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Wim Jansen 

Fidelo vorta, ne bilda kaj ritma 

Kiam ek~oras la migdalarbo ... I Quando fiorissi el mandorla ... , el la triesta trad. 
E. Doerfler, A. Perié Altherr. E. Tantin Ackermann, eld. Triesta E-Asocio, 
Triesto, 2015, 70 p. 

Kiam ekf/oras la migdalarbo ... estas modesta krestomatio de poemoj 
en la triesta varianto de la venecia dialekto, kunpremita êirkaü la urbo 
Triesto inter la nord-itala friula, la slovena kaj la maro. La sume 26 
verketoj de kvar poetinoj kaj tri poetoj estas prezentataj kun apuda 
traduko en Esperanto. La tradukojn faris tri denaskaj parolantoj de la 
triesta (mi supozas; bedaürinde la verko ne donas informojn pri iii): 
Elda Doerfler, Anita Perié Altherr kaj Edvige Tantin Ackermann. Via 
recenzanto ne regas la venecian aktive, sect regas la norm-italan kiel 
duan familian lingvon, kaj bone orientigas en la nord-italaj dialektoj. 
Krome, pri la triesta varianto de la venecia abundas informoj en la 
interreto. Sur tiu bazo - ne tro rnallarga, ni esperu - mi decidis de 
diêi apartan studon al po unu poemo de êiuj aütoro]: "Karsto, mi 
vin salutas" (Edda Brezza Vidiz), "La migdalarbo de Nini en Dolino" 
(Boris Pangerc), "Tralavita] de la luno" (Graziella Semacchi Gliubich), 

·/'Hirundovoste" (Ottavio Gruber), "Kio estas maro" (Mariagrazia Mora), 
"La strato" (Claudio Grisancich) kaj "Engraülo] kaj pilêardoj" (Laura 
Borghi Mestroni). 

Krom unu, êiuj poeziajo] estas karakterizitaj de liberaj verso], kaj en 
êiu el iii la nombro de silaboj povas neregule varii, samkiel la metro, kaj 
rimoj estas maloftaj. Se mankas formaj elementoj kiel regula metro ka] 
rim-skemoj tradukanto povas serêi apogon nur en la elvokiva forto de 
iu loka ritmo de akcentaj kaj senakcentaj silaboj, kombine kun la bildo 
prezentata kaj la vortelekto de la aütoro. Se traduko konvinke imitas 
tiujn aspektojn, senperforte kaj senartifike, mi inklinas nomi gin forme 
kaj enhave sukcesa bildo de la originalo. 

Mi komencas mian revuon per "Karsto, mi vin salutas" de la poet 
ino Edda Brezza Vidiz, kiu prikantas la rokecan altebenajon Karsto 
apud Triesto en unustrofa poemo kun okazaj rimoj kaj asonancoj kaj 
neregula metro. La komencaj verslinioj utilas por enkonduki la pli 
generalan demandon pri la forma reflekto de la diversaj originaloj en 
ilia esperantigo. La êi-suba maldekstra kolumno montras la komencon 
de "Karsto, mi vin salutas", kun la metro - la alternado de akcentaj (-) 
kaj senakcentaj n silaboj - en la meza kolumno kaj la traduko dekstre: 
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La tera cariga de sede 
ga partorido 
i sassi de sto Carso 
che un per un me pesa 

La tera soifoplena 
naskis 
la stonojn de êi Karsto 
kiuj unu post alia pezas 
surmin 

r Nur en la tria verslinio la silabonombro kaj la metro de la traduko 3 
egalas al la originalo. La dua kaj la kvara linioj montras grandajn ~ 

6' diferencojn. Krome, la asonanco inter la unua kaj kvara linioj malaperis è 
kaj la traduko sajnas esti farita vorton post vorto, au vortgrupon post ~ 
vortgrupo. Konsideru ekzemple la eventualan alternativon: 3 

~ "La tero de soifo plena / el gi naskigis / la rokoj de êi Karsto / po o; 

unu sur min pezaj". !_-.. 

La enhavo restus respektata. "Roko]" sajnas al mi pli konvena o 
traduko de sassi ol "stono]'; kaj un per un ne estas "unu post la alia", sed a. 
"unuope=aü "po unu" Sed la êefa gajno estus ke per la eta modifo "de ~ 
soifo plena" estus pli bone kaptita la ritmo de la unua linio, kaj dank' al ~ 
"sur min pezaj" en la lasta linio oni savus la originalan asonancon sede- i 
pesa per plena-pezaj. ~· 

lo tre simila okazas en "La migdalarbo de Nini en Dolina" de Boris o 
_Q Pangerc, la naturpoemo kiu donis per sia enkonduka verslinio la titolon 

al la tuta kolekto: 

Quando fiorissi el mandorla de Nini ... .. - - - - ... ... - - - 
Kiam ekfloras la migdalarbo de Nini 

se nasa za la primavera; 

jam êio bonodoras je printemp'; 
de matina xe za piu ciaro 

la mateno jam pli lumas 
e 'ssai meno scuro verso sera. 

kaj ne tiom malhelas la vesper'. 

Teknike, tiu êi poemo estas simila al la antaüa "Karsto, mi vin salutas". 
Ankaü êi tie hazarde nur la tria linio de la traduko respektas la 
originalan metron, kontraste kun êiuj aliaj, kiuj havas malsamajn longon 
kaj akcentadon. La originala rimo de la dua kaj kvara.Jinioj malaperis. 
Denove mi proponas alternativon por via konsidero: 

"Kiam ekfloras la migdaluj' de Nini / jam êio je printernp' odoras / 
la mateno jam pli helas / kaj la fruvesper' ne tre obskuras," 

'° ~ Se oni akceptas la arkaismecan migdaluj' kun elizio, oni eliminas la 
o troan silabon kaj allasas kromakcenton sur la silabo mig de la unuradika ë:: 
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fÎ miqdaluj', pli facile ol sur tiu sama mig en la duradika miqdalarb'. Per 
ai ioma rearango de la dua kaj kvara linioj, la originala metro estus pli 
& bone imitebla, kaj la rimon primavera-sera iel proksimigus la preskaüa 

asonanco "odoras-obskuras", 
La sugesto pri migdalujo anstataü miqdalarbo kondukas min al la 

vortelekto generale, t.e. al la strebo de la tradukintoj al leksika fideleco, 
kiu tiom kontribuas al la enhava fideleco. Kelkaj elektoj estas laü mi 
vere misaj: en la unue citita poemo ni trovas kiel tradukon de orto la tro 
priskriban "legorngardeno" anstataü la konciza kaj ritme pli konvena 
"horto", kaj graspo e avaro estu ekzemple "kalva kaj avara" anstataü 
"arnara kaj avara", En la dua poemo êi-supre aperas eê "gardeno" 
anstataü la atendebla "horto", kaj la traduko de fioi estu prefere 
"infanoj" ol "knabetoj". En "Tralavitaj de la luno', fora de la finestra 
estas ne "for de la fenestro", sect "ekster la fenestro". En "Hirundovoste" 
mobili a coda di rondine ne estas "meblo] je hirundovosta formo', sect 
"meblo] (kunmetitaj) laü hirundovosta metodo". En "Engraüloj kaj 
pilêardoj", sardoni panai ne estas "engraüloj panerigitaj", sect "engraüloj 
panumitaj", kaj "sincera" estas homa trajto kiu ne estas aplikebla al 
vino: vin' s'ceto estu prefere "vino pura", 

Por fini mi volas revui alian aspekton de la forma fideleco, nome la 
pli aü malpli grandan sukceson de la tradukintoj redoni la originalajn 
bildojn, metaforojn, k.s. En "Karsto, mi vin salutas" la sovageco kaj 
arideco de la Karsto-regiono estas hele bildigitaj per esprimoj kiel 
mu~eti scartazai del tempo "muretoj brositaj de l' tempo" kaj carpini 
-~osegai de I' ven to trafe esperantigita kiel "karpenoj rongitaj de I' ven to". 
Tarnen, unu originalan bildon, troveblan en la maldekstra kolumno êi 
sube, mi trovas stranga: 

volto de piera, 
che ti ga alzà 
piu de na bandiera. 

stonvizago, 
kiu altenlevis 
pli ol unu flagon. 

stona vizago, 
kiu vidis flirti 
pli ol unu flagon. 

Gi aperas esperantigita en la apudmetita traduko, kaj verdire mi ne 
havus motivon por kritiki tiun laüvortan redonon. Tarnen, "vizago kiu 
kapablas hisi flagon" sajnas al mi mallerta metafora, kiun tradukanto 
estus povinta korekti per ekzemple la dekstren metita alternativo. En 
gi, "vizago" estas kuplita al la senso kiu nature apartenas al gi, nome 
"vidis" Krome, la rokoj de Karsto ne mem respondecis ("altenlevis") 
pri la flagoj de la diversaj ilin kontestintaj nacioj, sect submetigis al ilia 
apero, "vidis" ilin. Kaj fine, la poemo ricevus etan premion en la formo 
de la aliteracio "flirti-flagon", 

"Tralavita] de la Juno" konsistas el tri strofoj kun tre belaj metaforoj. 
Iii priskribas, kiel la lirika subjekto de la poemo, versajne la aütorino 
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mem, pendigis siajn pensojn "per la blankaj pinêiloj de la iluzioj" sur ;:E 
la snurojn por la tolajoj, aerumas ilin en la foje skuaj ventoj de Ia vivo, ~:f 
kaj retiros ilin la morgaüan tagon, por ke nokte Ia Juno ilin tralavu gis ~ 
argentlgo, same kiel la haroj de la aütorino argentigis guste pro tiuj ~ 
pensoj (zorgoj). Unu forta bildo en la originalo perdlgas en la traduko -g_ 
pro la vortelekto: refo/i de la vita estu prefere la forte pusa kaj skua €s' 
"skualo] de la vivo" ol la pala vivo-blovoj. La cetero de la poemo certe 3 
spegulas la enhavon, sect ne sukcesas krei la saman elvokivan bildon ~ 

6' pro la tro sklava laüvorta traduko kaj stumbloj en Ia ritmo. ë3 
Simile elvokivaj estas la du grandaj strofoj el kiuj konsistas "Hirundo- ~ 

voste". Apenaü troveblas en gi ia metro, kaj da rimoj ekzistas nur po 3 
OQ unu triopo en ambaü strofoj, sect iii koncernas Ia samajn radikojn, t.e. g. 

misurava/segava/spianava "mezuradis/segadis/rabotadis" en la unua a 
a-_ strofo kaj misurar/segar/spianar "mezuri/segi/raboti" en la dua. En Ia o 

originalo, la akcentado en la unua triopo estas sur êiu antaülasta silabo, 
a. 

sect en la dua sur êiu lasta. Tiu orelfrapa diferenco inter la treniganta ~ 
paroksitona rimo de revanta knabo kiu avide observadis êarpentiston ~ 
(kiu Judas la rolon de la instruisto pri la vivo) kaj la mártela oksitona i 
rimo de la plenkreskulo, sone emfazas la transiron de longa Iernofazo PJ ~· al memfida aserto pri la sukcesa amrilato en la vivo, kiun la subjekto Q 
konstruis al si. Bedaürinde tiu ritma apogo de la enhavo mankas en la .52. 
traduko. 

"Kio estas maro" rememorigas nin pri tio ke Triesto ja havas unu 
flanke la Karsten, kies prikantajon mi supre jam komentis, sect all 
flanke la maron. Laii strukturo kaj laü amplekso ambaü poemoj estas 
kompareblaj (kvankam "Kio estas maro" havas pli da rimoj). La titel 
demando (sen demandsigno) starigas ses fojojn antaü ses diversaj 
personoj en la poemo, kies prozeca traduko estas fidela, sed gi ege 
profitus aron da simplaj rearango] kaj retusoj interne de Ja verslinioj, 
por ke ritme gi pli proksimigu al la strukturo de Ja originalo. 

"La strato" estas vivorakonto de tri strofoj plus konkluda vosto de 
du linioj. Gi komencigas per fortega kvarlinio kun intermita oksitona 
kaj paroksitona ritmoj, kaj tre funkcia kiasmo inter kvantaj korelativoj 
kaj logloko] en la du unuaj linioj: 

La strada iera tuto / e gnente la zità / bastava 'na carega / davanti 
de 'I porton. 

êio el tio perdigis en la prozeca traduko: "êio estis Ia strato / kaj nenio 
la urbo / sufiêis sego / antaü dompordo", Konsideru jenan alternativon 
atingeblan per simplaj rimedoj: 

'° "La strato estis êio / kaj nulo estis urb' / sufiêis unu sego / metita ë5 
N êe la pord" 
0 ë: 
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2 Kaj fine, "Engraülo] kaj pilêar 
a} do]" estas interpretebla kiel 
u 
~ akuzo de Ia aütorino adresita 

al la elita kuirarto kiu inklinas 
neglekti la pli ordinarajn mang 
ajojn kiuj tau la poetino "ne 
tro kostas kaj tre bonas", Gi 
estas Ia sola poemo kun strikta 
rimo inter êiu el ses sinsekvaj 
paroj da verslinioj. Kune kun la 
sufiêe regula metro tio donas 
al la poemo apartan kadencon 
preskaü de "batalkanto" au, se 
oni volus eviti êian suspekton 
pri troigo, almenaü de petola 
pikado de la fajnkuiristoj. An 
kaü êi tie la preskaü laüvorta 
traduko de la enhavo ne reflek 
tas tiun apartan etoson. 

Enhave la esperantigoj estas 
fidelaj je la originaloj, sect forme la tradukoj tre suferas la laüvortan 
rekreon de la enhavo, tiet ke esencaj ritmoj kaj bildoj tute perdlgis, 
Plura] el la originaloj estas vere belaj, kaj tiu beleco estas ankoraü 
regajnebla per etaj rearango] en la teksto kaj pli da atento al la 
pragmatika kaj semantika aspektoj de la originalo ol al sekvado de la 
originala frazkonstruo. Kiam ekfloras la miqdalarbo ... estas eta perlo, 
sect en sia traduko nur duone polurita. 

Quando fiorlssl ei mendono ... 

Klam ekfloras la mlgdalarbo ... 

Poesle trleStlne In esperanto 

Leif Nordenstorm 

Por kiu êi du? 

Kiu e; mi?, de Gerrit Berveling, eld. VoKo, Rijswijk, 2013, 199 p. 
Kaj jen mi!, de Madzy van der Kooij, eld. VoKo, Rijswijk, 2014, 241 p. 

Aperis du membiografioj, verkitaj de edzo kaj edzino. La dua aperis 
"kiel reago" al la unua. Tial mi recenzos ambaü en la sama artikolo. 

Gerrit Berveling estas verkema kaj tradukema Esperantisto, kiu 
verkis au tradukis kelkdek titolojn. Li tradukis i.a. la apokrifajn librojn 
en la Esperanta Biblia eldono aperinta en 2006. Male, sajnas ke Madzy 
van der Kooij por la unua fojo verkas en Esperanto. 
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La du libroj similas. Kvazaü kronikoj iii kronologie raportas pri tio 
kio okazis en la jaroj ekde la naskigo de la geverkintoj gis nun. Rotas en 
la libroj parencoj, kunlernejanoj, geamikoj, esperantistoj, infanoj, kaj ie ~ 
meze en la libroj interplektlgas la sortoj de la du êefrolantoj. Gravan ~ 
rolon en la libroj ludas ankaü la eklezioj en kiuj iii membras. Madzy en 
la remonstranta, protestanta nederlanda eklezio kun liberala profilo, 
Gerrit komence en la katolika, sect poste en Ia remonstranta. 

Legante Ia librojn mi komencis pensi: Por kiu Gerrit kaj Madzy ver 
kis siajn membiografiojn? Se temas pri membiografio de mondvaste 
konata homo, certe la legantaro povas farigi granda. En tiu êi kazo mi 
supozas ke êefe homoj, kiuj persone konas Gerrit-on kaj Madzy-on 
aêetos kaj legos iliajn verkojn, kaj certe trovos ilin tre interesaj. Certe 
ankaü iliaj parencoj ege satus legi Ia librojn. Tial iii havos bonan kialon 
lerni esperanton. Mi povus eê rekomendi al êiu homo: verku vian mem 
biografion. Viaj geamikoj, parencoj, gefiloj, genepoj kaj gepranepoj 
dankos al vi. 

êe mi aperis ankaü alia demando: êu la libroj estus interesaj por 
homoj, kiuj tute ne konas la aütorojn? La abundo de faktoj en kronika 
stilo certe ne allogus ilian atenton. Mi tarnen trovas kelkajn grajnojn 
de oro en la libroj. Gerrit priskribas sian kreskantan intereson por la 
Iatina kaj iom poste por Esperanto, sian religian serêadon, kiu kondukis 
tin de katolikismo tra kalvinismo al remonstrantismo. Li priskribas 
sian luktadon kun bibliaj tekstoj, kaj certe ankaü sian Iuktadon kun alia 
knabo, kiu poste konfesis ke Ii enamlgis je Ii. Aliaj temoj estas kontakto 
kun anoj de aliaj religioj. En la membiografio de Madzy menciindaj estas 
êapitroj pri la eklezia vivo en diversaj lokoj kaj pri sia 
elkora engagigo en gi. Alia menciinda temo estas periodoj 
de senlaboreco kaj sia strebado trovi Iaboron. En ambaü 
libroj la geedzoj rakontas pri la gojo je siaj geedzigo kaj 
geedza vivo, sect ankaü pri kelkaj malfacilaj periodoj en 
sia rilato kaj kiel iii venkis la riskon de eksedzigo kaj 
retrovis bonan reciprokan rilaton. 

Mankas al mi iom da faktoj pri la remonstranta ekle 
zio. Gi estas plurfoje menciita en ambaü libroj. êar tiu 
eklezio ekzistas nur en Nederlando (kaj unu komunumo 
en Germanio ), estus utile iom informi pri gi eksterlandajn 
legantojn. 

Kio pri la stilo? Arnbaü libroj estas lingve gustaj. 
Veraj eraroj mankas au malmultas. La stilo estas kronika, 
ne beletra. Pri la librokovriloj mi tute ne kontentas. La 
titoloj Kiu e; mi? kaj Kaj jen mi! nenion di ras pri Ia en havo. 

'° La unue menciita titolo eê estas iom absurda. La kovrilaj 
~ fotoj kun amatoraj fotoj de la verkintoj en êiutagaj situ 
a acioj versajne allogos nur aêetantojn, kiuj jam konas Ia ·c 
.2, êefrolulojn. 
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