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Wim Jansen 

Valzaj spertoj 
en Alagna 
(Valsesia)

La vilaĝo Alagna troviĝas ĉe la fino de la valo de la 
rivereto Sesia, kiu naskiĝas sur la deklivoj de Monto 
Roza (itale: Monte Rosa) kaj elfluas multe pli sude en 
la riveron Pado. Ĝi estas unu el la bastionoj de la 
ĝermandevena valza lingvo, kiu en Italujo estas 
parolata en kelkaj vilaĝoj sude kaj oriente de Monto 
Roza. En Alagna, kies valza nomo estas Im Land, mi 
kun la edzino pasigis du feriosemajnojn en junio ĉi-
jare. Dank’al la helpema municipa oficistino pri la 
valza minoritato, miaj ferioj parte transformiĝis en 
studseminarion kun speciala atento al la itallingva 
librego “I Walser e la loro lingua”, “La valzoj kaj ilia 
lingvo”, aperinta en 2008 sub la ĉefredakto de Sergio 
Maria Gilardino1. 
Estis la vilaĝa kuracisto Giovanni Giordani, kiu la 
unua verkis gramatikon kaj bazan vortaron laŭ la 
Alagna-varianto de la valza lingvo, aperintan en 
1891, unu jaron post lia morto, kaj reeldonitan en 
1927. La valza certe meritis aktualigon de tiu verko 
mejloŝtona, sed tro strikte bazita sur unu loka 
varianto kaj lingvopriskribe kaj terminologie 
nepreciza. Dum longaj jaroj da klopodado, la 
vortaristoj Peiter Ferraris, Hans Peiter Viotti kaj 
aliaj volontuloj kunmetis la esencon de la 900-paĝa 

unudirekta itala-valza vortarego. Ĝin finredaktis la 
menciita lingvisto Gilardino, aldonante al ĝi 
lingvohistorian enkondukon. La rezulto estas lukse 
bindita, belpapera, abunde ilustrita kaj informriĉega 
libro – longe atendita monumento por la valza. Pri 
kelkaj surprizoj en la enkonduko de Gilardino mi ne 
povas ne raporti ĉi-loke, ĉar se mia juĝo estas prava, 
temas pri pli ol surprizoj, nome pri malveroj kaj 
fantaziaĵoj, kiuj povus subfosi la entutan fidindecon 
de la enkonduko. 
Kutime, nuntempaj historiistoj lokas la originon de la 
valzoj en la german-svisa limregiono kaj rigardas la 
alemanan tribon kiel ilian prapopolon,2 sed la 
subtitolo de la verko de Gilardino, “De la alta nordo 
al la Alpoj”, sugestas multe pli malproksime nordan 
devenon. La aŭtoro citas la sensukcesan ribelon de 
saksaj kamparanoj kontraŭ Karolo la Granda (792) 
kaj ilian pundeporton al Burgundujo. Poste, tiuj 
saksoj, neinklinaj miksi sin kun la lokaj burgundoj, 
estus migrontaj orienten, tra la Rodana valo, ĉiam pli 
foren kaj alten en la montarojn, tra nuntempa 
Svislando ĝis la marĝenoj de i. a. Italujo. Jen kiel 
estus naskiĝinta, laŭ Gilardino, la popolo nuntempe 
konata kiel la valza. Dum mi provis sekvi la 
rezonadon de la aŭtoro, leviĝis ĉe mi abundo da 
demandoj, sed, ne estante historiisto, mi lasu ilin kaj 
prefere turnu la atenton al la lingvistika aspekto, kun 
kiu mi estas pli familiara. La plej  konsternan  apogon  

 
 

 
Situo de Alagna en Norda Italio.  
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de siaj historiaj konjektoj la aŭtoro prezentas en sia 
aserto, ke «la propraĵoj de la valza lingvo3 montras al 
ni tre arkaikajn formojn, kiujn la valza ne dividas kun 
iu ajn svisa aŭ sud-germana dialekto.» Divers-loke en 
sia enkonduko Gilardino proklamas iun saksan-
valzan identecon, bazante sin ĉefe sur sia observo, ke 
la Alt-germana Sonŝoviĝo, (Lautverschiebung), 
okazinta iam inter la jaroj 500 kaj 1000, tuŝis nek la 
saksan nek la valzan. Pri la saksa li pravas, sed ni 
rigardu la ĉi-suban tabelon, en kiu mi komparas la 
old-saksan (OS), old-alt-germanan (OAG), nov-alt-
germanan (NAG) kaj valzan (kun Esperanta 
posttraduko):4 

Malgraŭ la ortografiaj obstakletoj manifestiĝas klara 
distingo inter unuflanke la old-saksa, netuŝita de la 
sonŝoviĝo, kaj aliflanke la alt-germana kaj la valza, 
kiuj estas identaj el la vidpunkto de siaj 
konsonantstrukturoj. Kie ajn oni serĉas en la vortara 
parto vortojn trafeblajn de la sonŝoviĝo, oni trovas 
ilin senescepte: zeini (NAG 
zehn, ‘dek’), dos (NAG das, 
‘tio’), äpfil (NAG Apfel, 
‘pomo’), setze (NAG 
setzen, ‘meti’), ktp. Kiel 
povas esti, ke Gilardino 
identigis la valzan al la 
saksa kaj ne vidis, ke la 
sonŝoviĝo trafis la valzan en 
ĉiuj ĝiaj kandidataj 
konsonantoj?? 
Ankaŭ en la valza 
vokalsistemo Gilardino 
vidas la daŭrigon de la 
saksa aŭ almenaŭ de 
ekskluzive nordaj, bas-germanaj pralingvoj, sed 
ankaŭ en tiu kampo ĉiu kontrolo en la vortaro 
malpravigas lin. La akcentitaj diftongoj [aŭ] kaj [aj] 
en la valzaj glaub- ‘kred-’, hailig ‘sankta’ kaj gaist 

‘spirito’ diferencas de la old-saksaj longaj [ō] kaj [ā] 
en gelōb-, hālog kaj gāst, sed koincidas kun la sonoj 
en la old-alt-germana. Interese, la vokalsistemo 
montri-ĝas nur parte ‘infektita’ de la senakcenta, 
muta -e- (fonetike: [ә]). La pluralo de masklaj 
substantivoj finiĝas ne per [ә] kiel en NAG, sed per 
[a]: tog-a ‘tago-j’, tisch-a ‘tablo-j’, k. s. Infinitivoj 
montras diversajn plenvokalajn finaĵojn: mach-u ‘far-
i’, šäg-i ‘dir-i’, goh (kun longa o) ‘ir-i’, sed eble 
mutan finaĵon en sprach-e ‘parol-i’. Sufiĉas rerigardi 
la supran tabelon por konstati, ke la plenvokaleco en 
senakcentaj pozicioj estis trajto tiel de la old-saksa 
(bas-germana) kiel de la old-alt-germana. El la 

nereduktiĝoj al [ә] en la valza ne eblas tiri konkludon 
pri ĝia baseco aŭ alteco, sed nur pri la konservo de 
ĝia oldeco. 
Se mi kiel lingvisto-neĝermanisto devus esprimi 
hipotezon pri la deveno de la valza lingvo sen plia 
studo ol tiu de la vortara materialo en la verko, mi 

dirus, ke ĝi evoluis el 
iu germana varianto, 
post iu limdato, kiun 
pravigu la ĉeesto de 
ĉiuj efikoj de la Alt-
germana Sonŝoviĝo 
(ni diru: certe post la 
jaro 600) kaj kiu 
kvalifiku ĝin alt-
germana, sed antaŭ iu 
limdato, kiun pravigu 
la foresto de [ә] en 
senakcentaj silaboj kaj 
kiu kvalifiku ĝin old-
germana (certe antaŭ 

la jaro 1100). Tio stampus la valzan alt-germana kaj 
rekte naskita el iu olda varianto inter 600 kaj 1100. 
Unuavide, tiu hipotezo aspektas kiel simpla 
konfirmo, almenaŭ kiel nekontraŭdiro de tio, kion oni  

Sonŝoviĝo5 OS OAG NAG valza Esperanto 

helpan helfan helfen halfe helpi [p]→[pf], [f] 

opan offan offen offend malferma 

herta herza Herz herz koro [t]→[c], [s] 

water wazzar Wasser wasser akvo 

makon mahhon machen machu fari [k]→[kĥ], [ĥ] 

bok buoh Buch buach libro 

 

helpan helfan helfen halfe helpi [p]→[pf], [f] 

opan offan offen offend malferma 

herta herza Herz herz koro [t]→[c], [s] 

water wazzar Wasser wasser akvo 

makon mahhon machen machu fari [k]→[kĥ], [ĥ] 

bok buoh Buch buach libro 

 

 
“Nur al Dio la honoron”. 
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legas en fidindaj fontoj pri la alemana fono de la 
valzoj. Restas mia perplekseco pri Gilardino: se tiuj 
liaj lingvistikaj rezonadoj, kiujn mi kontrolis, estas 
efektive tiel eraraj kiel mi supozas, kion pensi pri ĉiuj 
nekontrolitaj pensfadenoj lingvaj kaj historiaj? Lia  
kontribuo al la librego restas por mi granda mistero. 
Des pli ni ĝoju, ke, laŭ mia unua impreso, la veraj 
vortaristoj Ferraris kaj Viotti faris absolute imponan 
laboron. 
En Alagna devus esti inter 20 kaj 40 parolantoj de la 
valza. Ĉu mi aŭdis iun paroli la lingvon? Ne, sed mi 
devas konfesi, ke principe mi ja feriis kaj ne vere 
serĉis ilin.                                                               WJ 

Notoj: 
1 Pri ĉiuj tradukoj el diversaj lingvoj en Esperanton 
responsas mi mem (WJ). 
2 Vidu en Esperanto ekzemple: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Valzoj. 
3 La valza de Alagna nomiĝas en la propra lingvo titzschu 
[titŝu], sed mi preferas teni min je “valza” kiel ĝenerala 
termino por la tuta dialektaro de la valzoj. 
4 Mi ne favorus la cititajn neologismojn en la ĉiutaga 
lingvouzo, sed ĉi tie, kie ofte ĉefrolas nemiskomprenenda 
kontrasto inter “nova” kaj “malnova”, “alta” kaj “malalta”, 
mi uzas “olda” kaj “basa” kvazaŭ partojn de fakterminoj. 
5 Inter rektaj krampoj citiĝas ne skribliteroj, sed sonoj, en 
kiuj la Esperanta alfabeto simbolas ilian prononcon. 
6 Mi demandas min, ĉu Etnismo estas la unua revuo entute, 
kiu aperigas se ne recenzon, almenaŭ seriozan diskuton pri 
parto de la verko. Diversmaniere orientitaj serĉadoj en 
Google malkovris eĉ ne unu recenzon en la itala aŭ alia 
lingvo. Interreta materialo ŝajnas, do, manki (en aŭgusto 
2010).   
Literaturo 
- Gilardino, Sergio Maria (red.) (2008). “I Walser e la 
loro lingua”. Alagna Valsesia, Zeisciu. Librovendeje 
havebla. ISBN 978-88-87405-27-9. 
- Giordani, Giovanni (1927). “La colonia tedesca di 
Alagna-Valsesia e il suo dialetto”. Varallo Sesia, Unione 
Tipografica Valsesiana. Nur en bibliotekoj aŭ brokante 
trovebla. 

Fotoj: Wim Jansen. 
 

 
KIMURA Goro Christoph 

DEKLARO PRI SENDEPENDIĜO DE RJUKJUA 
AŬTONOMA RESPUBLIKO

e la 2010-a jaro ni deklaras la sendependiĝon de 
“Rjukjua Aŭtonoma Respubliko”. Nun en 

Okinavo-gubernio, kiu estas nur 0,6% de Japanujo, 
troviĝas 74% de la enlandaj usonaj militbazoj. Tio 
estas klara diskriminacio. En 2009 HATOJAMA Jukio 
kiel partiestro de la Demokratia Partio promesis antaŭ 
rjukjuanoj, ke li igos militbazojn translokiĝi 
“almenaŭ eksteren de Okinavo”. Li iĝis ĉefministro 
de Japanujo poste en la sama jaro, sed je la 5-a 
monato de 2010 la promeson li forĵetis kvazaŭ 
paperrubon, konsentante kun Usono konstrui novan 
bazon en alia parto de Okinavo, Henoko. Li plie 
proponis okazigi usonajn militekzercojn sur la insulo 
Tokunoŝima, parto de la historia Rjukju-
kulturregiono. La Japana registaro tutan Rjukju-
insularon kiel oferŝafon al Usono oferas. Ĝi preferas 

union kun Usono al paca vivo de la rjukjuanoj, kiuj 
japanaj ŝtatanoj estas. Rjukjuanoj pledadis por forigi 
la militbazojn jam antaŭ 1972, kiam Okinavo [post la 
Usona okupo ekde 1945] reiĝis parto de Japanujo. 
Sed ankoraŭ nun la usonaj militbazoj antaŭ la okuloj 
de la rjukjuanoj troviĝas. Akcidentoj kaj krimoj 
rilataj al la bazoj neniam ĉesas. Kion signifas usonaj 
militbazoj por japanoj? Ĉu ĉiuj japanoj povas pravigi 
per “paco kaj prospero de Japanujo” la viktimigadon 
de rjukjuanoj? Ne eblas daŭre ŝarĝi nin per usonaj 
militbazoj, ignorante niajn volojn kaj vivrajtojn kiel 
popolo. Ni rjukjuanoj regataj de Japanujo, kiu ne 
povas sendependiĝi de Usono, senĉese vivas sub la 
timo de milito kaj ne povas pace vivi. Rjukjuanoj nun 
deklaras sendependiĝon disde Japanujo. Rjukjuaj 
insuloj ĉiuj  egale konsistigos aŭtonoman respublikan 

J 

 
“Al la segejo”. 
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