭ per Facebook. Bona 
verkisto tamen disponas pri kelkaj trukoj por kvazaŭ konatigi ilin al 
ni. Unu grava tia estas dialogo.

La damo kun hundeto de Anton Ĉeĥov estas fama novelo. En ĝia 
komenco ni sekvas la feriadon de Gurov, virinĉasanto iom cinika. 
Kun li, ni renkontas nekonatan sinjorinon, la damon kun hundeto. La 
aŭtoro ne prezentas ŝin, do ni scias pri ŝi ne pli ol kiom scias Gurov. 
Sed Ĉeĥov kreas etan scenon, kie la du personoj agas kaj interparolas. 
Fakte la damo ne diras multon, tamen ni aŭdas ŝian voĉon kaj vidas 
ŝin konduti. Tiel vekiĝas nia scivolo; ni komencas formi imagon pri ŝi, 
imagon propran, sendependan de Gurov, kaj eĉ ŝajne sendependan 
de la aŭtora voĉo. Mallonge: ŝi ekvivas.

Li afable logis al si la ŝpicon kaj, kiam ĝi venis, minacis al ĝi per sia 
fi ngro. La hundo graŭlis. Gurov denove minacis al ĝi per sia fi ngro.

La damo ĵetis al li rigardon kaj tuj mallevis siajn okulojn.

– Ĝi ne mordas, – ŝi diris, kaj ŝia vizaĝo ruĝiĝis.

– Ĉu mi povas doni al ĝi oston? – li diris, kaj post ŝia jesa kapoklino li 
afable demandis: – Kiam vi venis al Jalto?

– Antaŭ kvin tagoj.

– Sed mi vegetas ĉi tie jam la duan semajnon.

Ili iom silentis.

– La tempo pasas rapide, sed ĉi tie estas enuege! – ŝi diris sen rigardi lin. 

(El Anton Ĉeĥov: La damo kun hundeto, aperinta en Ĉeriza ĝardeno, 
Rakontoj, noveloj kaj dramoj, Sezonoj 2004, paĝo 230, tradukis 
A. Korĵenkov)

Trajtoj de parolanto

Per ies diraĵoj, ankaŭ tiuj de fi kcia fi guro en literatura verko, ni povas 
ekscii multon pri la parolanto: liajn aŭ ŝiajn dezirojn, opiniojn kaj 
sintenon al diversaj aferoj. Kelkfoje la parola lingvaĵo rakontas ankaŭ 
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iom pri pli fonaj trajtoj. La uzata lingvaĵo povas montri aĝon, klason, 
edukon, regionan devenon de la parolanto. Ĉiuokaze tio validas por 
nacilingvaj originalaj tekstoj. En traduko ne facilas nature reprodukti 
ĉiujn ĉi trajtojn, kaj eĉ originala verkanto en Esperanto havas tre 
limigitan stokon da tiaj lingvaj tavoloj, precipe se li aspiras, ke la 
legantoj ĝuste komprenu la intencitajn nuancojn.

Jam en la citita peceto de Ĉeĥov oni rimarkas iomete malsamajn 
trajtojn de la du parolantoj. En la suba dialogo el novelo de sveda 
verkisto la tonoj de la du parolantoj esprimas ĉefe iliajn malsamajn 
humorojn. “Li” unue senpaciencas, poste defensivas; “ŝi” unue kon-
fuziĝas, poste incitiĝas. Sed anstataŭ tion rakonti al ni, la aŭtoro aŭd-
igas tion per la uzataj tonoj de la dialogo, kaj tio evidente estas pli 
efi ka metodo. 

“Pri kio vi parolas?” demandis la edzino. “La Ejfelturo? Kio estas tio?”

“La Ejfelturo”, li diris.

Li mem rimarkis, ke li iomete laŭtigis la voĉon.

“La Ejfelturo. Ni ja mem vizitis ĝin.”

“Mi ne scias, pri kio vi parolas”, ŝi diris.

“Kio mankas al vi?” li demandis. “Ĉu vin trafi s la morbo de Alzheimer? 
Ĉu vi demencas? La Ejfelturo!”

“Fi, kiel aĉe vi kondutas”, ŝi diris levante la dimanĉan kromkajeron de la 
ĵurnalo, tiel ke ĝi tute kaŝis ŝin.

“Lena, nun aŭskultu tion ĉi”, li komencis.

“Unue kondutu kiel prudenta homo”, ŝi interrompis lin.

“Bone, bone”, li diris. “Pardonu min. Mi nur volis rakonti ke mi sonĝis, 
ke la Ejfelturo ne ekzistas.”

La edzino mallevis la ĵurnalon.

“Jakob”, ŝi diris. “Mi efektive ne scias, pri kiu turo vi parolas.”

“Ne necesas ja plu kvereli pri tio ĉi”, li diris. “Estis nura sonĝo.”

(El Niklas Rådström: La Ejfelturo, aperinta en En la realo troviĝas truo, 
Nuntempa sveda novelarto, Al-fab-et-o 1996, paĝo 71-72, tradukis 
S. Johansson)



81

Celoj de dialogo

Dialogoj do tre utilas por karakterizi la rolantojn kaj enlasi pli da 
voĉoj kaj vidpunktoj en la rakonton. Krome ili estas bona rimedo 
por vastigi la rakonton kaj peli ĝin antaŭen. Oni povas enkonduki 
novajn informojn, taskante al unu el la fi guroj de la rakonto prezenti 
ilin en interparolo. Precipe se temas pri rakonto en la unua persono, 
do en mi-formo, la rakontanto ne povas ĉeesti ĉie kaj scii ĉion. Tiam 
aliaj personoj povas en la formo de dialogo sciigi tion, kion la mio 
mem ne spertis. Gravas nur zorgi, ke la informbezono ne tro pezu sur 
la natura parolmaniero. Gravas ankaŭ respekti la vidpunkton de la 
parolanto. Oni ne igu infanon rakonti ion, kion nur adolto komprenus, 
nek ventkapulon detale raporti aferon, kiun li neniam zorge atentus. 
Enamiĝinto ne povas diri ion negativan pri sia adorato, kaj prudulo 
restu muta pri maldecaĵoj.

Iufoje oni rimarkas, ke aŭtoro uzas dialogon por esprimi siajn 
ideojn kaj opiniojn. En tiu okazo vere necesas delikata sento pri 
ekvilibro, por eviti la impreson, ke la parolanto reduktiĝas al pupo de 
ventroparolisto. Denove, kvankam la aŭtoro mem kreis sian fi kcian 
fi guron, li devas respekti ĝin kvazaŭ veran personon kaj ne trudi al 
ĝi siajn proprajn ĉevaletojn, se tiuj ne kongruas kun la karaktero de 
la fi guro.

En la plej multaj literaturaj verkoj tre gravas planti ian konfl ikton 
– ĉu eksteran kontraŭecon inter homoj, ĉu internan psikologian 
dilemon. En la unua kazo dialogo estas bonega rimedo por scenigi 
kaj ekzempli konfl ikton, sen eksplicite difi ni aŭ priskribi ĝin. El la 
supre cititaj dialogoj precipe tiu de Rådström ekzemplas tion. Kiel 
ĉiam, konfl ikto sentata per la konduto aŭ paroloj de la personoj efi kas 
ege pli forte ol konfl ikto, pri kiu informas nin la aŭtora voĉo.

Eĉ kiam ne temas pri konfl ikto, dialogo povas montri al ni la 
specon de rilato inter la parolantoj. Tion ni rimarkas en ambaŭ supraj 
dialogoj. En tiu de Ĉeĥov temas pri singarda, prova eko de interrilato. 
En tiu de Rådström pri geedzeco, en kiu la duopo jam intime konas 
unu la alian.
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Kredinda parolo

Se oni sonregistrus realan spontanan interparolon kaj poste tajpus ĝin, 
la rezulto estus pli-malpli nedigestebla pro kaosaj aŭ duonaj frazoj, 
ripetoj, interrompoj, murmurado, mankoj, misdiroj ktp. Literatura 
dialogo, por impresi kredinde, devas aspekti ege pli kohere. Tamen la 
lingvaĵo devas havi trajtojn de vera parolo, kiu klare ebligas distingi 
ĝin de la normala rakonta teksto. Necesas trovi delikatan ekvilibron, 
kaj krome doni al ĉiu parolanto propran individuan voĉon. Do, ne 
facilas verki bonan kaj kredindan dialogon, sed kiam oni sukcesas, ĝi 
estas tre efi ka literatura rimedo.

Kelkfoje oni vidas dialogojn, kie ĉiu repliko perfekte sekvas la 
antaŭan diraĵon, kie ĉiu demando havas tujan kaj trafan respondon 
ktp. Tio eble povas funkcii, se temas pri polica pridemandado, sed 
en pli leĝera interparolo, tio preskaŭ neeviteble faras maŝinecan kaj 
nerealan impreson. Pli bone estas, se la interparolo iom lamas, se la 
diraĵoj kvazaŭ preterpasas unu la alian, se respondo aŭ refuto aperas 
ne tuj, sed post iom da evitado kaj ĉirkaŭfrazado, kaj se demando foje 
vekas ne respondon, sed reciprokan demandon.

Por iom sistemigi diversajn specojn de dialogoj, eblus paroli pri 
dialogoj senkaŝaj, simbolaj kaj vagaj.

En senkaŝa dialogo ĉiu diras tion, kion li celas.

– Mi ne plu amas vin, Anna!
– Ĉu vi do volas, ke ni disiĝu?
– Tamen ne. Vi kuiras bonege.
– Sed ne plu, se vi ne amas min.

En simbola dialogo gravas ne tio, kion oni diras, sed la subteksto aŭ la 
neesprimitaj ideoj.

– Ne atendu min ĉi-vespere. Mi devos labori malfrue.
– Kiel ĉiam. Ĉu oni do neniam dungos pliajn kolegojn?
– Eble iam. Restu pacienca, ne malesperu.
– Do mi prefere pasigu Kristnaskon ĉe la gepatroj. Kaj eble Novjaron.
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En vaga dialogo la diraĵoj ne adaptiĝas unu al la alia, sed ĉiu persono 
kvazaŭ monologas, almenaŭ ŝajne.

– Mi ne plu amas vin, Anna!
– Ĉu vi rimarkis, ke ni devos baldaŭ refarbi la pordon?
– Tamen ne malesperu. Mi kredeble ne forlasos vin.
– Kaj la salona meblaro ege kadukas. Ĉu ni morgaŭ vizitu meblovendejon?

Evidente, senkaŝa dialogo estas klara kaj efi ka, tamen eble iom pala 
kaj banala. Simbola dialogo pli aktivigas la imagpovon de legantoj, 
kaj vaga dialogo aldonas ian absurdetan spicon, kiu same malhelpas 
endormiĝi dum la legado.

Eble indas mencii ankaŭ specialan formon – la duonan dialogon. 
Tipa kazo estas kiam persono A, la rakontanta mio de la verko, 
aŭdas personon B interparoli telefone kun persono C. Ĝi do devigas 
la leganton mem imagi la diraĵojn de C, kio iufoje povas stimuli la 
fantazion, same kiel en reala situacio.

Se oni dum verkado hezitas, ĉu iu dialogo rezultis trafa kaj natura, 
estas bona ideo laŭtlegigi ĝin kiel teatran sceneton. La laŭtlegantoj kaj 
la aŭskultanto pli facile aŭdas, ĉu io misas, ol provleganto de tajpaĵo.

Rekte – nerekte

Plej ofte la dialogoj en rakonta prozo aperas en formo de tiel nomata 
rekta parolo. Tie ni senpere “aŭdas” – efektive legas – la diratajn vor-
tojn de ĉiu persono. Ŝajne neniu staras inter ni legantoj kaj la parolanta 
fi kciulo. La plej multaj aferoj, kiujn mi supre diris pri la rolo de 
dialogo, validas precipe pri tia rekta parolo. Tamen oni trovas ankaŭ 
nerektan parolon, kelkfoje alterne kun la rekta. Je nerekta parolo, la 
rakontanto kvazaŭ raportas al ni la diraĵojn, anstataŭ citi ilin laŭlitere. 
Se Ĉeĥov elektus tiun manieron en la supre citita ekzemplo, ni eble 
legus:

La damo ruĝiĝante diris, ke ŝia hundo ne mordas.

Gurov demandis, ĉu li povas doni al ĝi oston. Post ŝia jesa kapoklino li 
afable demandis, kiam ŝi venis al Jalto.

Ŝi respondis, ke antaŭ kvin tagoj.
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Rekta dialogo kutime estas pli elvokiva kaj estigas ĉe la leganto pli 
intensan senton de ĉeesto. Sed la nerekta dialogo tre uzeblas por 
ne tro longigi scenon, por iom ŝanĝi la ritmon kaj por pli koncentri 
la historion. Ĝi estas pli ekonomia maniero sciigi la enhavon de 
interparolo. Tre ofte verkistoj uzas ĝin alterne kun la rekta parolo por 
krei pli varian ritmon.

Presita formo

La manieroj, kiel aperigi rektan parolon en presita teksto, mult nom-
bras. Plej ofte oni uzas aŭ haltostrekojn, aŭ citilojn, kies preciza formo 
kaj apliko varias. Kelkaj verkistoj havas fortan opinion pri kiel devus 
aspekti ilia dialogo en presita formo. Tio estas parto de la persona 
stilo. Iuj ekzemple preferas neniel ajn marki la diraĵojn. Aliaj ja uzas 
citilojn, sed malŝatas parolanto-indikojn kiel “ŝi diris”, “li demandis” 
kaj simile. 

Normale, ĉiu diraĵo aperas aparte en propra alineo. Tamen, ankaŭ 
pri tio kelkaj verkistoj havas alian opinion. Se vi foje legis romanon de 
la portugala Nobel-premiito José Saramago, kies verkojn mi cetere tre 
rekomendas, vi scias pri kio mi parolas. Ĉe li la diraĵojn disigas nek 
citiloj, nek alineoj, sed nur simpla komo kaj majusklo.

Gravas ĉefe esti konsekvenca kaj klara. Gravas ankaŭ, ke la 
legantoj ne konfuziĝu pri kiu diras kion. Oni helpas sin per la 
nomitaj parolanto-indikoj, aŭ per la supozigo, ke post ies ago, la 
unua parolanto plej ofte estas la laste menciita persono. Kompreneble 
tre utilas, se la diversaj parolantoj havas ĉiu sian propran lingvaĵon 
aŭ paroltonon, aŭ emas gurdi ĉiu pri sia ŝatata temo. Ĉar absolute 
necesas eviti situacion, kie la leganto perdas la fadenon, ne plu sciante 
kiu diris kion, kaj devas retroiri por kalkuli la diraĵojn. Tia leganto 
jam duonvojas forĵeti la libraĉon kaj ŝalti la televidilon.

Alia aldona informo, kiun oni ofte trovas en parolanto-indikoj ĉe 
dialogo, precipe en iom leĝera literaturo, estas adverboj esprimantaj 
ne nur kiu parolas, sed krome kiel. Do ekzemple “ŝi diris indiferente”, 
“li diris moke”, “ŝi demandis insinue” ktp. En Esperanto ne malofte 
aperas verboj, kiel “li bruskis”, “ŝi nebulis” ktp. Seriozaj beletristoj 
ofte malestimas tiajn aldonojn. Ilia ideo estas, ke tiaj manieroj paroli 
prefere estu rimarkeblaj el la diraĵoj; se ne, mankas talento de la 
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aŭtoro. Nu, oni eble ne devus absolute anatemi tiajn aldonojn, tamen 
certe preferindus uzi ilin nur en okazo de vera bezono.

Gvidante verko-atelieron, mi ofte ripetas ĝeneralan konsilon ne tro 
detale klarigi, sed lasi al la leganto ion konkludi kaj aldoni. Tiu konsilo 
povas validi ankaŭ pri dialogo. Por montri tion en ekstrema formo, 
mi fojfoje uzas la jenan ekzercon: Verku dialogon inter du personoj. 
Ili havas iaspecan interrilaton, kiun unu el ili volas fi ni. La interparolo 
konsistu el ok aŭ naŭ diraĵoj, kaj ĉiu diraĵo estu nur du vortoj, krom 
unu diraĵo, kiu rajtas ŝveli ĝis tri vortoj. La ekzerco eble ŝajnas nura 
ŝerco, tamen la rezultaj dialogoj ofte surprizas eĉ la verkintojn mem. 
Deklamante kaj aŭskultante ilin, oni konstatas kiom eblas diri per 
aludoj. Tipa ekzemplo povas esti io ĉi tia:

– Jen ek!
– Atendu iomete.
– Nun venu.
– Hodiaŭ ne.
– Do kiam?
– Poste, iam…
– Ĉu entute daŭrigi?
– Mi dubas.

Do mi fi nas ĉi tekston iom longan per hipokrita rekomendo al verk-
emuloj ne diri tro multe, sed ĉiam lasi iom da spaco ankaŭ al la 
imagpovo de la legantoj.





La libro enhavas la premiitajn tekstojn de Davide Astori, Jorge 
Camacho, Ewa Grochowska, Jesper Jacobsen, Mao Zifu, Amin Naor, 
Nicola Ruggiero kaj Paŭlo Sergio Viana, krome la “Raporton de 
la Prezidanto” de la Belartaj Konkursoj (Humphrey Tonkin) kaj  
eseon de Sten Johansson titolitan “Dialogo kaj scenigado en prozo”.

“Alia demando, kiu afliktas min persone kaj kiu leviĝis ankaŭ an
taŭ unu jaro, estas demando iom fundamenta: Ĉu en difinita jaro 
la konkursantoj simple konkuras inter si aŭ ĉu iasence ili devas 
ankaŭ superi tiujn, kiuj gajnis en antaŭaj jaroj? Mi aludas al la 
ofta praktiko de la juĝantoj en tiu aŭ alia branĉo ne aljuĝi unuan 
premion ĉar ili opi nias, ke neniu verko atingas iun absolutan 
minimumon de boneco. Ĉu tio justas? Ĉu pli bone simple distribui 
la premiojn inter la tri plej bonaj konkursaĵoj en la koncerna jaro? 
Evidente nek unu praktiko nek la alia utilus kiel absoluta kriterio, 
sed min maltrankviligas la foja emo de niaj juĝantoj juĝi ne sole laŭ 
la tekstoj kiuj kuŝas antaŭ ili, sed laŭ atendoj formulitaj el rigardo 
pli larĝa kaj foje pli severa. ”

Humphrey Tonkin en sia “Raporto”

Belarta rikolto 2015
 Premiitaj verkoj de la
 Belartaj Konkursoj
de Universala Esperanto-Asocio

w w w. l i b r e j o . c o m

MONDIAL
N o v j o r k o

Eldonita surbaze de interkonsento inter Mondial kaj Universala Esperanto-Asocio.

B
elarta

j K
o

n
k

u
rso

j                                                                                                  2015


	front cover
	front matter 1
	title page
	copyright
	table of contents
	front matter 2
	body
	back cover

