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LLEE  PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE  DDEELLLLAA  VVEECCCCHHIIAAIIAA  
                                                                                                                      ee  llaa  mmuussiiccootteerraappiiaa((33))  

      LLaa  ssoolliittuuddiinnee  --      LLaa  vviittaa  ppeerrssoonnaallee  ddeell  vveecccchhiioo  èè  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  rriiddoottttaa  aa  ppoocchhee,,  

mmiinniimmee  aattttiivviittàà  pprriivvee  ddii  ccoonntteennuuttoo  ssoocciiaallee,,  llaa  ccuuii  vvaalliiddiittàà  nnoonn  èè  rraattiiffiiccaattaa  ppeerr  ddii  ppiiùù  

ddaallllaa  ffaasscciiaa  ppiiùù  aammppiiaa  ddeeii    ggiioovvaannii    ee    ddeeggllii    aadduullttii    ssoocciiaallmmeennttee  aattttiivvii..  

  QQuueessttoo  ddoonnoo  ddeell  tteemmppoo  lliibbeerroo  cchhee  llaa  ssoocciieettàà  eellaarrggiissccee  aallll''aannzziiaannoo  ffuuoo--  

rrii    rruuoolloo,,  qquueessttaa  eettàà  ddeell  rriippoossoo  aassssoolluuttoo  oo,,  ccoommee  ssii  uussaa  ddiirree,,  ddeellllaa  mmeerrii--  

ttaattaa  qquuiieesscceennzzaa,,  nnoonn    èè    aallttrroo,,  aa  nnoossttrroo  ppaarreerree,,  cchhee  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ppiieettoossaa--  

iippooccrriissiiaa,,  lliibbeerraattrriiccee  ffoorrssee  ddaall    sseennssoo    ddii    ccoollppaa    ddii  ccuuii  llaa  ccoosscciieennzzaa  ccooll--  

lleettttiivvaa  ssooffffrree  ppeerr  ll''eessppuullssiioonnee  ccooaattttaa  ddeellll''iinnddiivviidduuoo  ddaall  ccaammppoo  ddeell  llaavvoo--  

rroo  ee,,  qquuiinnddii,,  ddaallllaa  vviittaa  aattttiivvaa..  IIll  tteemmppoo  lliibbeerroo  ooffffeerrttoo  aall  vveecccchhiioo,,  ccoommee  aabbbbiiaammoo  ggiiàà  

oosssseerrvvaattoo,,  èè  uunn  tteemmppoo  ddii  ffoorrzzaattaa  iinnaattttiivviittàà  nneellllaa  ggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccaassii,,  rraaggiioonnee  

ffrreeqquueennttee  ddii  eemmaarrggiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  ddii  ssoolliittuuddiinnee..  UUnn  ccoonnnnoottaattoo  ccoommuunnee  ddeellllaa  ccoonn--

ddiizziioonnee  sseenniillee  èè,,  iinnffaattttii,,  pprroopprriioo  llaa  ssoolliittuuddiinnee  cchhee  ffaattaallmmeennttee,,  ddiirreeii,,  ccoonnsseegguuee  aa  ttuuttttaa  

uunnaa  sseerriiee  ddii  eevveennttii  cchhee  vvaannnnoo  ddaallllaa  vveeddoovvaannzzaa  aallllaa  cceessssaazziioonnee  ddeellll''aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa,,  

ddaallllaa  ppeerrddiittaa  pprrooggrreessssiivvaa  ddeellll''aauuttoonnoommiiaa  aallllaa  lloonnttaannaannzzaa  ddeeii  ffiiggllii,,  cchhee,,  ccoommee  ssaappppiiaammoo,,  

ppuuòò  eesssseerree  ggeeooggrraaffiiccaa  oo  aanncchhee  sseemmpplliicceemmeennttee  aaffffeettttiivvaa..  LLaa  ssoolliittuuddiinnee  ddeell  vveecccchhiioo  nnoonn  

ssii  iiddeennttiiffiiccaa,,  ccoommuunnqquuee,,  ccoonn  llaa  ccoonnddiizziioonnee  oo  lloo  ssttaattoo  ddii  cchhii  vviivvee  ddaa  ssoolloo  oo  aappppaarrttaattoo..  

PPeerr  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee  èè  ddaa  pprreeffeerriirree  iill  tteerrmmiinnee  iissoollaammeennttoo  cchhee  iinnddiiccaa  mmeegglliioo  llaa  ccoonnddiizziioonnee  

ddii  cchhii,,  ssppoonnttaanneeaammeennttee  oo  ccoossttrreettttoo  ddaa  ccaauussee  eesstteerrnnee,,  vviivvee  iissoollaattoo,,  aappppaarrttaattoo  ddaaggllii  aallttrrii,,  

mmaa  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaammeennttee  pprriivvoo  ddii  aaffffeettttii  oo  aammiicciizziiee,,  ddii  aappppooggggii,,  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  

ll''aaiiuuttiinnoo  oo  ll''aassssiissttaannoo..    QQuuaannddoo  ddeell  rreessttoo  llaa  vviittaa  iinn  iissoollaammeennttoo  ssii  ccoommppiiee,,  ttaannttoo  ppeerr  ffaarree  

uunn  eesseemmppiioo,,  ppeerr  sscceellttaa  ppeerrssoonnaallee  ee  vvoolloonnttaarriiaa,,  ccoommee  nneell  ccaassoo  ppaarraaddiiggmmaattiiccoo  ddeellll''aannaa--

ccoorreettaa,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  cceerrttoo  ppaarrllaarree  ddii  ssoolliittuuddiinnee  nneell  sseennssoo  nneeggaattiivvoo  cchhee  aattttrriibbuuiiaammoo  aa  

qquueessttoo  tteerrmmiinnee  nneell  nnoossttrroo  ddiissccoorrssoo..  AAlllloo  sstteessssoo  mmooddoo  nnoonn  èè  aapppprroopprriiaattoo  uussaarree  ttaallee  

eesspprreessssiioonnee  nneell  ccaassoo  nnoonn  ffrreeqquueennttee  ddii  ppeerrssoonnee  aannzziiaannee  cchhee  vviivvaannoo  ddaa  ssoollee  ppeerr  lloorroo  eellee--

zziioonnee,,  mmaa  ccoonnsseerrvvaannddoo  vvoolloonnttàà  ee  ccaappaacciittàà  ddii  mmaanntteenneerree  vviivvii  ii  lloorroo  rraappppoorrttii  iinntteerrppeerr--

ssoonnaallii  eedd  iill  ccaalloorree  ddeeggllii  aaffffeettttii..  SSoolliittuuddiinnee  vvuuooll  ddiirree  sseennttiirrssii  ssoollii  ee  qquueessttoo  aaccccaaddee  aa  cchhii  

vviivvee  iissoollaattoo  eedd  aappppaarrttaattoo,,  nnoonn  ppeerr  sscceellttaa  pprroopprriiaa,,  mmaa  ppeerr  ccoonnddiizziioonnee  iimmppoossttaa  ddaaggllii  oorr--

ggaanniissmmii  ssoocciiaallii,,  eeccoonnoommiiccii  ee  ccuullttuurraallii  ddeell  pprroopprriioo  ccoommpplleessssoo  aannttrrooppoollooggiiccoo..  IInn  qquueessttoo  

sseennssoo  ppoossssoonnoo  ssooffffrriirree  ddii  ssoolliittuuddiinnee,,  sseennttiirrssii  ssoollii,,  aanncchhee  ii  vveecccchhii  cchhee,,  ppuurr  vviivveennddoo  iinn  

ffaammiigglliiaa  oo  iinn  qquuaallcchhee  ccoommuunniittàà  ddii  ttiippoo  aassssiisstteennzziiaallee,,  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  rriiccuussaattii  ddaallll''aamm--

bbiieennttee  oo  nnoonn  ppiiùù  aapppprroovvaattii  ddaallllaa  ccoolllleettttiivviittàà..  NNoonn  ddeevvee  ssttuuppiirree  cchhee  uunnaa  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee  

ssii  vveerriiffiicchhii  aanncchhee  iinn  ffaammiigglliiaa  ee  nnoonn  ssoollttaannttoo,,  ccoommee  sseemmbbrreerreebbbbee  ppiiùù  pprreevveeddiibbiillee,,  nneeggllii  

oossppiizzii,,  nneellllee  ccaassee  ddii  rriippoossoo  oo  nneellllee  vvaarriiee  ssttrruuttttuurree  pprrootteettttee..  LLaa  ssoolliittuuddiinnee,,  iinnffaattttii,,  nnoonn  

rriissppaarrmmiiaa  nneemmmmeennoo  ggllii  aannzziiaannii  cchhee,,  ppuurr  iinnsseerriittii  iinn  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  nnuummeerroossii,,  eessppee--

rriimmeennttaannoo  ppaarraaddoossssaallmmeennttee  ll''iissoollaammeennttoo  aaffffeettttiivvoo  ee  ll''eemmaarrggiinnaazziioonnee  qquuaannddoo  llaa  ccoonnvvii--

vveennzzaa  ccoonn  ii  ccoonnggiiuunnttii  ccrreeaa  pprroobblleemmii  ee  ffrruussttrraazziioonnii  rreecciipprroocchhee..  DDaallllaa  ppaarrttee  ddeell  vveecccchhiioo  

cc''èè,,  iinnffaattttii,,  uunn  bbiissooggnnoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  pprreessssaannttee  ddii  aaffffeettttoo  eedd  uunnaa  ccoossttaannttee  eessiiggeennzzaa  ddii  ccoo--

mmuunniiccaazziioonnee  cchhee  nnoonn  ttrroovvaannoo  sseemmpprree  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  nneeii  mmeemmbbrrii  ggiioovvaannii  ee  aadduullttii  

ddeellllaa  ffaammiigglliiaa..  NNeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccaassii  ffiiggllii  ee  nniippoottii  nnoonn  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ddaarree  uunnaa  

rriissppoossttaa  ccoommpplleettaa  aaii  bbiissooggnnii  eessiisstteennzziiaallii  ddeell  lloorroo  ccoonnggiiuunnttoo  cchhee  ffiinniissccee  ppeerr  sseennttiirrssii  uunn  

eessttrraanneeoo  ee  qquuaassii  uunn  iinnttrruussoo  nneell  ccoonntteessttoo  aaffffeettttiivvoo  ffaammiilliiaarree..  LLaa  ccoonncclluussiioonnee  ddii  qquueessttoo  

bbrreevvee  ddiissccoorrssoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  cchhee  uunnaa  rriissppoossttaa  aaii  pprroobblleemmii  ddeellll''aannzziiaannoo  nnoonn  ppuuòò  

cceerrccaarrssii  ssoollttaannttoo  nneellll''oorrggaanniissmmoo  ffaammiilliiaarree  cchhee,,  nneellllaa  ssoocciieettàà  ooddiieerrnnaa,,  nnoonn  hhaa  ppiiùù  llee  ccaa--

rraatttteerriissttiicchhee  nnéé  ii  pprreessuuppppoossttii  ppeerrcchhéé  iill  vveecccchhiioo  ppoossssaa  aannccoorraa  eessttrriinnsseeccaarrvvii  llaa  ssuuaa  

ppeerrssoonnaalliittàà  ee  ssooddddiissffaarree  iinn  eessssoo  llee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee  ddii  vviittaa,,  ddii  rreellaazziioonnii  iinntteerrppeerrssoonnaallii,,  

ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  ÈÈ  iinnddiissppeennssaabbiillee  ee  uurrggeennttee,,  ccoommee  aabbbbiiaammoo  ppiiùù  vvoollttee  rriilleevvaattoo,,  uunn  vvaa--

ssttoo  ppiiaannoo  ggeerraaggooggiiccoo  cchhee  ssii  pprrooppoonnggaa  ddii  eedduuccaarree  llaa  ssoocciieettàà  iinn  ggeenneerraallee,,  oollttrree  cchhee  ll''iinn--

ddiivviidduuoo  ee  llaa  ffaammiigglliiaa,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  ccaadduuttaa  ddii  ttuuttttii  qquueeii  pprreeggiiuuddiizzii  cchhee  hhaannnnoo  

rreelleeggaattoo  ll''aannzziiaannoo  nneell  lliimmbboo  ddeellll''iinnccoommpprreennssiioonnee  ee  ddeellllaa  ssoolliittuuddiinnee..   
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LL’’EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE  ““TTRRIIDDEENNTT  JJUUNNCCTTUURREE””::  
UUnnaa  NNAATTOO  cchhee  sseerrvvee  aallll‟‟AAmmeerriiccaa,,  nnoonn  aa  nnooii  

                                                                                                                                      DDaa  ““LLEE  OOPPIINNIIOONNII  EERREETTIICCHHEE””  ddii  MM..RRaalllloo  

  

  
  LLaa  NNAATTOO  ––   OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  TTrraattttaattoo  ddeell   

NNoorrdd  AAttllaanntt iiccoo  ––   hhaa  cceerr ttaammeennttee  aavvuuttoo  uunn  rruuoolloo  

iimmppoorrttaannttiissssiimmoo  qquuaannddoo  iill   mmoonnddoo  ccoossiiddddeettttoo  lliibbeerroo  

ddoovveevvaa  ffrroonntteeggggiiaarree  ll‟‟eessppaannssiioonniissmmoo  ccoommuunniissttaa  

((mmaa  nnoonn  eerraa  ssttaattoo  iill   mmoonnddoo  ccoossiiddddeettttoo  ll iibbeerroo  aa  rreeggaa--

llaarree  mmeezzzzaa  EEuurrooppaa  aallllaa  RRuussssiiaa??))..   HHaa  iinnvveeccee  cceessssaattoo  

ddii  aavveerree  uunn  rruuoolloo  qquuaannddoo  iill   ccoommuunniissmmoo  èè  ffiinniittoo,,   

qquuaannddoo  ll‟‟UUnniioonnee  SSoovviieettiiccaa  ssii   èè  sscciioollttaa,,qquuaannddoo  èè  ccaa--

dduuttoo  iill   mmuurroo  ddii  BBeerrll iinnoo..     

IInn  vveerriittàà,,   llaa  NNAATTOO  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  mmaanntteenneerree  

uunnaa  pprroopprriiaa  rraaggiioonnee  ddii   vviittaa,,   ssooll  cchhee  ssii   ffoossssee  ddaattaa  

nnuuoovvii  oobbiieettttiivvii,,   iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  ddii  ddiiffeessaa  

ddeeii  ssuuooii  mmeemmbbrrii ..   PPrreessoo  aattttoo  cchhee  nnoonn  eessiisstteevvaa  ppiiùù  uunn  

ppeerriiccoolloo  ssoovviieettiiccoo  ––   dduunnqquuee  ––   aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

aattttrreezzzzaarrssii   ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  iill   nnuuoovvoo  nneemmiiccoo  cchhee  ssii   

pprrooffiillaavvaa  aallll‟‟oorriizzzzoonnttee,,cciiooèè  uunn  ffoonnddaammeennttaalliissmmoo  

mmuussuullmmaannoo  cchhee  ––   eerraa  cchhiiaarroo  ffiinn  ddaallll‟‟iinniizziioo  ––   aavveevvaa  

ccoommee  oobbiieett ttiivvoo  ll‟‟eessppaannssiioonnee  ddeellll‟‟IIssllaamm  aa  nnoorrdd  ((vveerr--

ssoo  ll‟‟EEuurrooppaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa))   ee  aa  ssuudd  ((vveerrssoo  ll‟‟AAffrriiccaa  

ssuubbssaahhaarriiaannaa))..   LL‟‟AAmmeerr iiccaa  sseetttteennttrriioonnaallee  ––   uunnoo  ddeeii   

dduuee  ppoollii   ddeell  ccoommpplleessssoo  ggeeooppoolliittiiccoo  ddeell   NNoorrdd  AAttllaann--

ttiiccoo  ––   eerraa  cchhiiaarraammeennttee  aall   rriippaarroo  ddaaii  ppeerriiccooll ii   ddeell   

ddooppoo--mmuurroo--ddii--BBeerrlliinnoo,,   ddoovveennddoo  ffrroonntteeggggiiaarree  llaa  ssoollaa  

mmiinnaacccciiaa  ddii  uunnoo  iiuuss  ssoollii   ccoonncceessssoo  ttaalloorraa  ccoonn  ttrrooppppaa  

ssuuppeerrffiicciiaalliittàà..   

EErraa  cchhiiaarraammeennttee  ll‟‟aallttrraa  rriivvaa  aattllaannttiiccaa,,   qquueellllaa   eeuu--

rrooppeeaa,,   aadd  eesssseerree  ppeessaanntteemmeennttee  mmiinnaacccciiaattaa,,   ee  qquuiinnddii   

uunnaa  iippoott iizzzzaabbii llee  nnuuoovvaa  NNAATTOO  ppoosstt--ccoommuunniissttaa  

aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ––   nneecceessssaarriiaammeennttee  ––eesssseerree  rriipprroo--

ggrraammmmaattaa  iinn  cchhiiaavvee  eeuurroocceennttrriiccaa..   

IInnvveeccee  èè  aavvvveennuuttoo  ll‟‟eessaattttoo  ccoonnttrraarriioo,,   ttaallcchhéé  llaa   

NNAATTOO  ddii  ooggggii  èè  cchhiiaarraammeennttee  uunnaa  ssoovvrraassttrruuttttuurraa  ccoo--

lloonniiaallee  ddeeggllii   SSttaattii   UUnnii ttii ,,   ssttrruummeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  ppoo--

lliittiiccaa  aaggggrreessssiivvaammeennttee  eessppaannssiioonniissttaa  ((ppaarrlloo  nnaattuurraall--

mmeennttee  ddii  eessppaannssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa))  ee  ddeeggllii   iinntteerreessssii   

ddeeii  ssuuooii  aalllleeaattii   mmeeddiioorr iieennttaallii   ((IIssrraaeellee,,   TTuurrcchhiiaa,,   AArraa--

bbiiaa  SSaauuddii ttaa  ee  vvaarrii   ssaatteell lliitt ii   ppeettrroolliiffeerrii)) ..   IInntteerreessssii   ––   

qquueessttii   ––   cchhee  nnoonn  ccooiinncciiddoonnoo  aassssoolluuttaammeennttee  ccoonn  

qquueellll ii   ddeeggllii   aalllleeaattii   eeuurrooppeeii  ddeeggllii   UUSSAA  ee  cchhee,,   aannzzii,,   

ssoonnoo  ddeell  ttuutt ttoo  ccoonnttrraassttaannttii ..   SSii  ppeennssii  aallll‟‟iinntteerreessssee  ddii   

IIssrraaeellee  aa  rriiddiisseeggnnaarree  llee  ffrroonnttiieerree  ddeell  MMeeddiioo  OOrriieennttee  

((ccoonn  ggllii   iinneevviittaabbii llii   eeffffeetttt ii   ccoollllaatteerraallii ,,   mmiiggrraazziioonnii   

ccoommpprreessee));;   ssii   ppeennssii  aallll‟‟iinntteerreessssee  ddeellllaa  TTuurrcchhiiaa  aadd  

aassssuummeerree  uunn  rruuoolloo  eeggeemmoonnee  nneellll‟‟aarreeaa  ((aa  ddaannnnoo  ddeell--

ll‟‟IIrraann  ee  ddeellllaa  RRuussssiiaa));;   ssii   ppeennssii,,   ssoopprraattttuutt ttoo,,   aallll‟‟iinn--

tteerreessssee  ddeellll‟‟AArraabbiiaa  SSaauuddii ttaa  aa  ddiiffffoonnddeerree  iinn  ttuuttttoo  iill   

mmoonnddoo  iissllaammiiccoo  ––   aa  ssuuoonn  ddii  ppeettrrooddoollllaarrii   ––   llaa  ssuuaa  

vviissiioonnee  rriiggoorriissttaa  ddeellll‟‟iinntteeggrraalliissmmoo  ssuunnnniittaa  ((iill   wwaahhaa--

bbiissmmoo)) ,,   iinn  ccoonnttrraassttoo  ccoonn  llee  tteennddeennzzee  ddeell  mmoonnddoo  mmuu--

ssuullmmaannoo  nnoonn  oosstt iillii   aallll‟‟EEuurrooppaa  ((llaaiiccii,,   ssuunnnniittii --mmoo--

ddeerraattii ,,   sscciiii ttii)) ..   DDaallllaa  ffiinnee  ddeellll‟‟UUnniioonnee  SSoovviieettiiccaa  iinn  

ppooii,,   llaa  NNAATTOO  ––   ddiirreett ttaammeennttee  oo  ttrraammiittee  ““ccooaalliizziioonnii””   

ffiiaanncchheeggggiiaattrriiccii  ––   hhaa  qquuiinnddii  ssvvoollttoo  uunnaa  ppoollii ttiiccaa  nneett--   

  

    
  

  

  

ttaammeennttee  ccoonnttrraarriiaa  aaggllii   iinntteerreessssii   ddeellll‟‟EEuurrooppaa,,   oosstteeggggiiaann--

ddoo  uunnaa  RRuussssiiaa  nnoonn  ppiiùù  nneemmiiccaa,,   aaggggrreeddeennddoo  ii   rreeggiimmii   aa--

rraabbii  ffiillooeeuurrooppeeii  ee,,   ssoopprraattttuuttttoo,,   nnoonn  ccoonnttrraassttaannddoo  aaddee--

gguuaattaammeennttee  uunnaa  eenntt iittàà  ppeerriiccoolloossiissssiimmaa  ––   ll‟‟IISSIISS  ––   cchhee  ssii   

ggiioovvaa  ddii  mmiisstteerriioossii  ffiinnaannzziiaammeenntt ii   mmiilliiaarrddaarrii   ee  cchhee  vvuuooll  

ccrreeaarree  uunn  vveerroo    ee  pprroopprriioo  SSttaattoo  tteerrrroorriissttaa,,   

mmeett tteennddoo  iinnssiieemmee  uunn  ppeezzzzoo  ddeellll‟‟IIrraaqq  ee  uunn  

ppeezzzzoo  ddii  SSiirriiaa;;  ppeerr  ttaacceerree  ddeellllee  ““pprroovviinnccee  

sseeppaarraattee  ““ddeell  CCaallii ffffaattoo,,   iinn  LLiibbiiaa,,   iinn  NNiiggee--  

rriiaa  ee  aallttrroovvee..   

DDooppoo  aavveerree  ddiissttrruutt ttoo  ii   dduuee  ppaaeessii  cchhee  ffaa--  

cceevvaannoo  ddaa  ““ttaappppoo””   ccoonnttrroo  ii ll   ddiillaaggaarree  ddeell lloo  

jj iihhaaddiissmmoo   (( ll‟‟IIrraaqq  ddii   SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  ee  llaa  LLiibbiiaa  ddii  

GGhheeddddaaffii)) ,,   ii   bbrriill llaannttii   ssttrraatteegghhii   ddeellllaa  NNAATTOO  ee//oo  ddeeggllii   

UUSSAA  ((nnoonn  ffaa  ddiiffffeerreennzzaa))   hhaannnnoo  pprreessoo  ddii  mmiirraa  llaa  SSiirriiaa  ddii  

AAssssaadd,,   aallttrraa  nnaazziioonnee  rreett ttaa  ddaa  uunn  rreeggiimmee  llaaiiccoo--nnaazziioonnaa--

lliissttaa  aammiiccoo  ddeell ll‟‟EEuurrooppaa,,   ccoonn  llaa  ssccuussaa  cchhee  ttaallee  rreeggiimmee  

ffoossssee  uunnaa  ddiitt ttaattuurraa..   EE  ii   ggoovveerrnnaannttii   eeuurrooppeeii  hhaannnnoo  mmoo--

ssttrraattoo  ddii  ccrreeddeerrccii,,   ffiinnggeennddoo  ddii  iiggnnoorraarree  cchhee  iinn  MMeeddiioo  

OOrriieennttee  qquuaassii  ttuuttttee  llee  nnaazziioonnii  ssoonnoo  rreettttee  ddaa  ssiisstteemmii   ffoorr--

tteemmeennttee  aauuttoorriittaarrii ::   mmoonnaarrcchhiiee  aassssoolluuttee,,   ddiitt ttaattuurree  ddiicchhiiaa--

rraattee,,   oo  qquuaassii--ddiittttaattuurree  mmaallaammeennttee  mmiimmeettiizzzzaattee..LLaa  ddeemmoo--

ccrraazziiaa  ppaarrllaammeennttaarree  ddii  mmaattrriiccee  aanngglloossaassssoonnee,,   iinnffaatt ttii ,,   

nnoonn  èè  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ggoovveerrnnoo  uunniivveerrssaallee,,   mmaa  lliimmiittaattoo  ––   

pprraattiiccaammeennttee  ––   aall   ssoolloo  ““nnoorrdd  ddeell  mmoonnddoo”” ::   EEuurrooppaa,,   SSttaattii   

UUnniittii ,,   eexx  ddoommiinniioonnss   bbrrii ttaannnniiccii,,   ppiiùù  iill   GGiiaappppoonnee  ((ppeerrcchhéé  

ccoo--ssttrreett ttoo  aallllaa  ddeemmooccrraazziiaa  ddaall  ttrraattttaattoo  ddii  ppaaccee)),,   IIssrraaeellee  ee  

ppoocchhii  aallttrr ii ..   IImmmmaaggiinnaatteevvii,,   dduunnqquuee,,   ccoossaa  ssuucccceeddeerreebbbbee  

ssee  qquueessttii   PPaaeessii  ddeecciiddeesssseerroo  vveerraammeennttee  ddii  ““eessppoorrttaarree””   llaa  

ddeemmooccrraazziiaa  nneell  rreessttoo  ddeell  mmoonnddoo::  uunnaa  gguueerrrraa  ccoonnttiinnuuaa,,   

lluunnggaa  sseeccoollii   ee  ccaauussaa  ddii  ssccoonnvvoollggiimmeenntt ii   iinniimmmmaaggiinnaabbiill ii ..   

CCoossìì,,   iinn  rreeaall ttàà,,   nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattoo..   AAnnzzii,,   ppiiùù  cceerrtt ii   SSttaattii   

hhaannnnoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  vvoolleerr  ffaarree  gguueerrrree  ppeerr  ““ddiiffeennddeerree  llaa  

ddeemmooccrraazziiaa”” ,,   ppiiùù  qquueesstt ii   SSttaatt ii   hhaannnnoo  aaggiittoo  ppeerr  ssccooppii  

mmeerrccaannttiill iisstt iiccii  ddii   bbaassssoo  pprrooffiilloo..   IInnccoommiinncciiaannddoo  ddaallll‟‟ iinn--

tteerrvveennttoo  ddeeggllii   SSttaatt ii   UUnnii ttii   nneell llaa  PPrriimmaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee::  

uuffffiicciiaallmmeennttee  ggiiuusstt iiffiiccaattoo  ddaa  nnoobbiilliissssiimmii  iiddeeaallii ,,   mmaa  nneeii   

ffaatt ttii   ddiirreett ttoo  aadd  aassssiiccuurraarr  lloorroo  iill   ll iibbeerroo  aacccceessssoo  aaii  mmeerr--

ccaattii   eeuurrooppeeii..   DDaa  aall lloorraa  èè  ssttaattoo  uunn  ccoonnttiinnuuuumm   ddii  ““aarrrriivvaa--

nnoo  ii   nnoossttrr ii””   ((ddaallllaa  SSeeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  aall  VViieettnnaamm,,  

ddaallllaa  SSoommaall iiaa  aall ll‟‟IIrraaqq)),,   ffiinnoo  aallllee  uull ttiimmee  ““ppeerrllee”” ::   llaa  ddii--

ssttrruuzziioonnee  ddeellllaa  LLiibbiiaa,,   llaa  ssaanngguuiinnoossaa  pprroovvooccaazziioonnee  aannttii --

rruussssaa  iinn  UUkkrraaiinnaa  ee  llaa  ssppoorrccaa  gguueerrrraa  ccoonnttrroo  llaa  SSiirriiaa,,   ccoonn--

ddoottttaa  iinn  ooggggeettttiivvaa  ccoommuunnaannzzaa  dd ‟‟iinntteennttii   ddaa  uunn  ““eesseerrccii ttoo  

ddii  ll iibbeerraazziioonnee””   oorrggaanniizzzzaattoo  ddaallllaa  CCIIAA  ee  ddaaii  ttaagglliiaaggoollee  

ddeellll‟‟IISSIISS..     

PPooii  cc‟‟èè  ssttaattoo  iill   mmiinnuueettttoo  ddeellllaa  gguueerrrraa  ccoonnttrroo  ii ll   

CCaall iiffffaattoo  iinn  SSiirr iiaa  ee  iinn  IIrraaqq..   cchhee,,   ssee  ffoossssee  ssttaattaa  ccoonnddoottttaa  

ccoommee  ssii   ccoonnvviieennee,,   aavvrreebbbbee  rriissooll ttoo  rraaddiiccaallmmeennttee  llaa  

qquueessttiioonnee  iinn  ppoocchhii  mmeessii..   IInnvveeccee  nnoonn  hhaa  rriissooll ttoo  uunn  bbeell  

nniieennttee;;  oo,,   ffoorrssee,,   èè  ssttaattaa  aaddddiirriittttuurraa  uunn  ppaarraavveennttoo  ppeerr  mmaa--

sscchheerraarree  aazziioonnii  aannttii --AAssssaadd  ((ee  qquuiinnddii  ppiiùù  oo  mmeennoo  vvoolluu--

ttaammeennttee  pprroo--IISSIISS))..         ((ccoonntt iinnuuaa  aa  ppaagg..33))   
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CCii  ssoonnoo,,   ccii   ssoonnoo  qquueesstt ii   ppuunnttii   ddii  ccoonnttaattttoo..   EE  nnee  

aavvrreemmoo  ccoonnffeerrmmaa  ffrraa  qquuaallcchhee  mmeessee,,   pprroobbaabbiill --mmeennttee  

iinn  LLiibbiiaa..   
MMiicchheellee  RRaalllloo  

                                                                          
  

LL’’AANNGGOOLLOO  DDEELL  CCUUOORREE  ______________________________  

  

  

  

          SSUULL  PPOONNTTIILLEE  DDEELL  LLAAGGOO    
        ΑΑππόό  ππρροοββλλήήτταα  ττηηςς  λλίίμμννηηςς  
  

QQuuaannddoo  llaa  rraaggiioonnee  rriiffiiuuttaa  ll‟‟eemmoozziioonnee,,  

cchhiiuuddoonnoo  ggllii  oocccchhii  ii  rriiccoorrddii  

ee  llaa  vvooccee  ddiivveennttaa  uunn  ssuussssuurrrroo,,  

cchhee  vvaaggaa,,  iinn  vviiccoollii  cciieecchhii,,  

iinn  cceerrccaa  ddii  lluuccee..  
  

SSttaanncchhee  ccoonnssuueettuuddiinnii,,    

ppiiùù  iimmppiieettoossee  ddeellll‟‟iinnddiiffffeerreennzzaa,,  

ccoonn  iill  ssiilleennzziioo  ddeellllaa  nnoottttee,,    

rreeccaannoo  ll‟‟ooddoorree  ddeellllaa  ppiiooggggiiaa,,    

nneellllaa  llaagguunnaa  ddeell  ppeennssiieerroo..  
  

AAlllloorraa  ,,  ssaazziiaannddoommii  ddii  ppaarroollee,,  

aannnneeggoo  ll‟‟iioo,,  aasssseettaattoo  ddii  ppooeessiiaa,,  

ee,,  ssuull  ppoonnttiillee  ddeell  LLaaggoo,,  

aassccoollttoo  „„LLaa  BBoohheemmee””..  
  

NNeellll‟‟eetteerrnnoo  ssccaannddiirree,,  

ssoolloo  iill  tteemmppoo  nnoonn  iinnvveecccchhiiaa  mmaaii  

ee,,  ppuurr  nneellll‟‟aarriiaa  bbrruunnaa,,  

oocccchhiieeggggiiaa  ppeerreennnnee  aallllaa  lluunnaa..  

MMaa,,    ssee  aannddaassssee  iinn  vvaaccaannzzaa,,  

ccoommee  ccoonnttiinnuuaarree  aa  vviivveerree    

sseennzzaa  llaa  ssppeerraannzzaa  ddeellllaa  ffiinnee??  
  

LLee  nnuubbii,,  mmaalliinnccoonniicchhee  pprreesseennzzee,,  

aallll‟‟iinnffiinniittoo,,  pprroosseegguuiirreebbbbeerroo  

                              ......nneell  ppiiaannttoo..    

  

  
  

  
________________  
DDaa  llllaa  ssiillllooggee  VVOOCCII  --    ©©  22001155  bbyy  FFrraannccoo  PPaassttoorree  --  UUnnaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  AA..II..TT..WW..  

    
  
  

  
    

  

    

  Fatto sta che, da quando sono iniziate le opera -

zioni della “coalizione” a guida americana, l‟esercito 

del Califfato ha guadagnato terreno, mentre sono ve-

nuti fuori alcuni fatti molto strani. Come quello delle 

“regole d‟ingaggio” che praticamente impedisco -no ai 

piloti USA di intervenire in modo efficace e tempe-

stivo contro i reparti del cosiddetto Stato Isla -mico. 

Alla fine, quando è stato chiaro che l‟ISIS non 

sarebbe stato fermato, Putin ha rotto gli indugi ed ha 

deciso di intervenire direttamente nel conflitto. Sùbito 

si sono levati i lamenti della NNAATTOO,,  aallllaarrmmaattaa  ppeerrcchhéé  

ll‟‟ iinntteerrvveennttoo  ddeell llaa  RRuussssiiaa  iinn  SSiirriiaa  mmiinnaacccciiaavvaa  ddii  ““ddeessttaa--

bbiilliizzzzaarree””   llaa   ssii ttuuaazziioonnee..   QQuuaallee  ssii ttuuaazziioonnee  aavvrreebbbbee  

ppoottuuttoo  mmaaii  ddeessttaabbiill iizzzzaarree??  QQuueellllaa  ddeellllaa  ssttrraaddaa  ssppiiaannaattaa  

aallll‟‟IISSIISS  ppeerr  ppoorrttaarree  llaa   gguueerrrraa  ffiinnoo  aallllee  ffrroonnttiieerree  ddeell--

ll‟‟EEuurrooppaa??  EE,,   ppooii,,   ccoonn  qquuaallee  ccoorraaggggiioo  ppaarrllaannoo  ddii  ddeessttaa--

bbiilliizzzzaazziioonnee  pprroopprriioo  lloorroo,,  aammeerriiccaannii  ee  ssooccii,,   rreessppoonn--

ssaabbiill ii   ddiirreett ttii   oo  iinnddiirreett ttii   ddeell   ccaaooss  iinn  ccuuii   èè  ccaadduuttoo  ll‟‟iinnttee--

rroo  MMeeddiioo  OOrriieennttee  ee  iill   NNoorrddaaffrriiccaa,,   rreessppoonnssaabbiillii   ddeell llee  

gguueerrrree,,   ddeell llee  ddiissttrruuzziioonnii  ee   ––   nnoonn  uullttiimmoo  ––   ddeellll‟‟oonnddaattaa  

mmiiggrraattoorriiaa  cchhee  èè  uunnaa  bboommbbaa  aa  oorroollooggeerriiaa  ppiiaazzzzaattaa  nneell   

ccuuoorree  ddeell ll‟‟EEuurrooppaa??  

BBeenn  vveennggaa  PPuuttiinn,,dduunnqquuee..VVeeddrreettee  cchhee  llaa   pprraattiiccaa  IISSIISS   

llaa  ssbbrriigghheerràà  lluuii,,   ee  cchhee  ––   ddooppoo  ––   aanncchhee  ggllii   aammeerriiccaannii  ssaa--

rraannnnoo  ccoossttrreett ttii   aa  ffaarree  qquuaallccoossiinnaa  iinn  ppiiùù..NNeellllee  mmoorree,,   ssaa--

rreebbbbee  ooppppoorrttuunnoo  cchhee  aavveesssseerroo  aallmmeennoo  iill   bbuuoonn  gguussttoo  ddii  

ttaacceerree  ii   rreessppoonnssaabbiillii   ddii  qquueellllaa  ppoolliitt iiccaa  ddiissaassttrroossaa,,   ddiiss--

sseennnnaattaa,,   cciieeccaa,,   ssuurrrreeaallee  cchhee  hhaa  ccaauussaattoo  llaa  ddiissttrruuzziioonnee  

ddeell  MMeeddiioo  OOrriieennttee  ee  mmeessssoo  iinn  ppeerriiccoolloo  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddee--

ggllii   sstteessssii   SSttaatt ii   eeuurrooppeeii..   

IInn  ttuuttttoo  cciiòò,,   ddeessttaa  ssttuuppoorree  llaa  mmaassttooddoonntt iiccaa  eesseerrcciittaazziioo--

nnee  NNAATTOO  TTrriiddeenntt  JJuunnccttuurree ,,cchhee  èè  iinniizziiaattaa  iinn  qquueesstt ii   ggiioorr--

nnii  ((ee  cchhee  dduurreerràà  ffiinnoo  aa  nnoovveemmbbrree)),,   aannnnuunnzziiaattaa  ccoonn  ggrraann--

ddii  ssqquuiill llii   ddii  ttrroommbbaa  ccoommee  ««llaa  ppiiùù  ggrraannddee  eesseerrccii ttaazziioonnee  

ddeellllaa  NNAATTOO  ddaallllaa  ffiinnee  ddeell llaa  gguueerrrraa  ffrreeddddaa»»..   UUnnaa  ppaacc--

cchhiiaannaa  eessiibbiizziioonnee  ddii  mmuussccoollii   cchhee,,   cchhiiaarraammeennttee,,   vvoorrrreebb--

bbee  iinnttiimmiiddiirree  PPuuttiinn..   GGllii   eeuurrooppeeii  ppaarr tteecciippaannoo  ccoonn  eennttuu--

ssiiaassmmoo,,   ccoonntteenntt ii   ddii  ssppeennddeerree  uunn  ppaattrriimmoonniioo  ppeerr  ggiiooccaarree  

aaii  ssoollddaattiinnii   iinnssiieemmee  aaggllii   aammeerriiccaannii..   UUnn  ppaattrriimmoonniioo,,   ppeerr--

cchhéé  llaa  NNAATTOO  ((ee  llee  ssuuee  eesseerrcciittaazziioonnii))   nnoonn  llaa  ppaaggaannoo  ggllii   

aammeerr iiccaannii,,   mmaa  ttuutttt ii   ii   ssuuooii  mmeemmbbrrii ..   GGllii   aammeerriiccaannii   hhaannnnoo  

uunnaa  ssoollaa  pprreerrooggaattiivvaa  iinn  ppiiùù::  ddaannnnoo  ggll ii   oorrddiinnii..   GGllii   eeuurroo--

ppeeii,,   iinnvveeccee,,   oobbbbeeddiissccoonnoo..   EE  ppaaggaannoo..   PPeerrcchhéé  ––   ccoommee  hhaa  

ddeettttoo  OObbaammaa  iinn  ttoouurr  pprroo--FF3355--  ««llaa  ll iibbeerrttàà  nnoonn  èè  ggrraattiiss»»..   

AA  pprrooppoossii ttoo::  qquuaannttoo  ccoosstteerràà  aadd  ooggnnii  ssiinnggoolloo  SSttaattoo--

mmeemmbbrroo  qquueessttoo  sspprrooppoossiittaattoo  ssbbeerrlleeffffoo  aa  PPuuttiinn??  NNoonn  ssii   

ssaa,,   ppeerrcchhéé  ii ll   ccoossttoo  ddeell llaa  mmaaxxii--eesseerrcciittaazziioonnee  èè  rriiggoorroo--

ssaammeennttee  sseeggrreettoo ..     

EE,,   mmeennttrree  ssiiaammoo  iinn  tteemmaa  ddii  ssoollddiinnii,,   eeccccoo  uunn‟‟aallttrraa  

nnoottiizziiaa  uunnddeerrggrroouunndd ,,   ddii   qquueell llee  cchhee  ssii   ccoonnoossccoonnoo  mmaa  

cchhee  nnoonn  èè  ““ppoolliitt iiccaammeennttee   ccoorrrreettttoo””   ffaarr  ssaappeerree  aall   ggrraannddee  

ppuubbbblliiccoo::  ll‟‟eexx  SSeeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  NNAATTOO,,  ii ll   ddaa--

nneessee  AAnnddeerrss  FFoogghh  RRaassmmuusssseenn,,   èè  ssttaattoo  aassssuunnttoo  ddaallllaa  

GGoollddmmaann  SSaacchhss ,,   llaa  ““mmaaddrree  ddii  ttuuttttee  llee  bbaanncchhee  dd ‟‟aaffffaarrii””   

aammeerr iiccaannee,,   iinn  ppaassssaattoo  ddaattrriiccee  ddii  llaavvoorroo  ––   ffrraa  ggllii   aallttrrii   ––   

ddeellll‟‟aattttuuaallee  ggoovveerrnnaattoorree  ddeellllaa  BBaannccaa  CCeennttrraallee  EEuurrooppeeaa,,   

MMaarriioo  DDrraagghhii..     

QQuuaallii   ii   ppuunnttii   ddii  ccoonnttaattttoo  ––   ssii   cchhiieeddeerraannnnoo  ii   lleettttoorrii   ––   

ttrraa  llaa  ssffeerraa  mmiill iittaarree  ee  qquueell llaa  ffiinnaannzziiaarriiaa??  
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     Patrizia Cipolletta ci ha dato un interessante studio sui 
rapporti tra Eliesabetta e Descartes1. Il volume, suddiviso in tre 
capitoli (Descartes e i suoi volti di Giano; Donna di mondo e di 
cultura ; Incontro di emozioni e passioni) e un’Appendice (La 
consulenza filofofica ieri e oggi) propone una lettura del 
rapporto Descartes-Elisabetta di Boemia nuova e insospettata. 
L’autrice si propone di dimostrare come il modello di sapere 
pratico elaborato dal filosofo francese nel corso dello scambio 
epistolare intrattenuto con Elisabetta sia quello oggi messo in 
atto dalla consulenza filosofica. Nelle lettere rintraccia 
quell’oramai perduto «filo della tessitura del sapere pratico», 
smarrito a causa della moderna impostazione della «pratica 
delle scienze» 
  

     Dopo la psicanalisi, la psicologia e la neurologia (per 
quest‟ultima Cipolletta fa riferimento al neurologo Antonio 
Damasio, autore del fortunato L’errore di Cartesio. Emo-
zione, ragione e cervello umano uscito nel 1994),  anche 
la pratica del counseling filosofico dunque, secondo Ci-
polletta, ha bisogno di confrontarsi con Descartes. La 
prospettiva dalla quale l‟autrice si pone, va subito detto, è 
quella fenomenologico- eideggeriana, ma ripensata in ter-
mini critici, come vedremo più avanti. 
     I testi che a giudizio dell‟autrice confermerebbero la 
sua tesi sono, dunque, le lettere e in particolare quelle 
nelle quali il fil-osofo tratta di questioni di natura politica e 
di vita pratica. Qui secondo l‟autrice ci sarebbe in qualche 
modo un recupero da parte del filosofo francese di quella 
distinzione tra „scienze cardinali‟, „sperimentali‟ e „liberali‟ 
presentate nel suo giovanile Studium bonae mentis2. Il 
carteggio tra il filosofo e la principessa farebbe dunque 
emergere un Descartes lontano da quello della morale 
provvisoria dei Discours3. La tesi di fondo della Cipolletta 
è, infatti, che Descartes nell'ascolto delle problematiche 
della principessa entri in una dimensione di vita pratica 
che aveva dimenticato, in quanto si era dedicato ad altre 
ricerche: scientifiche e metafisiche. Discutere di problemi 
che riguardarno l‟interorità emotiva della sua interlocutri-
ce, avrebbe così permesso al filosofo di «mettersi in un 
orizzonte più vasto di quello puramente teoretico» (p.   
     La principessa, dunque, a giudizio della Cipolletta, si 
rivolge al filosofo per trovare un rimedio ai mali fisici (le-
gati alla cattiva salute) e morali (legati al suo rango) che 
l'affliggono. Piano a piano il discorso tra i due si orienta 
verso questioni relative alla filosofia pratica, questioni che 
mettono in gioco la principessa nel suo vissuto e, per 
questo, trasformano il loro dialogo in una vero e proprio 
scambio di consulenza filosofica. 
     In tal senso, solo in un secondo momento, ossia dopo 
essersi “sintonizzato” sui canali emozionali della princi-
pessa, Descartes legge e discute con lei del Principe di 
Machiavelli (ed è all‟interno di questa discussione che 
matura l‟invito rivolto ad Elisabetta di esortare alla pru-
denza il fratello Carlo I Ludovico, (p. 142) e della Vita 
beata di Seneca, una lettura quest‟ultima funzionale a far 

  

      

      
  
 
 
 
 

 

  

emergere quei concetti di filosofia pratica utili ad Eli-
sabetta.Il filosofo, opererebbe, dunque, un riadatta-
mento della morale provvisoria della parte terza del 
Discours secondo un modello di “morale dell‟inten-
zione” e, intuendo che il discorso filosofico può guarire 
la gio-vane donna, le sottopone problemi algebrici – la 
solu-zione del problema dei tre cerchi (p. 107) – : una 
strategia questa propria della “consulenza” filosofica. 
     La cura che il filosofo propone per guarire il corpo 
malato non sono gli esercizi fisici, ma gli «esercizi del-
l'anima». Per avere una vita equilibrata ed armonica – 
scrive il filosofo alla principessa – non bisogna im-
piegare troppo tempo nell‟attività meditiva. Occorre 
invece non lasciare troppo vuota la mente, per evitare 
che i problemi quotidiani si insinuino, facendoci soffri-
re (p.107). Descartes mette in atto una strategia del 
counseling: studiare il corpo e vedere gli effetti sulla 
mente; studiare l‟anima per fare emergere gli effetti 
sul corpo: «Non conosco un pensiero più idoneo alla 
conservazione della salute – scrive il filosofo – di quel-
lo che consiste nella salda persuasione e ferma 
credenza che l'architettura del nostro corpo va così 
bene che, una volta che si è sani, non ci si può facil-
mente ammalare» (1). E ad una stategia del counseling, 

può essere ricondotto anche il suggerimento alla princi-
pessa di salvaguardare la sua autonomia di giudizio. Anche 
se non possiamo di certo sapere se questa 
disposizione del filosofo sia dovuta alla normale deferenza 

verso il rango di lei, oppure se dipenda proprio dal fatto 
che deve rispondere ad una interlocutrice che si mette 
completamente in giuoco e chiede aiuto per problemi 
che la coinvolgono in tutta la sua emotività, Descartes 
si misura con una pratica che è centrale per la 
consulenza filosofica: «L‟autorità e il fascino del 
maestro-filosofo non deve minacciare l‟autonomia del 
giudizio del discepolo»(pp. 122-123). 
Sulla base di queste analisi, l‟autrice tira le sue con-
clusioni e lo fa a partire dal nodo centrale su cui pog-
gia tutta la sua lettura della corrispondenza tra De-
scartes-Elisabetta. È possibile considerare – chie-de 
l‟autrice al suo lettore – il carteggio tra Descartes ed 
Elisabetta come “una pratica di consulenza filosofi-
ca”? L‟autrice, che ha letto in questa chiave il rapporto 
che si stabilisce tra il filosofo e la giovane principessa, 
risponde affermativamente a questa domanda. Mano 
a mano che approfondisce la “conoscenza” della prin-
cipessa, Descartes si rende conto che, diversamente 
dal suo ricercato «deserto» (come il filosofo definisce i 
Paesi Bassi: A Bregy, 15 gennaio 1650) 
 
 

_________________________________________ 

1)[AT V 65; G. Belgioioso (a cura di), René Descartes. 

Tutte Le Lettere 1619-1650, Milano, Bompiani, 2009 (d‟ora 
in poi B) 458, p. 1921].  

EELLIISSAABBEETTTTAA  DDII  BBOOEEMMIIAA  EE  CCAARRTTEESSIIOO  
  DDII  FFRRAANNCCEESSCCAA  MMAANNNNOO 

 

 
 

  



 

  

- 5 - 

 

      AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

  Elisabetta è costretta ad una vita fatta di relazioni ed 
obblighi familiari. Questo dato, costringe il filosofo a 
dare consigli meno generici e più attenti alla situazio-
ne. In questo modo Descartes prova a spezzare il 
cerchio chiuso che stringe Elisabetta negli eventi che 
le accadono e nelle sue emotive reazione : «Le pas-
sioni che ammalano il suo corpo, che creano così altri 
fatti tristi, togliendole la “salute perfetta che è il fon-
damento di tutti gli altri beni”». Un circolo vizioso in 
cui le passioni tristi influenzano il giudizio dell‟intelletto 
(p. 113). Tuttavia, l‟autrice lo ribadisce con forza per 
sottolineare la peculiarità della „consulenza filooso-
fica‟, egli pone in connessione il male fisico della 
principessa e le passioni della sua anima da filosofo, 
senza mai penetrare nelle profondità della psiche del-
la principessa. Conviene ora tornare all‟orizzonte in-
terpretativo fenomenologico dal quale l‟autrice prende 
le mosse. Da questo orizzonte, in cui gli storici della 
filosofia, «moderni amanuensi», «funzionari di Stato», 
secondo la definizione di Ernst Bloch, hanno solo il 
merito di restituire i testi dei filosofi, il filosofo, Nel 
nostro caso Descartes, può ben essere sottratto al 
suo tempo ed essere interpretato come un modello di 
qualcosa che non poteva che essergli completamente 
estraneo, la „consulenza filosofica‟. Modello più ap-
propriato di quelli, ricavati dalla filosofia greca, cui ri-
corre Pierre Hadot nei suoi Esercizi Spirituali e Filo-
sofia Antica. Ma Cipolletta marca i limiti della interpre-
tazione heideggeriana, in quanto a suo avviso, non è 
condivisibile la definizione che il filosofo tedesco dà 
del libero arbitrio cartesiano come «il lato notturno 
della libertà», parte residuale del suo meccanicismo. 
Heidegger, a suo giudizio, non tenendo presente il 
carteggio Elisabetta-Descartes e sottovalutando la 
seconda meditazione, ha fatto una lettura riduttiva del 
pensiero cartesiano, non comprendendo «quanto gli 
affetti, le sensazioni, i sentimenti siano per Descartes 
una cerniera con il mondo» (Cfr. pp. 27-35). Il libero 
arbitrio, in questi testi, sarebbe, al contrario, «lo 
spazio di giuoco che permette l'incontro di singoli»   
Da Descartes a Heidegger (attraverso Kant, Husserl, 
sino ad Antonio Damasio) la Cipolletta trova la 
leggittimazione della pratica della “consulenza filoso-
fica”, di quelli che sono da lei definiti una sorta di 
“esercizi spirituali”, sulla falsa riga di quelli loyoliani. 
Descartes è allora all‟inizio di un percorso che trova la 
sua conclusione nella «decostruzione fenomenolo-
gica» grazie alla quale si passa «da una filosofia 
pratica ad una pratica della filosofia» (p. 172). 
All'interno delle problematiche di un mondo erede 
delle filosofie post-metafisiche», nella «società 
liquida» come viene definita da Bauman, il disagio 
rimette in“primo piano il mondo delle emozioni, per 
secoli messe da parte, perché causa di offuscamento 
della ragione. Il consulente filosofico deve allora fare 
tesoro di quel che insegna Ignazio da Loyola: «Non 
tutti possono volare, non per tutti il disagio nasce dal 
vuoto, molti hanno bisogno di appigli, ma dovremmo 
almeno far comprendere loro che ognuno al suo 
appiglio».Il discorso di Cipolletta viene sviluppato 
 
  
  

  

con una coerenza argomentativa, ma l‟interpretazio-
ne non può che forzare i testi. Così, ad esempio, 
quando viene velocemente liquidata la possibilità 
che il filosofo si ponga nei confronti della princi-
pessa come direttore spirituale per il semplice fatto 
che apparteneva ad una diversa confessione reli-
giosa e perché Elisabetta si rivolge a Descartes come 

filosofo, per poi, qualche pagina dopo, accostare quelli 
che Descartes propone alla principessa, agli eser-
cizi spirituali di Ignazio di Loyola. Allo stesso modo, 
è difficile trovarsi d‟accordo con l‟autrice quando 
legge la lettera di Descartes a Chanut, ma destinata 
a Cristina di Svezia, nella quale Descartes decanta 
le lodi di Elisabetta, caricando questo elogio di un 
significato quasi proto-femminista. La lettera mostra, 
mi sembra, come Descartes si riferisca non ad una 
superiorità di genere, ma ad una superiorità di clas-
se. Per Descates dunque la discriminante che con-
sente di accedere più rapidamente all‟ erudizione 
(interessante a questo proposito la definizione di 
„erudizione‟ in Epistola a Voezio, e alla virtù, non è 
tanto l‟appartenenza al sesso femminile, ma alla 
classe dei nobili. Non si può, inoltre, non rilevare 
qualche contraddizione: l‟autrice, prima afferma che 
il mutamento di prospettiva del filosofo permane e 
può, dunque essere ritrovato anche nelle Passioni 
dell’Anima, e poco dopo sembra sostenere che 
esso è assente nelle Passions de l'ame – in cui dà 
un'oggettiva descrizione delle passioni, rapportan-
dole al corpo e all'anima,«fuori dal vissuto». Una Bi-
bliorafia e un Indice dei nomi avrebbero reso il volu-
me ancora più ricco di rieferimenti, così come che 
presenti.Va segnalato,infatti,un ricco apparato di no-
te con indicazioni bibliografiche sufficienti ad orien-
tare relativamente ai più recenti studi, meno curato 
è il riferimento ai repertori classici. Importante, in-
fine, l'Appendice che è un po' il luogo in cui si tirano 
le somme dell'intero impianto argomentativo convo-
gliandolo verso le due domande di fondo del libro: è 
possibile recuperare la dimensione pratica della filo-
sofia? È possibile considerare il carteggio tra De-
scartes ed Elisabetta del Palatinato come una sorta di 
“pratica di consulenza filosofica”?L‟autrice ne è con-
vinta e per le seguenti ragioni: 
1 la pratica di discussione su cose che riguardano 
tutti e che potrebbe ripiegarsi non solo «verso espe-
rienze private», ma anche “politiche”; 
2 L‟affinamento graduale del filosofo all'ascolto alle 
problematiche della sua interlocutrice-consultante; 
3 lo scambio paritario ed all'insegna dell'autonomia 
dell'interlocutrice-consultante; 
4 la filosofia pratica come una strada sempre aperta 
e non fondata sulle basi certe della scienza Il libro 
non è, né non voleva essere, una ricostruzione sto-
rica del rapporto tra Elisabetta e Descartes attraver-
so il carteggio, ma un‟analisi di emozioni e di prati-
che filosofiche messe in atto da un philosophical 
counseling ante litteram, messo in atto da Descar-
tes, richiesto da una „consultante‟ ante litteram, Eli-
sabetta del Palatinato,appunto. 
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IILL  TTEEAATTRROO  RROOMMAANNOO  aa  ccuurraa  ddii  AAnnddrrooppooss  

            LLaa  ppaarroollaa  ccoommmmeeddiiaa  èè  ttuuttttaa  ggrreeccaa::  κκωωμμῳῳδδίίαα,,  ""ccoommooddììaa"",,  iinnffaattttii,,  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  κκῶῶμμοοςς,,  ""KKòòmmooss"",,  ccoorrtteeoo  ffeessttiivvoo  ee  

ᾠᾠδδήή,,""ooddèè"",,  ccaannttoo..  DDii  qquuii  iill  ssuuoo  iinnttiimmoo  lleeggaammee  ccoonn  iinnddiiccaa  llee  aannttiicchhee  ffeessttee  pprrooppiizziiaattoorriiee  iinn  oonnoorree  ddeellllee  ddiivviinniittàà  

eelllleenniicchhee,,  ccoonn  pprroobbaabbiillee  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ccuullttii  ddiioonniissiiaaccii  ..  NNeeggllii  uullttiimmii  ddeecceennnnii  ddeellllaa  rreeppuubbbblliiccaa,,  ssii  aassssiissttee  aa  uunnaa  

ggrraannddee  ccrreesscciittaa  ddii  iinntteerreessssee  vveerrssoo  iill  tteeaattrroo,,  cchhee  oorrmmaaii  nnoonn  ccooiinnvvoollggee  ppiiùù  ssoolloo  ggllii  ssttrraattii  ppooppoollaarrii,,  mmaa  aanncchhee  llee  ccllaassssii  

mmeeddiiee  ee  aallttee,,  ee  ll''éélliittee  iinntteelllleettttuuaallee..  CCiicceerroonnee,,  aappppaassssiioonnaattoo  ffrreeqquueennttaattoorree  ddii  tteeaattrrii,,  ccii  ddooccuummeennttaa  iill  ssoorrggeerree  ddii  

nnuuoovvee  ee  ppiiùù  ffaassttoossee  ssttrruuttttuurree,,  ee  ll''eevvoollvveerree  ddeell  ppuubbbblliiccoo  rroommaannoo  vveerrssoo  uunn  ppiiùù  aaccuuttoo  sseennssoo  ccrriittiiccoo,,  aall  ppuunnttoo  ddii  

ffiisscchhiiaarree  qquueeggllii  aattttoorrii  cchhee,,  nneell  rreecciittaarree  iinn  vveerrssii,,  aavveesssseerroo  ssbbaagglliiaattoo  llaa  mmeettrriiccaa..  AAccccaannttoo  aallllee  ccoommmmeeddiiee,,  lloo  

ssppeettttaattoorree  llaattiinnoo  ccoommiinncciiaa  aadd  aappppaassssiioonnaarrssii  aanncchhee  aallllee  ttrraaggeeddiiee..  

IIll  ggeenneerree  ttrraaggiiccoo  ffuu  aanncchh''eessssoo  rriipprreessoo  ddaaii  mmooddeellllii  ggrreeccii..  EErraa  ddeettttaa  ffaabbuullaa  ccootthhuurrnnaattaa  ((ddaa  ccootthhuurrnnii,,  llee  ccaallzzaattuurree  ccoonn  

aallttee  zzeeppppee  ddeeggllii  aattttoorrii  ggrreeccii))  ooppppuurree  ppaalllliiaattaa  ((ddaa  ppaalllliiuumm,,  ccoommee  ppeerr  llaa  ccoommmmeeddiiaa))  ssee  ddii  aammbbiieennttaazziioonnee  ggrreeccaa..  

QQuuaannddoo  llaa  ttrraaggeeddiiaa  ttrraattttaavvaa  ddeeii  tteemmii  ddeellllaa  RRoommaa  ddeellll''eeppooccaa,,  ccoonn  aalllluussiioonnii  aallllee  vviicceennddee  ppoolliittiicchhee  ccoorrrreennttii,,  eerraa  ddeettttaa  

pprraaeetteexxttaa  ((ddaallllaa  ttooggaa  pprraaeetteexxttaa,,  oorrllaattaa  ddii  ppoorrppoorraa,,  iinn  uussoo  ppeerr  ii  mmaaggiissttrraattii))..  EEnnnniioo,,  MMaarrccoo  PPaaccuuvviioo  ee  LLuucciioo  AAcccciioo  

ffuurroonnoo  aauuttoorrii  ddii  ttrraaggeeddiiee,,  nnoonn  ppeerrvveennuutteeccii..  LL''uunniiccaa  pprraaeetteexxttaa  ((""OOccttaavviiaa""))  ggiiuunnttaa  ffiinnoo  aaii  nnoossttrrii  ggiioorrnnii  èè  uunn''ooppeerraa  

ffaallssaammeennttee  aattttrriibbuuiittaa  aa  LLuucciioo  AAnnnneeoo  SSeenneeccaa,,  ccoommppoossttaa  ppooccoo  ddooppoo  llaa  mmoorrttee  ddeellll''iimmppeerraattoorree  NNeerroonnee..  

IIll  mmaassssiimmoo  ddeeii  ttrraaggiiccii  llaattiinnii  ssii  rriittiieennee  ssiiaa  ssttaattoo  AAcccciioo,,  iill  qquuaallee,,  oollttrree  aa  ssccrriivveerree  uunnaa  qquuaarraannttiinnaa  ddii  ttrraaggeeddiiee  

dd''aarrggoommeennttoo  ggrreeccoo,,  ssii  aavvvveennttuurròò  nneellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddii  dduuee  pprraaeetteexxttaaee::  BBrruuttoo  ee  DDeecciiuuss,,  ttrraatttteeggggiiaannddoo  ii  ccaarraatttteerrii  ddii  

dduuee  eerrooii  rreeppuubbbblliiccaannii  rroommaannii..  SSeenneeccaa  ssii  ddiissttiinnssee  ppeerr  lloo  ssppoossttaammeennttoo  ddeell  nnooddoo  ttrraaggiiccoo,,  ddaallllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  

ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  ttrraa  ll''uummaanniittàà  ee  llee  nnoorrmmee  ddiivviinnee,,  aallllaa  ppaassssiioonnee  aauutteennttiiccaammeennttee  ssggoorrggaattaa  ddaall  ccuuoorree  uummaannoo..  

LLuucciioo  AAnnnneeoo  SSeenneeccaa::  OOEEDDIIPPUUSS    ((ffaabbuullaa  ccoottuurrnnaattaa  --  cciirrccaa  2200    dd..CC..))  

  SSeenneeccaa,,  iinn  llaattiinnoo  LLuucciiuuss  AAnnnnaaeeuuss  SSeenneeccaa,,  aanncchhee  nnoottoo  ccoommee  SSeenneeccaa  oo  SSeenneeccaa  iill  ggiioovvaannee  ((CCoorrdduubbaa,,  44  

aa..CC..  ––  RRoommaa,,  6655)),,  èè  ssttaattoo  uunn  ffiilloossooffoo,,ddrraammmmaattuurrggoo  ee  ppoolliittiiccoo  rroommaannoo,,  eessppoonneennttee  ddeelllloo  ssttooiicciissmmoo..  SSeenneeccaa  ffuu  

aattttiivvoo  iinn  mmoollttii  ccaammppii,,  ccoommpprreessaa  llaa  vviittaa  ppuubbbblliiccaa,,  ddoovvee  ffuu  sseennaattoorree  ee  qquueessttoorree,,  ddaannddoo  uunn  iimmppuullssoo  rriiffoorr--

mmaattoorree..CCoonnddaannnnaattoo  aa  mmoorrttee  ddaa  CCaalliiggoollaa  mmaa  ggrraazziiaattoo,,  eessiilliiaattoo  ddaa  CCllaauuddiioo  cchhee  ppooii  lloo  rriicchhiiaammòò  aa  RRoommaa,,  

ddiivveennnnee  ttuuttoorree  ee  pprreecceettttoorree  ddeell  ffuuttuurroo  iimmppeerraattoorree  NNeerroonnee,,  ssuu  iinnccaarriiccoo  ddeellllaa  mmaaddrree  GGiiuulliiaa  AAggrriippppiinnaa  

AAuugguussttaa..  QQuuaannddoo  NNeerroonnee  ee  AAggrriippppiinnaa  eennttrraarroonnoo  iinn  ccoonnfflliittttoo,,  SSeenneeccaa  aapppprroovvòò  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  qquueesstt''uullttiimmaa  

ccoommee  mmaallee  mmiinnoorree..  DDooppoo  iill  ccoossiiddddeettttoo  ""qquuiinnqquueennnniioo  ddii  bbuuoonn  ggoovveerrnnoo""  ((5544--5599)),,  iinn  ccuuii  NNeerroonnee  ggoovveerrnnòò  

ssaaggggiiaammeennttee  ssoottttoo  llaa  ttuutteellaa  ddii  SSeenneeccaa,,  ll''eexx  aalllliieevvoo  ssii  ttrraassffoorrmmòò  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  iinn  uunn  ttiirraannnnoo,,  ee  SSeenneeccaa,,  

ffoorrssee  iimmpplliiccaattoo  iinn  uunnaa  ccoonnggiiuurraa  ccoonnttrroo  ddii  lluuii  ((nnoonnoossttaannttee  ssii  ffoossssee  rriittiirraattoo  aa  vviittaa  pprriivvaattaa)),,  ccaaddddee  vviittttiimmaa  ddeellllaa  

rreepprreessssiioonnee,,  ccoossttrreettttoo  aall  ssuuiicciiddiioo  ddaallll''iimmppeerraattoorree..SSeenneeccaa  iinnfflluueennzzòò  pprrooffoonnddaammeennttee  lloo  ssttooiicciissmmoo  rroommaannoo  ddii  

eeppooccaa  ssuucccceessssiivvaa::  ssuuooii  aalllliieevvii  ffuurroonnoo  GGaaiioo  MMuussoonniioo  RRuuffoo  ((mmaaeessttrroo  ddii  EEppiitttteettoo))  ee  AArruulleennoo  RRuussttiiccoo,,  nnoonnnnoo  

ddiiQQuuiinnttoo  GGiiuunniioo  RRuussttiiccoo,,  cchhee  ffuu  uunnoo  ddeeii  mmaaeessttrrii  ddeellll''iimmppeerraattoorree  ffiilloossooffoo  MMaarrccoo  AAuurreelliioo..  
    TTRRAAMMAA  DDEELLLLAA  CCOOMMMMEEDDIIAA  

  
 

Tornato a Micene dopo la spedizione vittoriosa ma 

sanguinosa per Troia, il sovrano Agamennone trova 

tutto cambiato. Infatti egli si aspettava un'accoglienza 

trionfale e calorosa, invece nel buio della notte il 

popolo della città lo saluta in silenzio, come se avesse 

paura di un evento funesto. Perfino la moglie Clite-

mnestra appare lugubre, livida e corrucciata davanti 

all'entrata del Palazzo dei Re. Agamennone, esitando 

perché teme qualcosa, entra con la regina negli ap-

partamenti reali trascinandosi con sé la schiava  Cas-

sandra, poco tempo prima sacerdotessa ricca di Troia. 

Clitemnestra non ha mai perdonato al marito il tradi-

mento con la schiava e di sicuro con tante altre schia-

ve che egli si era fatto a Troia durante i dieci anni di 

combattimenti; infatti ora sta progettando assieme al-

l'amante Egisto una congiura ai suoi danni. Durante 

quella stessa notte, Clitemnestra invita il marito 

a cenare con lei e durante il banchetto gli fa dono di 

una veste. Questa, una volta indossata, impedisce al 

marito ogni libero movimento del capo e delle mani, 

permettendo alla moglie di infierire su di lui inerme 

prima con un colpo al fianco, e poi con una bipenne, 

con la quale gli viene staccata la testa.   

  

    
      

     

 

 

 

Egisto infierisce su Agamen-

none ormai cadavere. 

 Dopo l'assassinio, raccontato 

da Cassandra, Elettra inorridi-

ta fugge via dal palazzo por -

tando con sé il piccolo Oreste, 

che affiderà a Strofio, metten-

dolo così al sicuro per il suc- 

cessivo  compito  di  vendetta  

che gli spetterà. Ritornata al  

palazzo afronta l'ira della ma- 

dre assassina, che le intima di rivelare dove si trova 

il fratello. Elettra rifiuta di rivelare alcunché, pre-

ferendo la morte. Clitemnestra ordina allora la sua 

reclusione, mentre un destino diverso attende Cas-

sandra,che verrà uccisa, non senza avere prima 

predetto la vendetta di Oreste.    
  SSIINNOOSSSSII::    

 L‟opera si ispira, assai liberamente, all'omonimo 

dramma di Eschilo. La tragedia rievoca l'assassinio 

del re, al ritorno da Troia, per mano della moglie 

 Clitennestra e dell'amante Egisto.    
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LL ’’ ii rr aa   
DD ii   RR ee nn aa tt oo   NN ii cc oo dd ee mm oo   

   

  
                                                                                                                                                                        

  
  

  ““  LL‟‟iirraa  --    ccoossìì  iill  vvooccaabboollaarriioo  --  èè  uunn  sseennttiimmeennttoo,,  ppeerr  lloo  ppiiùù  

iimmpprroovvvviissoo  ee  vviioolleennttoo,,  cchhee  ppuuòò  ttrraadduurrssii    iinn  ppaarroollee  ccoonncciittaattee,,  

aattttii  ddii  rraabbbbiiaa  ee  ddii  rriisseennttiimmeennttoo  oo  vveennddeettttaa    ccoonnttrroo  cchhii  lloo  hhaa  

pprroovvooccaattoo””..  EEsssseennddoo  uunn  sseennttiimmeennttoo  iimmpprroovvvviissoo  ,,  ssppeessssoo  rreeaattttii--

vvoo,,nnoonn  ddàà  tteemmppoo  ddii  rriifflleetttteerree,,  ppeerr  ccuuii  ffaa    ssaallttaarree  uunn  ppaassssaaggggiioo    

cceennttrraallee  ddeell    ccoorrrreettttoo  iitteerr  ccoommppoorrttaammeennttaallee::  iimmppuullssoo--ffiillttrroo  

ccooggnniittiivvoo--ccoommppoorrttaammeennttoo,,  ppaassssaannddoo  ccoossìì  ddaallll‟‟iimmppuullssoo  ddiirreettttaa--

mmeennttee  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo..  NNoonn  vvaa  qquuiinnddii  ccoonnffuussaa  ccoonn  uunnaa  

sseemmpplliiccee  aarrrraabbbbiiaattuurraa..  

            EE‟‟  uunnoo  ddii  qquueeii  vviizzii  vviissiibbiillii  cchhee  ““ssii  lleeggggoonnoo  iinn  ffaacccciiaa””::  eessssaa  

èè  iill  ppiiùù  rriiccoonnoosscciibbiillee  ddeeii  vviizzii..  GGllii  aannttiicchhii  ppaarrllaavvaannoo  ddii  iirraa  oo  

ccoolllleerraa  rroossssaa,,  cchhee  ccoonnggeessttiioonnaavvaa  iill  vvoollttoo,,  ee  bbiiaannccaa,,  cchhee  iinnvveeccee  

pprrooccuurraavvaa  ppaalllloorree..  

          GGrreeggoorriioo  MMaaggnnoo,,  cchhee  ccooddiiffiiccòò    nneellllaa  mmaanniieerraa  cchhee  ccoonnoo--

sscciiaammoo    ii    sseettttii  vviizzii  ccaappiittaallii  ,,  eelliimmiinnaannddoo  ddaa  uunn  pprreeccee--ddeennttee  

eelleennccoo,,  cchhee  nnee  rriippoorrttaavvaa  bbeenn  nnoovvee,,  llaa  vvaannaagglloorriiaa,,  aassssoorrbbiittaa  

ddaallllaa  ssuuppeerrbbiiaa,,  ee  llaa  ttrriisstteezzzzaa,,  aassssoorrbbiittaa  ddaallll‟‟aacccciiddiiaa,,  ccoossìì  ddee--

ssccrriissssee  ggllii  eeffffeettttii  pprroovvooccaattii  ddaallll‟‟iirraa::””iill  ccuuoorree  iinnffiiaammmmaattoo  bbaattttee  

ffoorrttee,,  iill  ccoorrppoo  ttrreemmaa,,  llaa  lliinngguuaa  ss‟‟iinncceeppppaa,,  iill  vviissoo  ddiivveennttaa  ddii  

ffuuooccoo,,  ggllii  oocccchhii  nnoonn  rriiccoonnoossccoonnoo  ppiiùù  nneessssuunnoo,,  llaa  bbooccccaa  eemmeettttee  

uurrllii  sseennzzaa  sseennssoo  ..  TTaallvvoollttaa  aaccccaaddee  cchhee  ll‟‟iirraa  ffaacccciiaa  ttrraasscceennddeerree  

aa  vviiee  ddii  ffaattttoo;;  aallttrree  vvoollttee  llaa  lliinngguuaa  ssccaagglliiaa  mmaalleeddiizziioonnii  ccoommee  

ffrreeccccee,,  ee  ccoonn  llaa  vvooccee  ee  iill  ddeessiiddeerriioo  ssii  ccoommmmeettttee  uunn  oommiicciiddiioo  

[[……]]  SSppeessssoo  ll‟‟iirraa  iimmppoonnee  iill  ssiilleennzziioo  aallll‟‟aanniimmoo  aaggiittaattoo  ee  qquuaannttoo  

mmeennoo  ssii  eesspprriimmee  ffuuoorrii  ttaannttoo  ppiiùù  bbrruucciiaa  ddeennttrroo,,  ttrraassffoorrmmaannddoossii  

iinn  ooddiioo::  cchhiiuussaa  nneellll‟‟aanniimmoo  eessssaa  rriibboollllee  ccoonn  ppiiùù  vveeeemmeennzzaa  ee,,  

ppuurr  sseennzzaa  ppaarrllaarree,,  ffoorrmmaa  vvooccii  vviioolleennttee””..  

  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii  èè  ssttaattoo  ll‟‟aarrttiissttaa  cchhee  hhaa  ssaappuuttoo  mmeegglliioo  

eesspprriimmeerrllaa::  iinn  uunn  ddiisseeggnnoo  pprreeppaarraattoorriioo  ddeellllaa  BBaattttaagglliiaa  ddii  AAnn--

gghhiiaarrii  llaa  ccoolllleerraa  eessppllooddee  nneell  vvoollttoo  ee  nneell  tteerrrriibbiillee  ggrroo--vviigglliioo  ddii  

ccaavvaallllii  ee  gguueerrrriieerrii  cchhee  ssii  ccoommbbaattttoonnoo  ffrraa  ddii  lloorroo..  

          NNeell  CCaatteecchhiissmmoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  CCaattttoolliiccaa      èè  aall  44°°  ppoossttoo,,  ddooppoo  

ssuuppeerrbbiiaa  ,,  aavvaarriizziiaa,,    iinnvviiddiiaa  ee    pprriimmaa  ddii    lluussssuurriiaa,,  ggoolloossiittàà    ee  

ppiiggrriizziiaa  oo    aacccciiddiiaa  ((11886666))..    

          DDaannttee  nneellll‟‟IInnffeerrmmoo  ccoollllooccaa  ggllii  iirraaccoonnddii  iinnssiieemmee  aaggllii  aaccccii--

ddiioossii,,  nneell  VV  cceerrcchhiioo,,  ddooppoo  ii  lluussssuurriioossii,,  ii  ggoolloossii,,  ggllii  aavvaarrii  ee  ii  

pprrooddiigghhii  ee  nneell  PPuurrggaattoorriioo  nneellllaa  tteerrzzaa  ccoorrnniiccee,,    ddooppoo  ii  ssuuppeerrbbii  ee  

ggllii  iinnvviiddiioossii,,  ee  pprriimmaa  ddeeggllii  ii  aacccciiddiioossii,,  aavvaarrii  ee  pprrooddiigghhii,,  ggoolloossii  

ee  lluussssuurriioossii..  

          DDaa  uunnaa  rriicceerrccaa  ppssiiccooddiiaaggnnoossttiiccaa  ll‟‟iirraa  ffiigguurraa  aall  tteerrzzoo  ppoossttoo,,  

ddooppoo  ggoollaa  ee  lluussssuurriiaa  ee  pprriimmaa  ddii  aacccciiddiiaa,,  ssuuppeerrbbiiaa,,  aavvaarriizziiaa  ee  

iinnvviiddiiaa..  EEppppuurree  aallll‟‟iinniizziioo  ddeellllaa  ssttoorriiaa  uummaannaa  vvii  èè  uunn  aattttoo  dd‟‟iirraa::  

““(([[……]]    IIll  SSiiggnnoorree  ggrraaddìì  AAbbeellee  ee  llaa  ssuuaa  ooffffeerrttaa,,    mmaa  nnoonn  ggrraaddìì  

CCaaiinnoo  ee  llaa  ssuuaa  ooffffeerrttaa..  CCaaiinnoo  nnee  ffuu  mmoollttoo  iirrrriittaattoo  ee  iill  ssuuoo  vvoollttoo  

eerraa  aabbbbaattttuuttoo  [[……]]  MMeennttrree  eerraannoo  iinn  ccaammppaaggnnaa,,  CCaaiinnoo  aallzzòò  llaa  

mmaannoo  ccoonnttrroo  iill  ffrraatteelllloo  AAbbeellee  ee  lloo  uucccciissee..””  ((GGnn,,  44,,33--88))  CCoossìì  

ccoommee  iill  ppooeemmaa  cchhee  ddàà  iinniizziioo  aallllaa  lleetttteerraattuurraa  ee  rraacccchhiiuuddee  ttuuttttaa  

llaa  ggaammmmaa  ddeeii  sseennttiimmeennttii  uummaannii,,  ll‟‟IIlliiaaddee,,  èè  mmoossssoo  ddaallll‟‟iirraa::  

CCaannttaammii,,  oo  DDiivvaa,,  ddeell  PPeellììddee  AAcchhiillllee  

ll''iirraa  ffuunneessttaa  cchhee  iinnffiinniittii  aadddduussssee  

lluuttttii  aaggllii  AAcchheeii,,……  ((IIlliiaaddee  II,,  11--33))  

MMoollttii  sseeccoollii  ddooppoo  LLuuddoovviiccoo  AArriioossttoo  ccii  ddiieeddee  nneellll‟‟OOrrllaannddoo  

ffuurriioossoo  iill  ttiippoo  lleetttteerraarriioo  ppoosssseedduuttoo  ddaa  uunnaa  ccoolllleerraa  iirrrreessiissttiibbiillee,,  

cchhee  lloo  ccoonndduuccee  aadd  aatttteeggggiiaammeennttii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  ddii  uunnaa  ffeerroo--

cciiaa  qquuaassii    bbeessttiiaallee..  LLaa  BBiibbbbiiaa  mmeettttee  ppiiùù  vvoollttee  iinn  gguuaarrddiiaa::  ““NNoonn  

  eesssseerr  ffaacciillee  aa  iirrrriittaarrttii  nneell  ttuuoo  ssppiirriittoo,,  ppeerrcchhéé  ll‟‟iirraa  aallbbeerrggaa  iinn  

sseennoo  aaggllii  ssttoollttii””  ((QQoo  77,,99))  ;;  ““iill  rraannccoorree  ee  ll‟‟iirraa  ssoonnoo  uunn  aabboommii--

nniioo,,  iill  ppeeccccaattoorree  llii  ppoossssiieeddee””..  ((SSiirr,,  2277,,3300))    SSeenneeccaa  nneell  DDee  iirraa  

  

 

 

 

 

 

  

ssccrriivvee    cchhee    ““  NNeessssuunnaa  ccaallaammiittàà    èè    ccoossttaattaa  ppiiùù    ccaarraa  

aall  ggeenneerree  uummaannoo..VVeeddrraaii  uucccciissiioonnii  ee  aavvvveelleennaammeenn--  

vveelleennaammeennttii,,  rreecciipprroocchhee  iinnffaammiiee  ddii  ccoollppeevvoollii,,ddii--  

ddiissttrruuzziioonnii  ddii  cciittttàà  ee  ssttrraaggii  ddii  iinntteerree  ppooppoollaazziioonnii,,  

vviittee  ddii  ccaappii  ddii  SSttaattoo  mmeessssee  iinn  vveennddiittaa  aallll‟‟aassttaa  ppuubb--  

bblliiccaa,,  ffiiaaccccoollee  ggeettttaattee    nneellllee  ccaassee,,  iinncceennddii  nnoonn  lliimmii--  

ttaattii  aallllaa  cceerrcchhiiaa  ddeellllee  mmuurraa  [[……]]..  OOsssseerrvvaa  llee  ffoonnddaammeennttaa  ddii  

cciittttàà  nnoottiissssiimmee,,  oorrmmaaii  qquuaassii  iinnvviissiibbiillii::  llee  hhaa  aabbbbaattttuuttee  ll‟‟iirraa””..  

            PPeerr  PPaaoolloo  ll‟‟iirraa  èè  iill  ccoonnttrraarriioo  ddeellllaa  ccaarriittàà::  ““LLaa  ccaarriittàà  èè  

ppaazziieennttee  [[……]]  nnoonn  ssii  aaddiirraa,,  nnoonn  ttiieennee  ccoonnttoo  ddeell  mmaallee  rriicceevvuuttoo  

((11CCoo  1133,,44))..  NNeettttoo  iill  ssuuoo  iinnvviittoo  aa  nnoonn  cceeddeerree  aa  qquueessttoo  sseennttii--

mmeennttoo::  ““NNeellll‟‟iirraa,,  nnoonn  ppeeccccaattee;;  nnoonn  ttrraammoonnttii  iill  ssoollee  ssoopprraa  llaa  

vvoossttrraa  iirraa””  ((EEff  44,,2266)),,  ““vvoogglliioo  cchhee  ggllii  uuoommiinnii  pprreegghhiinnoo,,  ddoo--

vvuunnqquuee  ssii  ttrroovviinnoo,,  aallzzaannddoo  aall  cciieelloo    mmaannii  ppuurree  sseennzzaa  iirraa  ee  sseenn--

zzaa  ccoonntteessee””  ((11TTmm  22,,88))..  

GGeessùù  nnoonn  èè  ssttaattoo  mmeennoo  cchhiiaarroo::  ““MMaa  iioo  vvii  ddiiccoo::  cchhiiuunnqquuee  ssii  

aaddiirraa  ccoonn  iill  pprroopprriioo  ffrraatteelllloo,,  ssaarràà  ssoottttooppoossttoo  aa  ggiiuuddiizziioo””  ((MMtt  

55,,2222))..  

        NNeeii  VVaannggeellii  aappooccrriiffii  dduurraannttee  llee  nnoozzzzee  ddii  MMaarriiaa  ccoonn  GGiiuu--

sseeppppee  uunnoo  ddeeii  pprreetteennddeennttii  ssppeezzzzaa  iill  rraammoo  cchhee  nnoonn  èè  ffiioorriittoo  

ccoommee  qquueelllloo  ddii  GGiiuusseeppppee  ((VVeeddii  ii  vvaarrii  ddiippiinnttii  ddii  qquueessttoo  aavvvvee--

nniimmeennttoo::  RRaaffffaaeelllloo,,  PPeerruuggiinnoo  eedd  aallttrrii))  

GGiiaaccoommoo  ddiicchhiiaarraa  cchhee  ““ll‟‟iirraa  ddeellll‟‟uuoommoo  nnoonn  rreeaalliizzzzaa  llaa  

ggiiuussttiizziiaa  ddii  DDiioo..””  ((11,,2200))  PPeerr  rreennddeerree  ggiiuussttiizziiaa,,  iinnffaattttii,,  ll‟‟iirraa  

ppuuòò  ddiirrssii  aanncchhee  ssuuppeerrfflluuaa  ee  iinn  mmoollttii  ccaassii  ddaannnnoossaa::  ““EE‟‟  ffuurroorr  

lluunnggoo  cchhee  „„ll  ssuuoo  ppoosssseessssoorree//  ssppeessssoo  aa  vveerrggooggnnaa  ee  ttaalloorr  mmeennaa  

aa  mmoorrttee..””  ((PPeettrraarrccaa,,  CCaannzzoonniieerree  CCCCXXXXXXIIII::  VViinncciittoorree  AAlleess--

ssaannddrroo  ll‟‟iirraa  vviinnssee))    

        SSaanntt‟‟AAnnttoonniioo  ppiiùù  vvoollttee  nneeii  ssuuooii  SSeerrmmoonnii  ppaarrllaa  ddeellll‟‟iirraa  

ddiicceennddoo  cchhee  ““ll‟‟aanniimmaa  vviieennee  ppoorrttaattaa  ddaall  ffuuooccoo  qquuaannddoo  ss‟‟iinn--

ffiiaammmmaa  dd‟‟iirraa””;;  ““ll‟‟iirraa  èè  uunn‟‟iimmpprroovvvviissaa  tteemmppeessttaa  ddeellll‟‟aanniimmaa  

cchhee  ssccaatteennaa  llee  rriissssee  ee  ttrraavvoollggee  llee  ppeerrssoonnee””;;  ““RReettrrootteerrrraa  ddeellll‟‟ii--

rraa  èè  llaa  vvaannaagglloorriiaa  iirraasscciibbiillee””..  EE  ccoommee  ppeerr  ggllii  aallttrrii  vviizzii  aanncchhee  

ppeerr  qquueessttoo  ooffffrree  aall  ppeeccccaattoorree  llaa  vviiaa  ddeell  rriimmeeddiioo::””SSee  iill  SSiiggnnoo--

rree,,  ccoonn  llaa  mmaannoo  ddeellllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa,,  ttooccccaa  llaa  ccoosscciieennzzaa  ddeell  

ppeeccccaattoorree,,  ll‟‟iirraa  vviieennee  ddiissttrruuttttaa,,  llaa  mmeennttee  oobbbbeeddiissccee  aall  SSaallvvaa--

ttoorree  ee  vvaa  iinnccoonnttrroo  aallllaa  vviittaa””..  

          IIll  BBooccccaacccciioo  llaa  rriittiieennee  iill  vviizziioo  ppiiùù  ggrraannddee  ddii  ttuuttttii  cchhee  ““ooggnnii  

ccaaggiioonn  ccaacccciiaattaa  ee  ggllii  oocccchhii  ddeellllaa  mmeennttee  aavveennddoo  ddii  tteenneebbrree  

ooffffuussccaattaa,,  iinn  ffeerrvveennttiissssiimmoo  ffuurroorree  aacccceennddee  ll‟‟aanniimmaa  nnoossttrraa..””  

((DDeeccaammeerroonnee,,  33^̂nnoovveellllaa,,  44^̂  ggiioorrnnaattaa))    

MMaa  ssee  ll‟‟iirraa  èè  ccoossìì  bbrruuttttaa  ee  ppeerriiccoolloossaa,,  ccoommee  mmaaii  llaa  sstteessssaa  

BBiibbbbiiaa  ppaarrllaa  ddeellll‟‟iirraa  ddii  DDiioo??  NNeellllee  mmeessssee  ffuunneebbrrii  ddii  uunn  tteemmppoo    

ssii  ccaannttaavvaa  llaa  sseeqquueennzzaa  llaattiinnaa  ddeell  DDiieess  iirraaee,,  qquueellllaa  aappppuunnttoo  ddii  

DDiioo..  ““AArrddeennttee  èè  llaa  ssuuaa    [[ddii  DDiioo]]iirraa  ee  ggrraavvoossoo  iill  ssuuoo  ddiivvaamm--

ppaarree;;  llee  ssuuee  llaabbbbrraa  ttrraabbooccccaannoo  ssddeeggnnoo,,  llaa  ssuuaa  lliinngguuaa  èè  ccoommee  

uunn  ffuuooccoo  ddiivvoorraannttee””  ((IIss  3300,,2277));;  ““[[DDiioo]]ssccaatteennòò  ccoonn--ttrroo  ddii  eessssii  

llaa  ssuuaa  iirraa  aarrddeennttee””  ((SSll  7788,,4499))..  

MMaa  qquueessttaa    èè    ““ssaannttaa  ccoolllleerraa””  nnoonn  rraabbbbiiaa  cchhee  ssoorrggee  ppeerr  uunnaa  

ooffffeessaa  rriicceevvuuttaa::èè  sseeggnnoo  ddeellll‟‟aammoorree  ppeerr  iill  ssuuoo  ppooppoolloo,,  èè  

ll‟‟iimmppeeggnnoo  ddeecciissoo  ee  ffoorrttee  aa  pprrootteeggggeerree  ddaall  mmaallee  ccoolloorroo  cchhee  ssii  

aaffffiiddaannoo  aa  lluuii..  IInn  rreeaallttàà  ll‟‟iirraa  ddii  DDiioo  èè  llaa  ggiiuussttiizziiaa  cchhee  rraassssiiccuurraa  

ii  bbuuoonnii  ee  iimmppeeddiissccee  aaii  ccaattttiivvii  ddii  iilllluuddeerrssii  ddii  rriimmaanneerree  

iimmppuunniittii..    EEssssaa  ssii  aabbbbaattttee  ssuull  ppeeccccaattoo,,  lloo  ssnniiddaa  ee  lloo  ddiissttrruuggggee,,  

aanncchhee  nneellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ssuubbddoollee  ee  mmeegglliioo  mmiimmeettiizzzzaattee..  

MMoossèè,,  ddaavvaannttii  aall  ttrraaddiimmeennttoo  ddeell  ssuuoo  ppooppoolloo  cchhee  aaddoorraa  iill  

vviitteelllloo  dd‟‟oorroo  ssppeezzzzaa      llee  ttaavvoollee  ddeeii  DDiieeccii  CCoommaannddaammeennttii..  

                                                                                ((CCoonnttiinnuuaa  aa  ppaaggiinnaa  1122))  
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AARRTTUURROO  EEDD  IILL  PPEESSCCIIVVEENNDDOOLLOO  
  

                                                                                    

  

  

  

    

      

  

 SStteeffaannoo,,  ssii  aallzzaavvaa  ddii  bbuuoonn  oorraa  ppeerr  rriiffoorrnniirrssii  ddii  ppeessccee  

ffrreessccoo,,  ppeerr  llaa  ffeelliicciittàà  ddeeii  ssuuooii  cclliieennttii;;  ddooppoo  aavveerr  

ssiisstteemmaattoo  iill  ccaarriiccoo  ddeell  ppeessccee  aappppeennaa  ppeessccaattoo,,  llaasscciiaavvaa  

iill  pprrooffuummoo  ddii  ssaallsseeddiinnee  ddeellllaa  mmaarriinnaa  ee  ppeerrccoorrrreevvaa,,  ppeerr  

uunnaa  vveennttiinnaa  ddii  cchhiilloommeettrrii,,  llaa  ssttrraaddaa  cchhee  lloo  ccoonndduucceevvaa  

aa  qquueellllaa  zzoonnaa  cchhee,,  pprriivvaa  ddii  mmaarree  oo  ddii  ccoorrssii  dd‟‟aaccqquuaa,,  

ssccaarrsseeggggiiaavvaa  ddii  qquueellllee  ppiiaacceevvoollii  pprrootteeiinnee,,  ddeelliizziiee  ddii  

ooggnnii  rraaffffiinnaattoo  ppaallaattoo..  

EErraa  aatttteessoo  ddaa  ttuuttttii  iinn  ppaaeessee  ee  ooggnnii  vveenneerrddìì  cc‟‟eerraannoo  

sseemmpprree  mmoollttee  ppeerrssoonnee  iinn  ppiiaazzzzaa  aadd    aassppeettttaarrlloo  eedd  eeggllii,,  

ccoommee  aall  ssoolliittoo,,  aannnnuunncciiaavvaa  iill  ssuuoo  aarrrriivvoo  ggrriiddaannddoo::  

““PPeessccee  ffrreessccoo,,  mmeerrlluuzzzzoo,,  ttrriigglliiee,,  aalliiccii,,  ccoozzzzee  ee  ccaallaa--

mmaarrii!!””..  

LLaa  ssuuaa  vvooccee  eerraa  ll‟‟aannnnuunncciioo  ddii  eemmoozziioonnii  pprrooffoonnddee,,  iinn  

qquuaannttoo,,  oollttrree  aallllaa  bboonnttàà  ddeell  pprrooddoottttoo,,  ssaappeevvaa  ttrraattttaarree  ii  

cclliieennttii  ccoonn  uunn  ssiinnggoollaarree  ggaarrbboo,,  ppeerr  ccuuii  ttuuttttii  ggllii  

vvoolleevvaannoo  bbeennee  ppeerr  aavveerr  aavvuuttoo,,  oollttrree  aallllaa  mmeerrccee,,  uunnoo  

ssgguuaarrddoo  ee  uunn  ssoorrrriissoo;;  rriicceevveevvaa  ppaarrttiiccoollaarrii  aatttteessttaattii  

dd‟‟aaffffeettttoo  ddaa  qquueellllee  ppeerrssoonnee  cchhee,,  ppeerr  mmoottiivvii  eeccoonnoo--

mmiiccii,,  nnoonn  sseemmpprree  ppootteevvaannoo  ccoonnssuummaarree  qquueellllee  pprreezziioo--

ssiittàà..  ““SStteeffaannoo,,  ccoommee  ppoottrreemmmmoo  rriiccaammbbiiaarrvvii  llaa  ggiiooiiaa  

cchhee  ccii  ddaattee??””..  

SStteeffaannoo  ssoorrrriiddeevvaa  ee  rriissppoonnddeevvaa  ccoonn  iill  ssuuoo  aabbiittuuaallee  

rriittoorrnneelllloo::  ““NNoonn  ssoonnoo  iioo  aa  ffaarrvvii  ccoonntteennttii,,  èè  iill  ppeessccee  

ffrreessccoo  cchhee  ddàà  llaa  ffeelliicciittàà!!””..  

LLoo  ssttaattoo  aabbiittuuaallee  ddii  SStteeffaannoo  ee  ddeeii  ssuuooii  cclliieennttii  ssuubbiivvaa  

uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ttrraassffoorrmmaazziioonnee,,  qquuaannddoo  ttrraa  ii  ttaannttii  

aavvvveennttoorrii  ssii  pprreesseennttaavvaa  uunn  ttaallee,,  ccoonnoosscciiuuttoo  ccooll  nnoommee  

ddii  ddoonn  AArrttuurroo..  

CChhii  eerraa  ccoossttuuii??  EErraa  iill  ssiiggnnoorroottttoo  ddeell  ppaaeessee..  

UUnn  ggiioorrnnoo,,  ddoonn  AArrttuurroo,,  ddooppoo  aavveerr  lliittiiggaattoo  ccoonn  ii  bboo--

ssccaaiioollii  cchhee  aavveevvaannoo  ccoommpprraattoo  iill  lleeggnnaammee  ddeellllaa  ssuuaa  

sseellvvaa,,  pprreetteennddeevvaa  uunn  pprreezzzzoo  mmaaggggiioorree  ddeellllaa  mmeerrccee  

vveenndduuttaa;;  iill  ccaappoo  ddeeggllii  aaccqquuiirreennttii,,  uuoommoo  eessppeerrttoo  iinn  

rraappppoorrttii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ccoonnoosscceennddoo  llaa  ttrraaddiizziioonnaallee  iinn--

ssoolleennzzaa  ee  llaa  ttrraaccoottaannzzaa  ddeeii  nnoobbiillii,,  ffuu  mmoollttoo  cciirrccoo--

ssppeettttoo  nneell  ttrraattttaarree  ccoonn  uunn  ssooggggeettttoo  cchhee  eecccceelllleevvaa  ppeerr  

ll‟‟aarrrrooggaannzzaa  ddeell  ccaarraatttteerree  ee  ppeerr  ll‟‟aattttaaccccaammeennttoo  aall  ddee--

nnaarroo..  IIll  bboossccaaiioolloo,,  pprriimmaa  ddii  rreeggoollaarree  ii  ccoonnttii,,  mmiissee  aa  

ppuunnttoo  llaa  ssttrraatteeggiiaa  ddaa  aattttuuaarree  nneellll‟‟iippootteessii  cchhee  iill  nnoobbiillee,,  

oorrmmaaii  nnoonn  ppiiùù  ttaallee,,  nnoonn  aavveessssee  mmaanntteennuuttoo  ffeeddee  aaggllii  

aaccccoorrddii  pprreessttaabbiilliittii..    

EE,,  pprreevveeddeennddoo  eevveennttuuaallii  ccoonnttrroovveerrssiiee,,  aavveevvaa  mmeessssoo  

nneellllaa  ssaaccccoocccciiaa  uunn‟‟aabbbboonnddaannttee  mmaanncciiaattaa  ddii  mmoonneettee  

ffaallssee..IIll  ttuuttttoo  ssii  ssvvoollssee  nneell  mmooddoo  cchhee  aavveevvaannoo  ssoossttee--

ttaattoo::  ddooppoo  uunnaa  iinnffiinniittaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa,,  ii  bbuuoonnii  vviilllliiccii  

ddiisssseerroo::  ““EE  ssiiaa,,  vvii  ddiiaammoo  qquueelllloo  cchhee  cchhiieeddeettee::  nnoonn  ccii  

iinnvviittaattee  mmaaii  ppiiùù,,  ssiieettee  uunn  eesssseerree  sspprreeggeevvoollee,,  ppeennssaa--

vvaammoo  ddiivveerrssaammeennttee  ddaa  qquueelllloo  cchhee  ssii  ppootteessssee  iimmmmaa--

ggiinnaarree  ee……””    EE,,  llaanncciiaannddoo  llee  mmoonneettee  ssuull  ttaavvoolloo,,  ssii  aall--

lloonnttaannaarroonnoo..    

  

AArrttuurroo  aaccccaarreezzzzaavvaa  llaa  bboorrssaa  ee,,  iimmmmeerrssoo  iinn  uunnaa  

pprrooffoonnddaa  mmeeddiittaazziioonnee,,  iimmmmaaggiinnaavvaa  ccoommee  ccoonnsseerr--

vvaarree  iill  pprreezziioossoo  mmaallllooppppoo..  AAdd  uunn  ttrraattttoo,,  mmeennttrree  

ppaassssaavvaa  ccoonn  vviissiibbiillee  lliibbiiddiinnee  llee  mmoonneettee  ddaa  uunnaa  mmaannoo  

aallll‟‟aallttrraa,,  ccaaddddee  ddaallll‟‟eessttaassii  vvaagghheeggggiiaattaa,,  ppeerrcchhéé  ssii  rree--

ssee  ccoonnttoo  cchhee  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ssoommmmaa  eerraa  ooppeerraa  ddii  

aabbiillii  ffaallssaarrii..  

LLaa  sscceennaa  ddeellllaa  ddiissppeerraazziioonnee  ffuu  qquueellllaa  ddii  uunnaa  iinniimm--

mmaaggiinnaabbiillee  ttrraaggeeddiiaa  ee  ffuu  ccoommee  uunnaa  ddeevvaassttaannttee  ddeeffllaa--

ggrraazziioonnee..  

““MMee  llaa  ppaagghheerraannnnoo  qquueeii  mmaassccaallzzoonnii,,  mmaa……””..    

AAvveevvaa  ppaauurraa..  CCooii  bbiiffoollcchhii  nnoonn  ssii  sscchheerrzzaa..  

LL‟‟iinnddoommaannii  ssii  rriipprreessee;;  eerraa  ddii  vveenneerrddìì,,  ssìì  aalllloonnttaannòò  

ddaallll‟‟aavviittoo  ppaallaazzzzoo  ee  aatttteessee  iill  ppeesscciivveennddoolloo  ccooll  ssee--

ccrreettoo  pprrooppoossiittoo  ddii  lliibbeerraarrssii  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddeellllee  ssccoo--

mmooddee  mmoonneettee..  

SStteeffaannoo  nnoonn  aappppeennaa  ssii  aavvvviiddee  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddeell--

ll‟‟aabbiittuuaallee  ssccoommooddoo  ppeerrssoonnaaggggiioo,,  aadd  aallttaa  vvooccee  ddiissssee::  

““DDoonn  AArrttuurroo,,  nnoonn  mmii  sscciiuuppaattee  llaa  ggiiooiiaa  ddii  qquueessttoo  

ggiioorrnnoo””..  SStteeffaannoo  eerraa  ssttaattoo  iinnffoorrmmaattoo  ddaaii  bboossccaaiioollii  

cchhee  iill  ssiiggnnoorree  aavveevvaa  mmoollttee  mmoonneettee  ffaallssee  ddaa  ssppeenn--

ddeerree..  ““MMiiaa  mmoogglliiee  mmii  hhaa  ddaattoo  uunn  aallttrroo  ffiigglliioo,,  ooggggii  èè  

ffeessttaa  ee  cc‟‟èè  ppeessccee  iinn  aabbbboonnddaannzzaa  ppeerr  ttuuttttii””..  

IInn  eeffffeettttii  llaa  nnoottiizziiaa  ddeellll‟‟aabbbboonnddaannzzaa  eerraa  vveerraa,,  ppeerrcchhéé  

iinn  qquueeii  ggiioorrnnii  llaa  ppeessccaa  ddeellllee  aalliiccii  eerraa  ssttaattaa  oollttrreemmooddoo  

ccooppiioossaa  ee  mmoollttee  ggeerrllee  eerraannoo  rriimmaassttee  iinnvveenndduuttee..  

QQuueell  ggiioorrnnoo  iill  rraappppoorrttoo  ddii  qquueeii  dduuee  ffuu  ll‟‟aattttrraazziioonnee  

ddeell  mmoommeennttoo::  ccoonnoosscceennddoo  ii  ssooggggeettttii,,  ii  ccoommmmeennttii  ssii  

pprroolluunnggaarroonnoo  ppeerr  ppiiùù  ggiioorrnnii..    

DDoonn  AArrttuurroo  eebbbbee  ppiiùù  ddii  qquuaannttoo  aavvrreebbbbee  iimmmmaaggiinnaattoo,,  

mmaa  nnoonn  aaggggiiuunnssee  ppaarroollaa  ssee  nnoonn  eellooggii  ssppeerrttiiccaattii  ppeerr  

llaa  ffeelliicciittàà  ddii  uunn  uuoommoo  cchhee  eerraa  ddiivveennttaattoo  ppaappàà..  

SStteeffaannoo  ccoonnggeeddaannddoo  iill  ssuuoo  iinntteerrllooccuuttoorree,,  ccoonn  vvooccee  

aallttiissoonnaannttee  ddiissssee::  ““CCoommmmeennddaattoorree,,  ooggggii  èè  ffeessttaa……  

oottttiimmoo  èè  iill  ppeessccee  ee  aanncchhee  iill  ppeessoo  èè  aabbbboonnddaannttee,,  

aaccccoommooddaatteevvii  ee  ppaarrtteecciippaattee  aallllaa  mmiiaa  ffeessttaa””..  

AArrttuurroo  ggooddeettttee  ppeerr  llaa  pprrooppoossttaa  ee  aall  tteemmppoo  sstteessssoo  eerraa  

ffeelliiccee  ppeerr  qquuaannttoo  aavveevvaa  iinntteessoo  ffaarree..  

AAmmbbeedduuee  ffuurroonnoo  ssooddddiissffaattttii  ee  ccoonn  ggrraannddee  eeffffuussiioonnee  

eellooggiiaarroonnoo  llaa  qquuaalliittàà  ddeell  ppeessccee  ee  iill  vvaalloorree  ddeellllaa  mmoo--

nneettaa..    

                                                                                                                              EE..  SSiivviigglliiaa  

    

  
                                                                                                                                                    SSIIVVIIGGLLIIAA  EEggiiddiioo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  LLUUCCAANNAA  
““GG..  FFoorrttuunnaattoo””  --  SSAALLEERRNNOO  

SSEEDDEE  SSOOCCIIAALLEE  iinn  VViiaa  CCaannttaarreellllaa  
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II PP PP OO LL II TT OO   PP AA SS TT II NN AA ((  IIII  ppaarrttee    ))  

IIll  MMaassaanniieelllloo  ssaalleerrnniittaannoo  

DDaa  ““IIppppoolliittoo  PPaasstteennaa””ddii  FFrraannccoo  PPaassttoorree  --  IISSBBNN  IT\ICCU\MIL\0844104––  ppaagg..66//99  

PPrreessssoo  llee  LLiibbrreerriiee  uunniivveerrssiittaarriiee  ddii  PPaaddoovvaa,,  PPaavviiaa,,  NNaappoollii,,  MMooddeennaa  ee  RRoommaa  

    LL‟‟AAUUTTOORREE  DDEELL  MMEESSEE::          
  

  

  

  

  
  

    PPRREEMMEESSSSAA  SSTTOORRIICCAA  ee  TTRRAAMMAA  

          NNaattoo,,  iinnttoorrnnoo  aall  11661155,,  nneell  ppooppoolloossoo  rriioonnee  FFoorrnneell--

llee  ddii  SSaalleerrnnoo,,  ddaa  MMiinniiccoo  PPààssttiinnaa,,  ppaarraalllleellaammeennttee  aaii  

mmoottii  gguuiiddaattii  ddaa  MMaassaanniieelllloo  aa  NNaappoollii,,  IIppppoolliittoo  ((PPoolliittoo  

ppeerr  ggllii  aammiiccii)),,  uummiillee  ppeesscciivveennddoolloo,,  aaiizzzzòò  iill  ppooppoolloo  ssaa--

lleerrnniittaannoo  ccoonnttrroo  llee  iinnggiiuussttiizziiee  ssoocciiaallii  cchhee  ffuunneessttaavvaannoo  

llaa  cciittttàà  ee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  ttuuttttii  ii  ppoosssseeddiimmeennttii  iittaalliiaannii  

ddeellllaa  mmoonnaarrcchhiiaa  aassbbuurrggiiccaa..  

          AAllll''eeppooccaa  ddeeii  mmoottii,,  llee  ccoonnddiizziioonnii  ssoocciioo--eeccoonnoommii--

cchhee  ddeell  ppooppoolloo  ssaalleerrnniittaannoo  rraasseennttaavvaannoo  llaa  mmiisseerriiaa  ppiiùù  

nneerraa,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ppaarraaggoonnaattee  aaii  pprriivviilleeggii  ddii  ccuuii  

ggooddeevvaannoo  llee  ppoocchhee  ffaammiigglliiee  nnoobbiillii  ddeellllaa  cciittttàà..  IIppppoolliittoo  

eerraa  rreedduuccee  ddaa  ddiieeccii  aannnnii  ddii  ggaalleerraa,,  qquuaannddoo  llee  vvooccii  

ssuullllaa  rriivvoollttaa  nnaappoolleettaannaa  rraaggggiiuunnsseerroo  SSaalleerrnnoo..  LL''uuoommoo  

ssii  eerraa  aappppeennaa  aarrrruuoollaattoo  nneellllee  mmiilliizziiee  mmeerrcceennaarriiee  ddeell  

DDuuccaa  ddii  NNoocceerraa,,  ccoommppoossttee  ggeenneerraallmmeennttee  ddaa  bbrriiggaannttii  ee  

ddeelliinnqquueennttii  sseennzzaa  ssccrruuppoollii,,  cchhee  aapppprrooffiittttaavvaannoo  ddeellllaa  

ccaaoottiiccaa  ssiittuuaazziioonnee  ddoovvuuttaa  aallllaa  ccaadduuttaa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  

SSaannsseevveerriinnoo  ((SSaalleerrnnoo  eerraa,,  ddii  ffaattttoo,,  uunnaa  cciittttàà  sseennzzaa  

rreeggggeennttee))  ppeerr  ppoorrttaarree  ssccoommppiigglliioo  iinn  cciittttàà..  LLaa  ssuuaa  

ffuurrbbiizziiaa  ggllii  ffuu  uuttiillee  ppeerr  ttrraassffoorrmmaarree  ddeellllee  sseemmpplliiccii  

rraazzzziiee  ddaa  bbrriiggaannttii    iinn  uunn  mmoottoo  ppooppoollaarree  oorrggaanniizzzzaattoo,,  

iinnffaattttii,,  IIppppoolliittoo  iinnssttiillllòò  nneell  ppooppoolloo  ll''ooddiioo  ppeerr  ii  pprriivviillee--

ggiiaattii,,  ttooccccaannddoo  iill  ttaassttoo  ddeellllaa  vveennddeettttaa  ssoocciiaallee  ee  ccaavvaall--

ccaannddoo  ll''eennttuussiiaassmmoo  cchhee  aavveevvaannoo  pprroovvooccaattoo  llee  vvooccii  

pprroovveenniieennttii  ddaa  NNaappoollii..  

              IIppppoolliittoo  rraaggggrruuppppòò,,  qquuiinnddii,,  uunn  eesseerrcciittoo  ddii  ssoollddaattii  

ppooppoollaannii,,  mmaallee  aarrmmaattii  ee  ppeerr  nnuullllaa  iissttrruuiittii,,  ee  pprreessee  

ppoosssseess--ssoo  ddii  SSaalleerrnnoo  ee  ddii  mmoollttii  ppaaeessii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa..  

SScceellssee  ddii  ddiissllooccaarree  iill  ccoommaannddoo  ddeellllaa  rriivvoollttaa  ppooccoo  

lloonnttaannoo  ddaall  cceennttrroo  cciittttaaddiinnoo..  IIll  ddeeppoossiittoo  ddeell  CCoommaann--

ddoo  PPooppoollaarree  vveennnnee  uubbiiccaattoo  nneellllaa  CCaarrnnaallee,,  uunnaa  TToorrrree  

ccaavvaallllaarriiaa,,  ccoossttrruuiittaa  nneell  XXVVII  sseeccoolloo,,  aa  ddiiffeessaa  ddeellllaa  cciitt--

ttàà  ccoonnttrroo  ggllii  aassssaallttii  ddeeii  SSaarraacceennii..                    

            QQuuaannddoo,,  ll''88  ddiicceemmbbrree  11664477,,  ggllii  ssppaaggnnoollii  rriipprreesseerroo  

ppoosssseessssoo  ddeellllaa  cciittttàà,,  IIppppoolliittoo  mmaarrcciiòò  nnuuoovvaammeennttee  ssuu    

SSaalleerrnnoo  ee  llaa  rriiooccccuuppòò..  II  ffrraanncceessii,,  iinn  lloottttaa  ccoonn  ggllii  

ssppaaggnnoollii  ppeerr  iill  pprreeddoommiinniioo  ppoolliittiiccoo,,  aappppooggggiiaarroonnoo  llaa  

rriivvoollttaa  ssaalleerrnniittaannaa..  IIll  PPaasstteennaa  aapppprrooffiittttòò  ddeellll''iimm--

pprroovvvviissoo  ppootteerree,,  ppeerr  ccoossttrruuiirrssii  uunnaa  rreettee  rraagggguuaarr--

ddeevvoollee  ddii  rraappppoorrttii  ppoolliittiiccii  ccoonn  ii  ppootteennttii  ddeellll''eeppooccaa..  

              CCoonn  llaa  mmoorrttee  ddii  MMaassaanniieelllloo,,  iill  DDuuccaa  ddii  GGuuiissaa  

ccoonnffeerrìì  aa  IIppppoolliittoo  iill  ttiittoolloo  ddii  vviiccaarriioo  ggeenneerraallee  ddeellllaa    

BBaassiilliiccaattaa  ee  ddeell  PPrriinncciippaattoo,,  eesstteennddeennddoonnee,,  ddii  ffaattttoo,,  llaa  

aauuttoorriittàà  aanncchhee  ssuu  NNaappoollii,,  ddoovvee  IIppppoolliittoo  ssii  ttrraassffeerrìì..  

DDiivveennttaattoo,,  ccoossìì,,  ccoonnddoottttiieerroo,,  IIppppoolliittoo  eebbbbee  llaa  ssooddddiissffaa--

zziioonnee  ddii  uunn  ppootteerree  aauutteennttiiccoo,,  ffiinncchhéé  nnoonn  vveennnnee,,  ppooii,,  

ssccoonnffiittttoo  ddaaggllii  AAssbbuurrggoo,,  cchhee,,  iill  55  aapprriillee  11664488,,  rriiooccccuu--

ppaarroonnoo  NNaappoollii  ee  lloo  ccoossttrriinnsseerroo  aallllaa  ffuuggaa..  GGiiuunnssee,,aalllloo--  

  

  

  

  

  

  

  
rraa,,  aa  SSaalleerrnnoo,,  cchhee  ssttaavvaa  ppeerr  ccaappiittoollaarree  aaggllii  SSppaaggnnoollii  ee  

ffuu  qquuii  cchhee  IIppppoolliittoo  sscciioollssee  ll''eesseerrcciittoo  ee  ssii  ddiirreessssee  aa  

RRoommaa..  

                  QQuuaattttrroo  mmeessii  ddooppoo,,  iill  99  aaggoossttoo  ddeell  11664488,,  iill  ccoonn--

ddoottttiieerroo  eerraa  nnuuoovvaammeennttee  nneell  ggoollffoo  ddii  SSaalleerrnnoo,,  ssuullllaa  

nnaavvee  aammmmiirraagglliiaa  ddeellllaa  fflloottttaa  ffrraanncceessee,,  aall  ffiiaannccoo  ddeell  

CCoommaannddaannttee  TToommmmaassoo  CCaarriiggnnaannoo  ddii  SSaavvooiiaa  ee,,  ddooppoo  

aasspprrii  ccoommbbaattttiimmeennttii,,  ccoonn  ll''aaiiuuttoo  ddaallll''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cciitt--

ttàà  ddeeii  ssuuooii  ssoosstteenniittoorrii,,  rriiuussccìì  aa  ccoonnqquuiissttaarree  llaa  ppaarrttee  

nnoorrdd  ee  VViieettrrii..  PPeerròò,,  llaa  ssttrreennuuaa  rreessiisstteennzzaa  ppooppoollaarree  

ddeellllaa  cciittttàà  ddii  CCaavvaa  ddeeii  TTiirrrreennii,,  ffeeccee  ffaalllliirree  ll‟‟iimmpprreessaa  

ddeellllaa  rriiccoonnqquuiissttaa  ccoommpplleettaa  ddii  ttuuttttaa  SSaalleerrnnoo  eedd  IIppppoo--

lliittoo  ssii  rriittiirròò  iinnssiieemmee  aallllaa  fflloottttaa  ddii  TToommmmaassoo  CCaarrii--

ggnnaannoo  ddii  SSaavvooiiaa..  

                  NNeell  11665544,,  iinnffiinnee,,  ssppaalllleeggggiiaattoo  ddaall  DDuuccaa  ddii  

GGuuiissaa,,  vveeddiiaammoo  IIppppoolliittoo  aa  CCaasstteellllaammmmaarree  ddii  SSttaabbiiaa,,  

nneell  tteennttaa  ttiivvoo  ddii  aaggiittaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  ssoommmmoossssaa  ccoonnttrroo  

ggllii  AAssbbuurrggoo,,  mmaa,,  aanncchhee  qquueesstt‟‟iimmpprreessaa  ffaallllìì..  

                  NNeell  11665566,,  ddii  lluuii  ssii  ppeerrddoonnoo  llee  ttrraaccccee..  IIll  ccoonnddoott--

ttiieerroo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  mmoorrttoo  ddii  ppeessttee,,  dduurraannttee  llaa  tteerr--

rriibbiillee  eeppiiddeemmiiaa  ddii  qquueellll''aannnnoo  eedd  iill  ssuuoo  ccoorrppoo  ssaarreebbbbee  

ssttaattoo  bbrruucciiaattoo..  QQuueessttaa  èè  ll''iippootteessii  ppiiùù  aatttteennddiibbiillee..  AAllttrraa  

iippootteessii,,  nnoonn  ssuuppppoorrttaattaa  ddaa  aallccuunnaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  èè  

cchhee  IIppppoolliittoo  ssiiaa  mmoorrttoo  iinn  FFrraanncciiaa,,  ppeerr  ccaauussee  nnaattuurraallii..  

IIll  ssuuoo  nnoommee,,  ccoommuunnqquuee,,  vveennnnee  ppeerr  sseeccoollii  aaccccuummuunnaattoo  

aa  qquueelllloo  ddeeii  ttaannttii  ddeelliinnqquueennttii  ccoommuunnii  ee  bbrriiggaannttii,,  mmeessssii  

aa  mmoorrttee  ddaaggllii  SSppaaggnnoollii,,  nneell  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  lloorroo  ddoo--

mmiinnaazziioonnee  ssuull  MMeerriiddiioonnee  dd‟‟IIttaalliiaa..    

                                                                                                                          FFrraannccoo  PPaassttoorree  

  

______________ 
IIll  ddiisseeggnnoo  ddii  IIppppoolliittoo  PPaassttiinnaa  èè  ddeell  ppiittttoorree  GGaaeettaannoo  RRiissppoollii,,  RReecceennttee--

mmeennttee  ssccoommppaarrssoo,,  cchhee  hhaa  llaasscciiaattoo  uunn  sseeggnnoo  pprrooffoonnddoo  nneellllaa  ccuullttuuttaa  ccaamm--

ppaannaa  ee  mmeerriiddiioonnaallee..  AAmmiiccoo  ddeell  ssoottttoossccrriittttoo,,  ddii  CCaarrlloo  LLeevvii  ee  DDoommeenniiccoo  

RReeaa,,  aavveevvaa  uunn  iinnggeeggnnoo  ppoolliieeddrriiccoo,,  cchhee  lloo  ppoorrttaavvaa  aa  ssppaazziiaarree  ddaallllaa  

ppiittttuurraa,,  aallllaa  ssaaggggiissttiiccaa,,  aaii  rraaccccoonnttii,,  aallll‟‟iinncciissiioonnee  eedd  aallllaa  ggrraaffiiccaa..  
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      NNaattaa  iinn  uunnaa  ffaammiigglliiaa  ddii  eelleevvaattiissssiimmoo  cceettoo  ssoocciiaallee  ((iill  ppaa--

ddrree  aavveevvaa  iinnccaarriicchhii  ddii  ggrraannddee  pprreessttiiggiioo  aallllaa  ccoorrttee  ddeell  RRee  

SSoollee,,  LLuuiiggii  XXIIVV)),,  ffuu  ssttiimmoollaattaa  aa  ssvviilluuppppaarree  iinntteerreessssii  ssiiaa  

lliinngguuiissttiiccii  cchhee  sscciieennttiiffiiccii,,  aallll‟‟eeppooccaa  rriisseerrvvaattii  eesscclluussiivvaa--

mmeennttee  aaii  rraammppoollllii  ddii  sseessssoo  mmaasscchhiillee  ddeellllee  ggrraannddii  ffaammiigglliiee..  

LLaa  sseerriieettàà  ddeeggllii  ssttuuddii  nnoonn  llee  iimmppeeddiivvaa  ddii  ccoonndduurrrree  uunnaa  

vviittaa  bbrriillllaannttee,,  ttaallvvoollttaa  ffrriivvoollaa,,  iinntteessssuuttaa  ddii  ooccccaa--ssiioonnii  

mmoonnddaannee  cchhee  ddiivveennnneerroo  sseemmpprree  ppiiùù  ffrreeqquueennttii  ddaallllaa  ddaattaa  

ddeellllaa  ssuuaa  pprreesseennttaazziioonnee  aa  ccoorrttee,,  aavvvveennuuttaa  aallll''eettàà  ddii  sseeddiiccii  

aannnnii..  PPaarrttiiccoollaarrmmeennttee  vveerrssaattaa  nneellllee  lliinngguuee  ((ccoonnoosscceevvaa  

llaattiinnoo,,  ggrreeccoo  ee  tteeddeessccoo)),,  ssii  iinntteerreessssaavvaa  aanncchhee  aallllaa  mmuussiiccaa,,  

aall  tteeaattrroo,,  aallllaa  ddaannzzaa..  SSeeppppuurree  nneell  SSeetttteecceennttoo  llee  ddoonnnnee  

ffoosssseerroo  eesscclluussee  ddaa  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  lliivveelllloo  ssuuppeerriioorree,,  

ooggggii  ddiirreemmmmoo  uunniivveerrssiittaarriioo,,  ÉÉmmiilliiee  dduu  CChhââtteelleett,,  cciioonnoonnoo--

ssttaannttee  ssii  ccoossttrruuìì,,  dduurraannttee  iill  ccoorrssoo  ddeellllaa  vviittaa,,  uunnaa  pprreeppaarraa--

zziioonnee  ddii  aallttiissssiimmoo  lliivveelllloo,,  iinn  ppaarrttee  ccoommee  aauuttooddiiddaattttaa,,  iinn  

ppaarrttee  ffaacceennddoo  rriiccoorrssoo  aaggllii  iinnsseeggnnaammeennttii  pprriivvaattii  ee  aattttrraa--

vveerrssoo  iill  ccoonnffrroonnttoo  ddiiaalleettttiiccoo  nneeii  ssaalloottttii  ddeellll''eeppooccaa  ccoonn  

aallccuunnee  ttrraa  llee  ppiiùù  ggrraannddii  mmeennttii  sscciieennttiiffiicchhee  ddeellll''eeppooccaa  ccoo--

mmee  BBeerrnnoouullllii,,            

        BBuuffffoonn,,  CCllaaiirraauutt,,  EEuulleerroo,,  KKöönniigg,,  MMaauuppeerrttuuiiss,,  RRééaauummuurr..  

IIll  1122  ggiiuuggnnoo  11772255,,  ddiicciiaannnnoovveennnnee,,  ssppoossòò  iill  mmaarrcchheessee    FFlloo--

rreenntt  CCllaauuddee  dduu  CChhââtteelleett  aallll‟‟eeppooccaa  ttrreenntteennnnee..  IIll  mmaattrriimmoo--

nniioo  rriissppoonnddeevvaa  ppiiùù  aa  ccrriitteerrii  ddii  cceennssoo  cchhee  aa  mmoottiivvii  sseenn--

ttiimmeennttaallii,,  ii  dduuee  eebbbbeerroo  iinnffaattttii  ttrree  ffiiggllii  mmaa  iill  mmaarrcchheessee,,  

iimmppeeggnnaattoo  nneellllaa  ccaarrrriieerraa  mmiilliittaarree,,  iinnccoonnttrraavvaa  llaa  mmoogglliiee  aass--

ssaaii  ddii  rraaddoo..  EEdd  iill  lleeggaammee  mmaattrriimmoonniiaallee  nnoonn  iimmppeeddìì  mmaaii  aa  

lleeii  ddii  vviivveerree  uunnaa  vviittaa  sseennttiimmeennttaallee  aassssaaii  lliibbeerraa::  eebbbbee  dduuee  

rreellaazziioonnii  iimmppoorrttaannttii,,  ccoonn  iill  mmaarrcchheessee  ddii  GGuuéébbrriiaanntt  ee  ccoonn  

iill  dduuccaa  ddii  RRiicchheelliieeuu..  

        MMaa  iill  rraappppoorrttoo  sseennttiimmeennttaallee  ppiiùù  dduurraattuurroo  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa  

ffuu  qquueelllloo  ccoonn  VVoollttaaiirree;;  iill  ssooddaalliizziioo  ccuullttuurraallee  ee  sseennttiimmeenn--

ttaallee  ttrraa  ii  dduuee  iinniizziiòò  nneell  11773333::  lluuii  eerraa  ggiiàà,,  aa  3399  aannnnii,,  

aallll''aappiiccee  ddeell  ssuucccceessssoo,,  lleeii,,  aa  2288  aannnnii,,  ccoonndduucceevvaa  llaa  vviittaa  

ddoorraattaa  ddii  uunnaa  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  ccllaassssee  ppiiùù  aaggiiaattaa  ee  

iinnfflluueennttee..  LLoo  sspplleennddiiddoo  ccaasstteelllloo  ddii  BBrreetteeuuiill  tteessttiimmoonniiaa  aann--

ccoorr  ooggggii  iill  lliivveelllloo  ddii  vviittaa  ddeeii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  aa  ccuuii  

llaa  mmaarrcchheessaa  aappppaarrtteenneevvaa..  NNeell  mmaaggggiioo  ddeell  11773344  eesssseennddoo  

VVoollttaaiirree  ccaadduu--ttoo  iinn  ddiissggrraazziiaa  pprreessssoo  iill  rree  aa  ccaauussaa  ddii  ssuuooii  

ssccrriittttii  iinnnneeggggiiaannttii  aallllee  lliibbeerrttàà  ddii  ccuuii  ffrruuiivvaa  iill  ppooppoolloo  iinn--

gglleessee,,  ddaa  lluuii  bbeenn  ccoonnoosscciiuuttee  ppeerr  aavveerrllee  aapppprreezzzzaattee  nneell  

ccoorrssoo  ddii  uunn  pprreecceeddeennttee  eessiilliioo,,  llaa  ccooppppiiaa  ssii  ssttaabbiillìì  nneell  ccaa--

sstteelllloo  ddii  CCiirreeyy,,aa  CCiirreeyy--ssuurr--BBllaaiissee  nneellll‟‟AAllttaa  MMaarrnnaa,,  ddii  pprroo--

pprriieettàà  ddeell  mmaarriittoo  ddeellllaa  mmaarrcchheessaa,,  nnoonn  nnaassccoonnddeennddoo  llaa  

rreellaazziioonnee,,  aannzzii  ffaacceennddoonnee  mmoossttrraa  sseennzzaa  ccuurraarrssii  mmiinnii--

mmaammeennttee  ddeellll''ooppiinniioonnee  ccoommuunnee..  LLaa  ddiimmoorraa  nneecceessssiittaavvaa  ddii  

nnootteevvoollii  ooppeerree  ddii  rreessttaauurroo  ee  ccoossìì  VVoollttaaiirree  ssttiippuullòò  uunn  

aaccccoorrddoo  ccoonn  iill  pprroopprriieettaarriioo  iinn  bbaassee  aall  qquuaallee  aavvrreebbbbee  pprree--

ssttaattoo  aa  qquueesstt''uullttiimmoo,,  aa  uunn  iinntteerreessssee  aassssaaii  ccoonnvveenniieennttee,,  llaa  

ssoommmmaa  ddii  4400..000000  ffrraanncchhii  ccoonn  ccuuii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppoossssiibbiillee  

rreeaalliizzzzaarree  ii  llaavvoorrii  nneecceessssaarrii..  IIll  ccaasstteelllloo  ffuu  rriiaaddaattttaattoo  ppeerr  

ppootteerr  oossppiittaarree  iill  ggrraann  nnuummeerroo  ddii  vviissiittaattoorrii  cchhee  llaa  ffaammaa  

iinntteelllleettttuuaallee  ddeellllaa  ccooppppiiaa  aattttiirraavvaa..  LLaa  bbiibblliiootteeccaa  aarrrriivvòò  aa  

ccoonnttaarree  bbeenn  2211..000000  ttiittoollii,,  cciiooèè  ppiiùù  oo  mmeennoo  iill  lliivveelllloo  ddii  

uunn‟‟iissttiittuuzziioonnee  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddeell  tteemmppoo..  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      SSttiimmoollaattaa  ddaa  VVoollttaaiirree  aadd  aapppprrooffoonnddiirree  sseemmpprree  ppiiùù  llaa  

tteemmaattiiccaa  sscciieennttiiffiiccaa,,  llaa  CChhââtteelleett  ppuubbbblliiccòò  nneell  11773377  ggllii    EEllee--

mmeennttii  ddeellllaa  ffiilloossooffiiaa  ddii  NNeewwttoonn..  LL‟‟ooppeerraa  rreeccaa  nneellllaa  pprree--

ffaazziioonnee  iill  nnoommee  ddii  VVoollttaaiirree  ccoommee  ccooaauuttoorree,,  mmaa  nnoonn  èè  

dduubbbbiioo  cchhee  ll‟‟aappppoorrttoo  tteeoorriiccoo  ddeetteerrmmiinnaannttee  ffuu  ddeellllaa  CChhââttee--

lleett..  LLoo  ssccooppoo  eerraa  ccoonnsseennttiirree  aa  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  vvaassttoo,,  aanncchhee  

nnoonn  ddoottaattoo  ddii  uunn  lliivveelllloo  eessttrreemmoo  ddii  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttii--

ffiicchhee,,  ddii  aavvvviicciinnaarree  ll‟‟ooppeerraa  ddeelllloo  sscciieennzziiaattoo  iinngglleessee..      

NNeell  11774400  ddiieeddee  aallllee  ssttaammppee  IIssttiittuuzziioonnii  ddii  ffiissiiccaa,,  uunn‟‟eessppoossii--

zziioonnee  ddeellllee  tteeoorriiee  ddeell  ffiilloossooffooLLeeiibbnniizz..  

NNeeggllii  aannnnii  ssuucccceessssiivvii  ppoorrttòò  aavvaannttii  iill  pprrooggeettttoo  ddeellllaa  ppuubbbbllii--

ccaazziioonnee  ddeellll''ooppeerraa  ddii  NNeewwttoonn  PPrriinncciippiiaa  mmaatteemmaattiiccaa,,  ttrraa--

ddoottttaa  iinn  ffrraanncceessee  ddaall  llaattiinnoo  ppiiuuttttoossttoo  oossttiiccoo  ddeellll''aauuttoorree,,  ee  

ccoonn  ll‟‟aaggggiiuunnttaa  ddii  uunnaa  sseezziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aaggllii  ssvviilluuppppii  cchhee  llee  

tteeoorriiee  nneewwttoonniiaannee  aavveevvaannoo  vviissttoo  aadd  ooppeerraa  ddeeggllii  sscciieennzziiaattii  

ffrraanncceessii..  LL''ooppeerraa  uussccìì  ppoossttuummaa  nneell  11775599,,  ee  llaa  ppuubbbblliiccaa--

zziioonnee  ffuu  sseegguuiittaa  ddaa  VVoollttaaiirree  cchhee  llaa  ccoonnssiiddeerròò  uunn  ddeebbiittoo  

dd''aaffffeettttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ddoonnnnaa  cchhee  ffoorrssee  ggllii  eerraa  ssttaattaa  

iinntteelllleettttuuaallmmeennttee  ppiiùù  aaffffiinnee..  

NNeell  11774466,,  pprreessaa  ddaa  uunn''iimmpprroovvvviissaa  ppaassssiioonnee  ppeerr  iill  ppooeettaa  

  SSaaiinntt  LLaammbbeerrtt,,  aabbbbaannddoonnòò  VVoollttaaiirree  ee  ssii  ddeeddiiccòò,,  ccoonn  ooggnnii  

mmeezzzzoo,,  aa  lleeggaarree  aa  sséé  ll''aammaannttee,,  ddii  ddiieeccii  aannnnii  ppiiùù  ggiioovvaannee..  

SSeemmbbrraa  cchhee  SSaaiinntt--LLaammbbeerrtt  nnoonn  ffoossssee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

aattttrraattttoo  ddaallllaa  CChhââtteelleett,,  mmaa  cchhee  aabbbbiiaa  aaggiittoo  ssoolloo  ppeerr  uunn  ccaa--

pprriicccciioo  ee  ppeerr  iinnggeelloossiirree  llaa  ssuuaa  pprreecceeddeennttee  aammaannttee,,    MMaaddaa--

mmee  ddee  BBoouufffflleerrss,,  cchhee  lloo  aavveevvaa  aabbbbaannddoonnaattoo..  

LLaa  rreellaazziioonnee  ssii  rriissoollssee  ttrraaggiiccaammeennttee  ppeerrcchhéé  llaa  CChhââtteelleett  

aaffffrroonnttòò  uunnaa  ggrraavviiddaannzzaa  aadd  uunn''eettàà  cchhee,,  aallll''eeppooccaa,,  ccoossttiittuuiivvaa  

uunn  rriisscchhiioo  nnootteevvoollee  ppeerr  llaa  ddoonnnnaa::  ddiieeddee  aallllaa  lluuccee  uunnaa  

bbaammbbiinnaa  cchhee  mmoorrìì  ssuubbiittoo  ddooppoo  llaa  nnaasscciittaa  ee  lleeii  sstteessssaa  mmoorrìì  

sseeii  ggiioorrnnii  ddooppoo,,  aassssiissttiittaa  nneeggllii  uullttiimmii  mmoommeennttii  ddaa  VVoollttaaiirree,,  

ccooll  qquuaallee  eerraa  rriimmaassttaa  iinn  oottttiimmii  rraappppoorrttii,,  ee  ddaa  SSaaiinntt--LLaamm--

bbeerrtt..  

NNeell  11774499,,  ppooccoo  ddooppoo  llaa  mmoorrttee  ddii  ÉÉmmiilliiee,,  VVoollttaaiirree  ssccrriivvee  aa  

uunn''aammiiccaa::  jjee  nn''aaii  ppaass  ppeerrdduu  uunnee  mmaaîîttrreessssee  mmaaiiss  llaa  mmooiittiiéé  

ddee  mmooii--mmêêmmee..  UUnn  eesspprriitt  ppoouurr  lleeqquueell  llee  mmiieenn  sseemmbbllaaiitt  aavvooiirr  

ééttéé  ffaaiitt..  ((nnoonn  hhoo  ppeerrdduuttoo  uunn''aammaannttee  mmaa  llaa  mmeettàà  ddii  mmee  sstteess--

ssoo..  UUnn''aanniimmaa  ppeerr  llaa  qquuaallee  llaa  mmiiaa  sseemmbbrraavvaa  ffaattttaa))..  
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IILL  CCAAPPPPOOTTTTOO  DDII  NNAAPPOOLLEEOONNEE    
 

  
                                  

  

                                          

 

 

 

  

   

 

 DA TRAPANI 

IIll   ppaarraaggoonnee  èè  aabbuussaattoo,,   lloo  ssoo..   ÈÈ  ggiiàà  ssttaattoo  uu--

tt ii ll iizzzzaattoo  ddaa  aall ttrrii   ccoommmmeennttaattoorrii   ppeerr  rreennddeerree  ll‟‟ii--

ddeeaa  ddii   ttaannttee  vveecccchhiiee  ee  nnuuoovvee  ffaannffaarroonnaattee  ggoo--

vveerrnnaatt iivvee..   EEppppuurree,,   ppeerr  qquuaanntt ii   ssffoorrzzii   iioo  ffaacccciiaa,,  

nnoonn  rr iieessccoo  aadd  iimmmmaaggiinnaarree  nnuull llaa  ddii   ppiiùù  aaddaatt ttoo  

aa  ccoommmmeennttaarree  llaa  ““ll iissttaa  ddeell llaa  ssppeessaa””   ddii   RReennzzii ..  

MMii  rr iiffeerriissccoo  aallllaa  sscceenneett ttaa  ddeell   ““ccaappppoottttoo  ddii   NNaa--

ppoolleeoonnee”” ,,   uunn  ccllaassssiiccoo  ddeell   ggeenneerree,,   pprriimmoo  ffrraa  

uunnaa  ddeecciinnaa  ddii   eecccceezziioonnaall ii   qquuaaddrreett tt ii   ccoommiiccii   

cchhee  ccoosstteellllaannoo  qquueell   ccaappoollaavvoorroo  ddeell   cciinneemmaa  

ii ttaalliiaannoo  cchhee  èè  ““MMiisseerriiaa  ee  NNoobbiill ttàà”” ..   II  lleett ttoorrii   lloo  

rr iiccoorrddeerraannnnoo;;   aanncchhee  ii   ppiiùù  ggiioovvaannii ,,   ggrraazziiee  aaggll ii   

iinnnnuummeerreevvooll ii   ppaassssaaggggii   iinn  ttvv..   RRiiaassssuummoo,,   aa   

ggrraannddii   ll iinneeee::   ddoonn  PPaassqquuaallee  iill   FFoottooggrraaffoo  (( llaa  

““ssppaall llaa””))   ccoonnsseeggnnaa  aa  ddoonn  FFeell iiccee  SScciioosscciiaamm--

mmooccccaa  ((TToottòò))  uunn  iinnvvoollttoo  ccoonn  ddeennttrroo  ii ll   ssuuoo  

vveecccchhiioo  ccaappppoottttoo,,   ddaa  ddaarree  iinn  ppeeggnnoo  aall   ppiizzzziiccaa--

ggnnoolloo  iinn  ccaammbbiioo  ddeell   nneecceessssaarriioo  ppeerr  ssffaammaarrssii   ee  

ssffaammaarree  mmooggllii   ee  ff iiggll iiee,,   eedd  eelleennccaa  iill   nneecceessssaa--

rriioo::   uunn  cchhii lloo  ee  mmeezzzzoo  ddii   ssppaagghheett tt ii ,,   uunnaa  ““bbuuaatt --

ttaa””ddii   ppoommooddoorroo,,   uunn  cchhiilloo  ddii   ssaallssiicccciiaa,,   1100  uuoo--

vvaa,,   mmeezzzzoo  cchhii lloo  ddii   mmoozzzzaarreell llaa  ddii  AAvveerrssaa,,   uunn  

ppoo‟‟   ddii   ffrruuttttaa  ffrreessccaa,,   dduuee  ll ii ttrrii   ddii   vviinnoo  GGrraaggnnaannoo  

ffrriizzzzaannttee,,   dduuee  ssiiggaarrii……   ««ee   ––   ccoonncclluuddee  ––   iill   rree--

ssttoo  mmee  lloo  ppoorrtt ii»» ..   TToottòò  ––   cchhee  hhaa  aaccccoommppaaggnnaa--

ttoo  llaa  lluunnggaa  eelleennccaazziioonnee  ccoonn  uunnaa  mmiimmiiccaa  ddaa  

OOssccaarr  ––   ssooppppeessaa  ii ll   ffaaggoott ttoo  ee  cchhiieeddee::   ««PPaassqquuàà,,  

mmaa  qquuii   ddeennttrroo  cc‟‟èè  iill   ppaall ttòò  ddii   NNaappoolleeoonnee??»»   

MMuuttaattiiss  mmuuttaannddiiss   ––   ccoommee  ddiicceevvaannoo  ggll ii   aann--

tt iicchhii  rroommaannii   ––   eeccccoo  llaa  lliissttaa  ddeell llee  cciibbaarriiee  cchhee  

uunn  ddoonn  PPaassqquuaallee  iinn  vveerrssiioonnee  ttoossccaannaa  èè  aannddaattoo  

eelleennccaannddoo  nneeggll ii   uulltt iimmii  mmeessii ::   ggll ii   ssppaagghheett tt ii ,,   

ttaannttoo  ppeerr  ccoommiinncciiaarree,,  oovvvveerroossssiiaa  ii   1188  mmiill iiaarrddii  

ddii   ttaassssee  cchhee  ii ll   ggoovveerrnnoo  RReennzzii   aavvrreebbbbee  ggiiàà  ttooll --

ttoo  ff iinnoo  aall   nnoovveemmbbrree  ddeell lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo;;  ee  qquuee--

ssttoo  mmeennttrree  pprroopprriioo  iinn  qquueeii   ggiioorrnnii   ssii   aapppprreenn--

ddeevvaa  cchhee,,   nneell ll‟‟uullttiimmoo  ttrr iieennnniioo,,   ssoollttaannttoo  llee  ttaass--

ssee  ssuullllaa  ccaassaa  eerraannoo  aauummeennttaattee  ddii   2200  mmiill iiaarrddii  

ddii   eeuurroo  ((vveeddii   ““SSttaatt iisstt iicchhee  ee  pprreevviissiioonnii   mmoo--

ddeell lloo  TTiirraammoollllaa””   ssuu  SSoocciiaall   ddeell   55  ddiicceemmbbrree  

22001144))..   DDaa  aall lloorraa  èè  ssttaattoo  ttuutt ttoo  uunn  ccrreesscceennddoo  ddii   

pprroommeessssee,,   ff iinnoo  aaii   ffuuoocchhii  dd‟‟aarrttiiff iicciioo  ff iinnaall ii::   rr ii--

dduuzziioonnee  ddeell llee  ttaassssee  ssuull llaa  ccaassaa,,   ssuull llee  iimmpprreessee,,   

ssuuii   mmaacccchhiinnaarrii   ee  cchhii   ppiiùù  nnee  hhaa  ppiiùù  nnee  mmeettttaa::  

ppeerr  uunn  ttoottaallee  ––   eennttrroo  ii ll   22001188  ––   ddii  5500  mmiill iiaarrddii  

ddii   eeuurroo..IInnttaannttoo,,   ii ll   ppoovveerroo  ii ttaall iiaannoo  mmeeddiioo  ssoopp--

ppeessaavvaa  ll‟‟ iinnvvoollttoo  ee,,sscceett ttiiccoo,,cchhiieeddeevvaa::««MMaatt--ttèè,,  

mmaa  qquuii   ddeennttrroo  cc‟‟èè  iill   ppaall ttòò  ddii   NNaa--ppoolleeoonnee??»»   

AAddeessssoo,,   ff iinnaallmmeennttee,,   ddooppoo  llaa  ff iirrmmaa  ddeell   PPrree--

ssiiddeennttee  ddeell llaa  RReeppuubbbblliiccaa  ee  ll‟‟ iinnvviioo  aall llee  CCaammee--  

    

    

  

 

  

        

rree  ddeell   tteessttoo  ddeellllaa  ““mmaannoovvrraa””   ppeerr  ii ll   22001166,,   ssii   iinn--

ccoommiinncciiaa  aa  ccoommpprreennddeerree  cchhee  ccoossaa  rreeaallmmeennttee  ccii  

ssiiaa  iinn  qquueell   ffaaggoott ttoo  iinnffoorrmmee  cchhee  ll‟‟eerreeddee  ddii   ddoonn  

PPaassqquuaallee  ii ll   FFoottooggrraaffoo  hhaa  rr iiff iillaattoo  aa  ttuutt ttii   nnooii ..     

AAllttrroo  cchhee  ccaappppoottttoo  ddii   NNaappoolleeoonnee!!  EE  aallttrroo  ––   ppeerr  

ii ll   ppooppoolloo  ii ttaall iiaannoo  ––   cchhee  bbuuaattttee   ddii   ppoommooddoorroo  ee  

GGrraaggnnaannoo  ffrriizzzzaannttee!!   

TTuutttt‟‟aall   ppiiùù,,   ggll ii   ii ttaall iiaannii   rr iiuusscciirraannnnoo  aa  rr iimmeeddiiaa--

rree  uunnaa  ssbboobbbbaa  rraanncciiddaa,,   ccoommee  ppeerr  ii   ffaammoossii   8800  eeuu--

rroo::   ddaatt ii   ((aadd  aallccuunnii))  iinn  bbuussttaa  ppaaggaa,,   ee  ccoonntteemmppoo--

rraanneeaammeennttee  ssoott tt rraatt tt ii   ppeerr  aall ttrree  vviiee  ((ssggrraavvii   aannnnuull--

llaatt ii ,,   iimmppoossttee  llooccaall ii ,,   aauummeennttii   ddii   ttaarriiffffee,,   eecccceetteerraa)) ..  

AAll   ppoossttoo  ddeeggll ii   8800  eeuurroo,,   qquueessttaa  vvooll ttaa  ccii   ssaarràà  uunnaa  

rr iidduuzziioonnee  ddeellllee  iimmppoossttee  ssuull llee  pprriimmee  aabbii ttaazziioonnii ,,   

mmaa  llaa  pprreessssiioonnee  ff iissccaallee  ccoommpplleessssiivvaa  ssaall iirràà  aannccòò--

rraa  ddii  mmeezzzzoo  ppuunnttoo::   ddaall  4433,,77%%  ddii   qquueesstt‟‟aannnnoo  aall  

4444,,22  ddeell ll‟‟aannnnoo  vveennttuurroo,,  ppeerr  ccrreesscceerree  uull tteerriioorr--

mmeennttee  nneell   22001177..   

EE  qquueessttoo,,   sseennzzaa  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  ssppaaddaa--ddii --DDaa--

mmooccllee  ddeeggll ii   aauuttoommaattiissmmii  ddeell llee  ““ccllaauussoollee  ddii   ssaall--

vvaagguuaarrddiiaa””   iimmppoosstteeccii   ddaall llaa  ddii ttttaattuurraa  eeuurrooppeeaa;;   ii ll   

CCiinngguueett ttaattoorree  FFiioorreenntt iinnoo  èè  rr iiuusscciittoo  aa  ffaarrsseellee  

ccoonnggeellaarree  ppeerr  ii ll   22001166,,   mmaa  nneell   22001177  ee  22001188  ii ll   

ccoonnttoo  ssaarràà  ppiiùù  ssaallaattoo::   ggll ii  ii ttaall iiaannii   ssppeennddeerraannnnoo  1155  

mmiill iiaarrddii   ddii   eeuurroo  iinn  ppiiùù  ppeerr  ll‟‟aauummeennttoo  ddeell ll‟‟IIVVAA,,  ee   

aall ttrrii   2200  mmiill iiaarrddii   iinn  ppiiùù  ppeerr  ll‟‟aauummeennttoo  ddeell llee  aacc--

cciissee..  

LL‟‟uunniiccaa  ccoossaa  cchhee  sseemmbbrraa  pprroocceeddeerree  aa  ggoonnffiiee  

vveellee,,   aall   ddii   llàà  ddeell llaa  mmaannoovvrraa,,   èè  ll‟‟aall iieennaazziioonnee  ddii   

qquueell   ppooccoo  cchhee  rreessttaa  ddeell   nnoossttrroo  ppaattrriimmoonniioo  nnaazziioo--

nnaallee..   LLee  pprriivvaatt iizzzzaazziioonnii ,,   iinnffaatt tt ii ,,   vvaannnnoo  ccoommee  uunn  

ttrreennoo..   AAddeessssoo  èè  llaa  vvooll ttaa  ddeell   ppaacccchheett ttoo  aazziioonnaarriioo  

ddii   PPoossttee  IIttaall iiaannee  aannccòòrraa  iinn  mmaannoo  ppuubbbblliiccaa..   QQuuee--

ssttaa  ssttrraannaa  EEuurrooppaa  ccii   hhaa  iimmppoossttoo  ddii   ssppaallaannccaarree  llee  

ppoorrttee  ddeell llee  nnoossttrree  ppoossttee  aaii   pprriivvaatt ii   ((ssoopprraatt ttuutt ttoo  

iinngglleessii)) ,,   ee  nnooii   ssiiaammoo  ssttaatt ii   pprroonntt iissssiimmii  aadd  oobbbbee--

ddiirree..   AAnnzzii ,,   ppeerr  ccoommppiiaacceerree  ii   mmeerrccaatt ii ,,   PPoossttee  IIttaa--

ll iiaannee  hhaa  ggiiàà  ddeecciissoo  cchhee  nneeii   CCoommuunnii   iinnffeerriioorrii   aa  

55..000000  aabbii ttaanntt ii ,,   aa  ffaarr   tteemmppoo  ddaall   11°°  oott ttoobbrree,,   llaa  ppoo--

ssttaa  vveerrrràà  ddiissttrriibbuuii ttaa  ssooll ttaannttoo  uunn  ggiioorrnnoo  aall llaa  sseett tt ii--

mmaannaa..   CCoonn  ttaanntt ii   ssaalluuttii   aall  ““ppuubbbblliiccoo  sseerrvviizziioo”” ..     

                                                                                            MMiicchheellee  RRaall lloo  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ἊἊνν  μμὴὴ  ππααρρῇῇ  κκρρέέααςς,,  ττάάρριιχχοονν  σσττεερρκκττέέοονν  

AAnn  mmèè  ppaarrèè  ccrreeaass,,  ttaappiirroonn  sstteerrccttèèoonn  

TTrraadduuzziioonnee::  
SSee  nnoonn  cc''èè  ccaarrnnee,,  bbiissooggnnaa  aaccccoonntteennttaarrssii  

ddeellllaa  ssaarrddiinnaa..  
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AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 
  

 

  

                      

 

 

 

 

  

  

  

  

  
              PPeerr  ccaappiirree  qquueessttaa  iirraa    llaa  ccoossaa  mmiigglliioorree  èè,,  ccoommee  sseemmpprree,,    

gguuaarrddaarree  aa  GGeessùù..  AAnncchhee  eeggllii  ssii  aaddiirraa    rreeaaggeennddoo  aallllaa  mmaallaattttiiaa  

((MMcc  11,,4411)),,  ssccaagglliiaannddoossii  ccoonn  dduurreezzzzaa  ccoonnttrroo  llaa  dduurreezzzzaa  ddii  

ccuuoorree  ddeeii  ssuuooii  iinntteerrllooccuuttoorrii  ((MMcc  33,,55)),,  ccoonnttrroo  ii  ffaarriisseeii  cchhee  

oopppprriimmoonnoo  llee  vveeddoovvee  ee  ggllii  oorrffaannii  ((MMtt  2233,,3333))..  EE  aannccoorraa::””  

VVeeddeennddoo  uunn  ggiioorrnnoo  vveenniirree  aall  bbaatttteessiimmoo  mmoollttii  ttrraa  ffaarriisseeii  ee  

ssaadddduucceeii,,  llii  aappoossttrrooffòò  ddiicceennddoo::””RRaazzzzaa  ddii  vviippeerree!!  CChhii  vvii  hhaa  

iinnsseeggnnaattoo  aa  cceerrccaarree  ssccaammppoo  ddaallll‟‟iirraa  vveennttuurraa??””  ((MMtt  33,,77))..  MMaa  

llaa  ssuuaa  iirraa  nnoonn  nnaassccee  ppeerrcchhéé  ssii  sseennttee  ooffffeessoo,,  ppeerrcchhéé  ssii  llaasscciiaa  

oossccuurraarree  llaa  rraaggiioonnee  ddaallllaa  ppaassssiioonnee,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ppeennssaa  aallllee  

ccoonnsseegguueennzzee..  TTuutttt‟‟aallttrroo!!  QQuuaannddoo  GGeessùù  ssccaacccciiaa  ii  mmeerrccaannttii  

ddaall  TTeemmppiioo,,  nnoonn  èè  ttrraassppoorrttaattoo  ddaallll‟‟iirraa,,  mmaa    ppeerrcchhéé  èè  ssppiinnttoo  

ddaallll‟‟aammoorree      ggeelloossoo  ddeell  ppaaddrree  ssuuoo::  ““NNoonn  ffaattee  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  

mmiioo  PPaaddrree  uunn  lluuooggoo  ddii  mmeerrccaattoo””  ((GGvv  22,,1166))  eedd  aannnnuunncciiaa  iinn  

mmooddoo  iinneeqquuiivvooccaabbiillee  cchhee  iill  mmaallee  ddeevvee  eesssseerree  ccoommbbaattttuuttoo  

ccoonn  ddeecciissiioonnee  ee  cchhee  ii  mmaallvvaaggii  nnoonn  ppoossssoonnoo  ssppeerraarree  ddii  

rreessttaarree  iimmppuunniittii..  EEssssii  ddeebbbboonnoo  ffaarree  ii  ccoonnttii  ccoonn  ll‟‟iirraa  ddii  DDiioo!!  

VVii  èè  dduunnqquuee  uunnaa  ssaannaa  iinnddiiggnnaazziioonnee..  SSccrriivvee  EEnnzzoo  BBiiaanncchhii::  

““VVaa  ddeettttoo  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa::  vvii  èè  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uunnaa  ccoolllleerraa  

ddeellll‟‟uuoommoo  cchhee  ddiiaa  gglloorriiaa  aa  DDiioo  ––  ccoommee  ccaannttaa  iill  ssaallmmiissttaa  ((SSll  

7766,,1111))  --,,  ccoonnttrraappppoossttaa  aa  uunnaa  ffaallssaa  ddoollcceezzzzaa  llaa  qquuaallee  nnaa--

ssccoonnddee  uunn  ooddiioo  iinnffiinniittoo,,  cchhee  mmaaggaarrii  aallll‟‟eesstteerrnnoo  aassssuummee  ii  

ttrraattttii  ddii  ffaallssii  ssoorrrriissii,,[[mmaa,,  pprreecciissaa]]  mmii  ppaarree  cchhee  ttrree  ssiiaannoo  llee  

ccoonnddiizziioonnii  aaffffiinncchhéé  llaa  ccoolllleerraa  ssiiaa  ““ggiiuussttaa  ccoolllleerraa””::  ddeevvee  

eesssseerree  ssuusscciittaattaa  ddaallllaa  ggiiuussttiizziiaa,,  ddeevvee  aavveerree  uunnaa  rreettttaa  iinntteenn--

zziioonnee,,  ddeevvee  eesspprriimmeerrssii  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  rreeaazziioonnee  pprrooppoorrzziioo--

nnaattaa..  EEssssaa  nnoonn  ppuuòò  dduunnqquuee    eesssseerree  iinnggiiuussttaa,,nnéé  vveennddiiccaattiivvaa,,  

nnéé  ssmmiissuurraattaa!!””  LLee  ppeerrssoonnee  cchhee  nnoonn  ssii  aarrrraabbbbiiaannoo  mmaaii  ffaannnnoo  

ppaauurraa  aa  mmoollttii..  GGllii  aannttiicchhii  ddiicceevvaannoo::””  GGuuaarrddaattii  ddaall  ccaannee    cchhee  

nnoonn  aabbbbaaiiaa  ee  ddaallllaa  aaccqquuee  cchheettee””..  

CCaattoonnee    ssccrriivveevvaa::””ddoovvee  iill  ffiiuummee  ssccoorrrree  ppiiùù  ttrraannqquuiilllloo  ffoorrssee  

ssii  nnaassccoonnddee  ll‟‟oonnddaa  ppiiùù  aallttaa””..  

SSaann  TToommmmaassoo  rreeaalliizzzzòò  uunnaa  ssiinntteessii    eeqquuiilliibbrraattaa  ddeell  ppeennssiieerroo  

aannttiiccoo  ((iirraa  vviirrttùù  ddeeggllii  eerrooii))  ee  ddii  qquueelllloo  ccrriissttiiaannoo  PPeerr  lluuii,,  

iinnffaattttii,,  ““ll‟‟iirraa,,  cchhee  ddii  ppeerr  sséé  èè  uunnaa  ppaassssiioonnee  uummaannaa,,  dduunnqquuee  

nneeuuttrraa,,  ppuuòò  ddeeggeenneerraarree  nneellll‟‟iirraa--vviizziioo,,  qquuaannddoo  pprreecceeddee  iill  

ggiiuuddiizziioo  ddeellllaa  rraaggiioonnee  ee  lloo  ttrraavvoollggee,,  ooppppuurree  ppuuòò  pprreennddeerree  llaa  

vviiaa  ddeellll‟‟iirraa--vviirrttùù..  IInn  qquueesstt‟‟uullttiimmoo  ccaassoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  ddeessiiddeerriioo  

lleeggiittttiimmoo  ddii  rriiccoossttrruuiirree  ll‟‟oorrddiinnee  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa,,  iinn  sseegguuiittoo  aa  

uunn  mmaallee  iinnggiiuussttaammeennttee  rriicceevvuuttoo..  

EE‟‟  uunnaa  ppaassssiioonnee  ddeell  ttuuttttoo  nnaattuurraallee,,  ppeerrcchhéé    ““ccoommee  cciiaassccuunn  

eesssseerree  ddeessiiddeerraa  nnaattuurraallmmeennttee  iill  pprroopprriioo  bbeennee,,  ccoossìì  nnaattuurraall--

mmeennttee  rreessppiinnggee  iill  pprroopprriioo  mmaallee””..    IInnssoommmmaa,,  ll‟‟aasssseennzzaa  ddii  qquuee--

ssttoo  ttiippoo  ddii  iirraa  ccoorrrriissppoonnddeerreebbbbee  aall  mmaassoocchhiissmmoo..  

  

  

  

  
  

IIll  2277  oottttoobbrree  cc..aa..,,  aallllee  pprriimmee  lluuccii  ddeellll‟‟aallbbaa,,  uunn  

ccoorrppoo  ggiiaaccee  sseennzzaa  vviittaa,,  iinn  uunnaa  aabbiittaazziioonnee  ddii  

vviiaallee  TTrriieessttee,,  aa  PPaaggaannii..  

  IIll  rraappiiddoo  aarrrriivvoo  ddeellll‟‟aauuttooaammbbuullaazzaa,,  nnoonn  hhaa  ppoo--

ttuuttoo  rriippoorrttaarree  iinn  vviittaa  iill  ccoorrppoo  ddeellll‟‟iinnffeelliiccee..  

II  ccaarraabbiinniieerrii  ssii  ssoonnoo  llaanncciiaattii  nneellllee  iinnddaaggiinnii,,  mmaa  

nnuullllaa  èè  eemmeerrssoo  ddaaggllii  iinntteerrrrooggaattoorrii  ddii  aammiiccii  ee  

ppaarreennttii..  PPaarree  cchhee  ssuu  ddii  uunn  ssoolloo  ffaattttoo  nnoonn  vvii  ssoo--  

nnoo  bbuubbbbii::  iill  ggiioovvaannee  ssii  èè  ssuuiicciiddaattoo,,  ccaauussaannddoo,,  iinn  ttaall  

 
 

 

TToommmmaassoo  cchhiiaarriissccee  aaccuuttaammeennttee  cchhee  ppeerr    ““pprroopprriioo  mmaallee””  nnoonn  

bbiissooggnnaa  iinntteennddeerree  ssoollttaannttoo  qquueelllloo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  sséé,,  mmaa  aanncchhee  

iill  mmaallee  ssuubbiittoo  ddaa  ccoolloorroo  aa  ccuuii  ssiiaammoo  lleeggaattii  ppeerr  ppaarreenntteellaa,,  oo  ppeerr  

aammiicciizziiaa  oo  ppeerr  ccoommuunnee  aappppaarrtteenneennzzaa  aa  uunnaa  sstteessssaa  ssoocciieettàà  oo,,  aallllaa  

ffiinnee,,  aalllloo  sstteessssoo  ggeenneerree  uummaannoo  ..((GG..  VVEENNTTIIMMIIGGLLIIAA,,  LLaa  ssaannaa  iinnddii--

ggnnaazziioonnee,,  iinn  MMeessssaaggggeerroo  ddii  ssaanntt‟‟AAnnttoonniioo,,  nnoovv..  22001111,,pppp  5566--5577))..  

OOggggii  llee  ssiittuuaazziioonnii  ccaappaaccii  ddii  iinndduurrrree  aa  uunn‟‟iirraa  ggiiuussttaa  ccee  ssoonnoo  

mmoollttee..  II  ggiioovvaannii,,  iinn  vveerriittàà,,  oosscciillllaannoo  ttrraa  uunn‟‟iinnddiiffffeerreennzzaa  aabbuulliiccaa  

ee  uunnaa  rriibbeelllliioonnee  ccoonnttrroo  ttuuttttoo  ee  ttuuttttii..  

  IIll  ffeennoommeennoo  ddeeggllii  iinnddiiggnnaaddooss  eesspprriimmee  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  llaa  rraabbbbiiaa  ddii  

ffrroonnttee  aallllee  iinnggiiuussttiizziiee  ee  ddaallll‟‟aallttrraa  llaa  ppeerriiccoolloossiittàà  ddii  cchhii  nnoonn  èè  

ssttaattoo  eedduuccaattoo  aa  ggeessttiirree  llaa  pprroopprriiaa  aaggggrreessssiivviittàà..  

IIll  mmooddeerrnnoo  IInnccrreeddiibbiillee  HHuullkk  hhaa  qquuaallccoossaa  iinn  ccoommuunnee  ccoonn  

AAcchhiillllee..  IIll  ffiissiiccoo  nnuucclleeaarree  BBrruuccee  BBaannnneerr  ,,  qquuaannddoo  aassssiissttee  aa  

uunn‟‟iinnggiiuussttiizziiaa  oo  vviieennee  pprroovvooccaattoo,,  ssii  ttrraassffoorrmmaa  iinn  uunn  oommaacccciioonnee  

vveerrddee  aallttrroo  cciinnqquuee  mmeettrrii  ee  ddaallllaa  ffoorrzzaa  ssoovvrruummaannaa..  LLeetttteerraall--

mmeennttee  vveerrddee  ddii  rraabbbbiiaa..  

  NNeeggllii  ssttuuddii  mmeeddiiccii  nnoonn  aarrrriivvaa  llaa  ccdd  ““iirraa  mmooddeerraattaa””..  LLìì  aassssuummee  

((rraarraammeennttee))  llee  ffoorrmmee  ddeell  ffuurroorree  ddii  EErraaccllee,,  cchhee  sstteerrmmiinnaa  llaa    

pprroopprriiaa  ffaammiigglliiaa,,  oo  qquueellllee  ddii  cchhii  nnoonn  ppootteennddoollaa  ssccaarriiccaarree  ssuull--

ll‟‟aauuttoorree  ddeell  ttoorrttoo  ssuubbiittoo  ssee  llaa  pprreennddee  ccooll  ccllaassssiiccoo  ccaapprroo  eessppiiaa--

ttoorriioo  ((vveeddii  IIaannnnaaccccii::  qquueellllii  cchhee  ppeerrddee  iill  MMiillaann,,  vvaannnnoo  aa  ccaassaa    ee  

ppiicccchhiiaannoo  ii  ffiiggllii))..  SSee  ppooii  ppeerrssoonnaa  iirraattaa  ee  ccaapprroo  eessppiiaattoorriioo  ccooiinn--

cciiddoonnoo  llaa  ccoolllleerraa  vviieennee  rriivvoollttaa  ccoonnttrroo  ssee  sstteessssii  ffaacceennddoo  ddeell  mmaa--

llee,,  ffiinnoo  aall  ssuuiicciiddiioo..  ((CC..  CCAALLAANNCCHHIINNII,,  AArrrraabbbbiiaattii  ccoonn  llaa  vviittaa,,  ,,  

iinn  MMeessssaaggggeerroo  ddii  ssaanntt‟‟AAnnttoonniioo,,  nnoovv..  22001111  pp..6600))  

CCoonncclluussiioonnee::  AArriissttootteellee  nneellll‟‟EEttiiccaa  aa  NNiiccoommaaccoo  aaffffeerrmmaa::””  AArr--

rraabbbbiiaarrssii  èè  ffaacciillee,,  nnee  ssoonn  ttuuttttii  ccaappaaccii,,  mmaa  nnoonn  èè  aassssoolluuttaammeennttee  

ffaacciillee  ee  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  èè  ddaa  ttuuttttii  aarrrraabbbbiiaarrssii  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  

ggiiuussttaa,,  nneellllaa  mmiissuurraa  ggiiuussttaa,,  nneell  mmooddoo  ggiiuussttoo,,  nneell  mmoommeennttoo  ggiiuu--

ssttoo  ee  ppeerr  llaa  ggiiuussttaa  ccaauussaa””..  NNiieennttee,,  dduunnqquuee,,  rriimmoozziioonnee  ffoorrzzaattaa  oo  

rreepprreessssiioonnee  aa  ttuuttttoo  ccaammppoo,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  uunnaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  ggiiuu--

ssttaa  mmiissuurraa  cchhee  nnoonn  rriinnnneeggaa  iill  ddiirriittttoo  ddeell  ssooggggeettttoo  aa  ffaarrssii  vvaalleerree  

aanncchhee  iinn  mmaanniieerraa  vviibbrraannttee  sseennzzaa  ppeerròò  pprreevvaarriiccaarree  llaa  ccoonnttrroo--

ppaarrttee..  

VVii  ssoonnoo,,  iinnffiinnee,,    ddeeii  ““ccaannaallii  ssuubblliimmaattoorrii””    ppeerr  ffaarr  ssbboolllliirree  ll‟‟iirraa;;  

eessssii  ssoonnoo  iill  ggiiooccoo,,  lloo  ssppoorrtt,,  llaa  mmuussiiccaa..  IIll  ccaannttoo  èè  ppaarrttiiccoollaarr--

mmeennttee  iiddoonneeoo  ccoonnttrroo  ll‟‟aaggggrreessssiivviittàà,,  ppeerrcchhéé  ssuusscciittaa  eemmoozziioonnii  

aannttiitteettiicchhee,,  ccoommee  llaa  ccoommmmoozziioonnee  ee  llaa  tteenneerreezzzzaa..  DDaa  qquuii  llaa  

pprrooffoonnddaa    vveerriittàà  ddeell  pprroovveerrbbiioo  ““CCaannttaa  cchhee  ttii  ppaassssaa””..  AAnncchhee  

ll‟‟uummoorriissmmoo  aaiiuuttaa  aa  ““ssggoonnffiiaarree””  ll‟‟aaggggrreessssiivviittàà  ,,  iinn  qquuaannttoo  èè  ssoo--

ssttaannzziiaallmmeennttee  ll‟‟iinnvviittoo  aa  nnoonn  pprreennddeerrssii  ttrrooppppoo  ssuull  sseerriioo..  

RReennaattoo  NNiiccooddeemmoo  

  

  

  
..    

mmooddoo,,  uunn  ggrraannddee  ddoolloorree  aaii  ggeenniittoorrii  eedd  aallllaa  ffaammiigglliiaa  

ttuuttttaa..  

PPeerrcchhéé  uunn  ggeessttoo  ccoossìì  ffoollllee??  QQuuaalluunnqquuee  ffoossssee  iill  mmoo--

ttiivvoo,,  vvaalleevvaa  iill  ssaaccrriiffiicciioo  ddeellllaa  vviittaa??  CCoommee  mmaaii  llaa  

mmeennttee  ddeeii  ggiioovvaannii,,  ooggggii,,  èè  ccoossìì  ffrraaggiillee??  DDoovvee  ssoonnoo  ii  

vvaalloorrii  cchhee  ddaannnnoo  ffoorrzzaa  aallllaa  nnoossttrraa  rraaggiioonnee,,  iinnddiirriizz--

zzaannddoollaa  vveerrssoo  iill  ggiiuussttoo  ddiisscceerrnniimmeennttoo??  FFoorrssee  aa  qquuaall--

ccuunnaa  ddii  qquueessttee  ddoommaannddee  ppoottrreemmmmoo  ppuurree  rriissppoonnddeerree,,  

ppeerr  llee  aallttrree,,  nnoonn  ccii  rriimmaarree  cchhee  aaffffiiddaarrccii  aall  PPaaddrreetteerrnnoo..  

GG..VViissccoonnttee  

  

  

  

  

  

  

L‟ira – Continua da pag.7 

GAETANO VISCONTE; IL GIOVANE GIORNALISTA PAGANESE,  

DAI BANCHI DELL’ISTITUTO S.GIUSEPPE SCRIVE  
 



 

  

- 13 - 

 

          AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  

  

  

  

  

  

            

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DDeessttrraa  ee  SSiinniisstt rraa::   vveecccchhiiee  eett iicchheettttee  cchhee  uunn  ppoo‟‟   ttuutt--

tt ii   ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  aacccceett ttaarree  ppeerr  sseemmpplliiccee  ccoonnssuueettuuddiinnee,,   

ppeerr  ppiiggrr iizziiaa  mmeennttaallee,,   ppeerrcchhéé  èè  ii ll   ssiisstteemmaa  ppiiùù  sseemmpplliiccee  

ppeerr  ““ccaattaallooggaarree””   uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppoollii tt iiccaa  ccoonn  uunn  rraa--

ggiioonneevvoollee  mmaarrggiinnee  ddii   aapppprroossssiimmaazziioonnee..   IInn  vveerrii ttàà,,   ssii   

tt rraatt ttaa  ddii   eett iicchheettttee  nnoonn  vveecccchhiiee  mmaa  sstt rraavveecccchhiiee,,   rriissaalleenn--

tt ii   aadd  oollttrree   dduuee  sseeccoollii   ffaa,,   aaggll ii   ““ssttaatt ii   ggeenneerraall ii””   cchhee  pprree--

cceeddeetttteerroo  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  ff rraanncceessee..   MMaa  nnoonn  èè  ddeellllaa  DDee--

ssttrraa  ee  ddeellllaa  SSiinniisstt rraa  cchhee  vvoogglliioo  ppaarrllaarree,,   bbeennssìì   ddii   uunn  

ooggggeettttoo  mmiisstteerriioossoo  cchhee  vviieennee  cchhiiaammaattoo  ““CCeennttrroo”” ..   IInn--

vvaannoo  ssee  nnee  cceerrcchheerràà  tt rraacccciiaa  nneeggllii   aannnnaallii   ddii   ssttoorriiaa  ddeellllaa   

ppoollii tt iiccaa,,   cchhee  nnuullllaa  aall   rr iigguuaarrddoo  ccii   ddiiccoonnoo,,   aallmmeennoo  ff iinnoo  

aa  ppoocchhii   ddeecceennnnii   ffaa..   

QQuuaannddoo  nneellll‟‟aannnnoo  ddii   ggrraazziiaa  11778899,,   iinnffaatt tt ii ,,   dduuee  ccoonn--

ttrraappppoosstt ii   ggrruuppppii   ddii   rraapppprreesseennttaannttii   ddeell   ““ tteerrzzoo  ssttaattoo””   aann--

ddaarroonnoo  aadd  ooccccuuppaarree  dduuee  ooppppoosstt ii   sseett ttoorrii   ddeellll‟‟eemmiicciicclloo,,   

ssii   sscchhiieerraarroonnoo  ddii   qquuaa  oo  ddii   llàà,,   aa  ddeesstt rraa   oo  aa   ssiinniisstt rraa..   

NNeessssuunnoo  sscceellssee  ddii   ssttaarree  nnéé  ddii   llàà  nnéé  ddii   qquuaa,,   nnéé  aa   ddeesstt rraa   

nnéé  aa  ssiinniisstt rraa,,   oovvvveerroossssiiaa   iinn  qquueellllaa  ssoorrttaa   ddii   ““ iissoollaa  cchhee  

nnoonn  cc‟‟èè””   cchhee  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  cchhiiaammaarrssii   ((ee  nnoonn  ssii   cchhiiaa--

mmòò,,   ggiiaacccchhéé  nnoonn  eessiisstteevvaa))  ““CCeennttrroo”” ..   EEccccoo  ppeerrcchhéé,,   ssee  

llee  ooddiieerrnnee  ee  ppuurr  ddeeccaadduuttee  DDeessttrraa  ee  SSiinniissttrraa   ppoossssoonnoo  

vvaannttaarree  aannttiicchhee  oorr iiggiinnii   bbllaassoonnaattee,,   ii ll   CCeenntt rroo  nnoonn  hhaa  

uunnaa  ssuuaa  ssttoorriiaa..     

IInn  IIttaall iiaa,,   ppeerr  eesseemmppiioo,,   ii   pprriimmii  vvaaggii tt ii   ddii   uunn  qquuaalluunn--

qquuee  CCeennttrroo  ssii   eebbbbeerroo  ssoollttaannttoo  ddooppoo  ii ll   ffaasscciissmmoo,,   ccoonn  llaa  

DDeemmooccrraazziiaa  CCrriisstt iiaannaa,,   nnuuoovvaa  ccrreeaattuurraa  ppoollii tt iiccaa  ““cceennttrrii --

ssttaa””   cchhee  ––   aabbuussiivvaammeennttee,,   aa  ppaarreerr  mmiioo  ––   ssii   ddiicchhiiaarraavvaa  

eerreeddee  ddeell   PPaarrtt ii ttoo  PPooppoollaarree   ddii   ddoonn  SSttuurrzzoo;;   ffoorrmmaazziioonnee  

––   qquueesstt‟‟uulltt iimmaa  ––   cchhee  nneell   ppaannoorraammaa  ppoollii tt iiccoo  pprreeffaassccii --

ssttaa  eerraa  ssttaattaa  ppiiuuttttoossttoo  uunnaa  ddeellllee  ccoommppoonneennttii   ddeellllaa   SSii--

nniissttrraa  ii ttaall iiaannaa..   CCoollllooccaazziioonnee  ccoommpplleettaammeennttee   ddiivveerrssaa  

rriissppeettttoo  aadd  aall ttrr ii   ““ppooppoollaarriissmmii””   eeuurrooppeeii   ddeeggllii   aannnnii   

TTrreennttaa  ee  QQuuaarraannttaa,,   nneett ttaammeennttee  sscchhiieerraatt ii   aa  DDeessttrraa,,   ttaa--

lloorraa  aall llaa  DDeesstt rraa  eess ttrreemmaa::   ffrraa  qquueesstt ii ,,   ii ll   ppooppoollaarriissmmoo  

aauussttrriiaaccoo,,   ddaallllee  ccuuii   ff ii llaa  ––   ppeerraall tt rroo  ––   pprroovveenniivvaa  ll‟‟eexx  

ccii tt ttaaddiinnoo  aauussttrruunnggaarriiccoo  AAllcciiddee  DDee  GGaassppeerrii ..   

AAtttteennzziioonnee,,   nnoonn  vvoogglliioo   aassssoolluuttaammeennttee  ddiirree  cchhee  DDee--

ssttrraa  ee  SSiinniisstt rraa  ssiiaannoo  llee  uunniicchhee  rreeaallttàà  ddeellllaa  ppoollii tt iiccaa,,   ee   

cchhee  ttuuttttoo  ii ll   rreessttoo  ssiiaa  ssoolloo  aappppaarreennzzaa..   AAll  ccoonnttrraarriioo  ––   

ppeerr  qquuaall   cchhee  vvaallee  ii ll   mmiioo  mmooddeessttoo  ppaarreerree  ––   ssoopprraatt ttuuttttoo   

ooggggii   DDeesstt rraa  ee  SSiinniisstt rraa  ssoonnoo  sseemmpplliiccii   eett iicchheettttee,,   cchhee  

sseerrvvoonnoo  ssoollttaannttoo  aa  ccoollllooccaarree  mmaassssee  iimmppoorrttaannttii   ddii   ccii tt --

ttaaddiinnii--eelleett ttoorrii   nneell llee  sscchhiieerree  ddii   qquueessttoo  oo  qquueell   ppaarrtt ii ttoo..   

pprreessuuppppoossttoo  ––   ssbbaagglliiaatt iissss iimmoo  ––   cchhee  uunn  iinnddiivviidduuoo  cchhee  

aabbbbiiaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ccoonnsseerrvvaattrriiccee  oo  pprrooggrreessssiissttaa  ((ee   

ppeerrcciiòò  ““ddii   ddeessttrraa””   oo  ““ddii   ss iinniissttrraa”” ))  rriigguuaarrddoo  aadd  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  mmaatteerriiaa,,   ddeebbbbaa  ppeerr  ffoorrzzaa  mmaanntteenneerree  ii ll   

mmeeddeessiimmoo  oorriieennttaammeennttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aa  ttuutttt ii   ggllii   aall tt rrii   

aassppeetttt ii   ddeellllaa  vviittaa  ppoollii tt iiccaa  ee  ssoocciiaallee..   OOvvvveerroossssiiaa,,   ttuu   

sscceeggllii   ––   mmaaggaarrii   ppeerr  uunn  ffaatt ttoo  eemmoottiivvoo  ––   ssee  ccoonnssiiddeerraarr tt ii   

ddii   ddeessttrraa  oo  ddii     ssiinniisstt rraa,,   ee   tt ii   ttrroovveerraaii   aauuttoommaattiiccaammeennttee   

lleeggaattoo  mmaannii   ee  ppiieeddii   aa  sscceellttee  pprreeccoonnffeezziioonnaattee  ee  oommnnii--

ccoommpprreennssiivvee::   nneell   ccaammppoo  ppoollii tt iiccoo  ee  iinn  qquueell lloo  ssoocciiaallee,,   

iinn  ààmmbbiittoo  cciivviillee  ee  iinn  ààmmbbiittoo  rreell iiggiioossoo,,   ssuulllloo  sscceennaarriioo   

iinntteerrnnoo  eedd  iinn  qquueelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee;;   tt ii   aaccccoorrggeerraaii   cchhee  

aall ttrrii   hhaannnnoo  ggiiàà  ddeecciissoo  qquuaallee  ddeebbbbaa  eesssseerree  ii ll   ttuuoo  ppeenn--

ssiieerroo  ssuullllee  mmaatteerriiee  ppiiùù  ddiivveerrssee,,   ddaallll‟‟ iimmmmiiggrraazziioonnee  aall llee   

  

  

cceelllluullee  ssttaammiinnaallii ,,   ddaall llaa  ccoonntt rraatt ttaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  aall llee  nnoozz--

zzee  ggaayy..   CChhii   rriiff iiuuttaa  qquueessttaa  oommoollooggaazziioonnee  vviieennee  ccoonnssiiddeerraa--

ttoo  qquuaassii   uunn  ddiissaaddaattttaattoo  ddeellllaa  ppoollii tt iiccaa,,   oovvvveerroossssiiaa  ––   ee  ddaa  

qquuii   ii ll   tt ii ttoolloo  ddii   qquueessttaa  rruubbrriiccaa  ––   uunn  ““eerreett iiccoo”” ..   

MMaa,,   ssee  nnoonn  hhaa  sseennssoo  rriiccoonndduurrrree  ooggnnii   ccoossaa  aall llee  ccoonn--

ttrraappppoossiizziioonnii   mmaanniieerriisstt iicchhee  DDeesstt rraa--SSiinniisstt rraa,,   aannccoorr  mmeennoo  

lloo  hhaa  sscceegglliieerree  ddii   nnoonn  sscceegglliieerree,,   rriiff iiuuttaannddoo  ddii   aassssuummeerree  

uunnaa  ppoossiizziioonnee  nneettttaa  ssuu  qquuaalluunnqquuee  aarrggoommeennttoo  ee  rriicceerrccaannddoo  

iinnvveeccee  ll‟‟ iinntteessaa  aa   ttuutttt ii   ii   ccoosstt ii ,,   llaa  mmeeddiiaazziioonnee  cceenntteell ll iinnaattaa,,   

ll‟‟eeqquuiill iibbrriissmmoo  ddaa  ffuunnaammbbooll ii ,,   ppuurrcchhéé  ccii   ssiiaa  uunn  ppiiccccoolloo  

ssppaazziioo  ppeerr  ssee  sstteessssii ,,   ppeerr  ii ll   CCeennttrroo  ddeellllee  nnoonn--ddeecciissiioonnii ,,   

ddeellllee  nnoonn--sscceellttee,,   ddeell   nnoonn--ccoorraaggggiioo..   NNoonn  ddeessttrraa  oo  ssiinniissttrraa  

ssuullllee  pprriivvaattiizzzzaazziioonnii   ––   ppeerr  eesseemmppiioo  ––   mmaa  cceennttrroo--ddeessttrraa   oo  

cceennttrroo--ssiinniiss ttrraa..   EE  ppooccoo  iimmppoorrttaa  ssee  cceennttrroo--ddeessttrraa  ee  cceennttrroo--

ssiinniissttrraa  aannddrraannnnoo  aadd  aassssuummeerree  ––   ssuullllee  pprriivvaattiizzzzaazziioonnii   oo  ssuu  

qquuaallssiiaassii   aall tt rraa  mmaatteerriiaa  ––   ddeellllee  ppoossiizziioonnii   aassssaaii   ssiimmiill ii   tt rraa  

lloorroo,,   ppeerr   nnoonn  ddiirree  uugguuaallii ..   AAnnzzii ,,   llaa   ccoossaa  ssaarràà  vvaalluuttaattaa  ppoossii--

tt iivvaammeennttee,,   ccoommee  uunnaa  pprroovvaa  ddeell   pprreevvaalleerree  ddii   ffoorrzzee  cchhee  ““ssii   

aaddeegguuaannoo  aaii   tteemmppii””   ee  cchhee  ssoonnoo  ppeerrcciiòò  rraasssseeggnnaattee   aa  ssuubbii rree  

mmaannssuueettaammeennttee  ttuuttttee  llee   ppoorrcchheerriiee  cchhee  ii ll   CCeenntt rroo  ddeeii   CCeenntt rrii   

––   qquueelllloo  ddeeii   ppootteerrii   ffoorrtt ii   ––   vvuuoollee  iimmppoorrrree  aaii   ppooppoollii ::   llaa  gglloo--

bbaalliizzzzaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa,,   llaa   ff iinnee  ddeelllloo  SSttaattoo   ssoocciiaallee,,   ll‟‟ iimm--

mmiiggrraazziioonnee  sseellvvaaggggiiaa,,   ii ll   ddiisssseessttoo  aammbbiieennttaallee,,   llaa  ppeerrddii ttaa  

ddeellllaa  ssoovvrraanniittàà  eeccoonnoommiiccaa,,   llaa  ssuubboorrddiinnaazziioonnee  aadd  uunnaa--ee--

uunnaa--ssoollaa  PPootteennzzaa  ppllaanneettaarriiaa..   

      MMaa  qquueessttoo  èè   aannccòòrraa  uunn  aall ttrroo  ddiissccoorrssoo,,   nnoonn  èè  ii ll   cceenntt rrii --

ssmmoo,,   èè  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeell   cceennttrriissmmoo..   AAnncchhee  ssee  ––   gguuaarrddaa  

ccaassoo  ––   ttuutttt ii   ggllii   sscchhiieerraammeennttii   cceennttrriisstt ii   ssoonnoo  aallff iieerrii   ddeellllaa  

NNAATTOO,,  ddeellllaa  mmoonneettaa  uunniiccaa,,   ddeellllee  rriiffoorrmmee  ppeeggggiioorraatt iivvee,,  

ddeeii   ““ssaaccrriiff iiccii   nneecceessssaarrii”” ,,   eecccceetteerraa,,   eecccceetteerraa,,   CCoossìì   ppuurree  ––   

ccoonn  qquuaallcchhee  ppiiccccoolloo  aaggggiiuussttaammeennttoo  ––   ii   lloorroo  ddeerr iivvaattii   ddii   

cceennttrroo--ddeess ttrraa  ee  ddii   cceennttrroo--ss iinniissttrraa,,   cchhee  ssii   ssffoorrzzaannoo  ddii   ccaa--

mmuuffffaarrssii   ddaa  DDeessttrraa  ee  ddaa  SSiinniissttrraa  aall   ssoolloo  ssccooppoo  ddii   rraaccccoo--

gglliieerree  qquuaannttii   ppiiùù  vvoottii   ppoossss iibbiillee,,   ddii   vviinncceerree  llee  pprroossssiimmee  

eelleezziioonnii::   BBeerr lluussccoonnii   vvoorrrreebbbbee  uunnaa  ““uunniioonnee  ddeeii   mmooddeerraatt ii””   

ccoonn  ddeennttrroo  llaa  LLeeggaa,,   FFrraatteell ll ii   dd‟‟IIttaall iiaa,,   ll‟‟NNCCDD  ee  cchhiiuunnqquuee  

aall ttrroo  ccaappiitt ii ,,   ppuurr  ddii   ootttteenneerree  uunnaa  qquuaallssiiaassii   mmaaggggiioorraannzzaa  

cchhee  ggllii   ccoonnsseennttaa  ddii   ttoorrnnaarree  aa  ggoovveerrnnaarree;;   RReennzzii   vvoorrrreebbbbee  

uunn  ““ppaarrtt ii ttoo  ddeellllaa  nnaazziioonnee””   ccuucciittoo  aaddddoossssoo  aa  lluuii ,,   ssuu  mmiissuu--

rraa,,   ee   ssii   ssffoorrzzaa  ddii   ccoosstt rruuiirree   uunn  ssiisstteemmaa  eelleett ttoorraallee  cchhee  ggllii  

ccoonnsseennttaa  ddii   ccoonnsseerrvvaarree  ii ll   ppootteerree..   MMaa  ccoossttoorroo  ––   ddiiccoonnoo  ii   

cceennttrriisstt ii   DDOOCC  ––   ssoonnoo  ffaallssii   cceennttrriisstt ii ,,   ii   cceenntt rriisstt ii   vveerrii   ssiiaammoo  

ssoolloo  nnooii;;   nnooii   cchhee  vvoogglliiaammoo  rriieennttrraarree  iinn  ppaarrllaammeennttoo  ppeerr  

ppootteerr  ppooii   sscceegglliieerree  ssee  aaggggrreeggaarrccii   aall   cceenntt rroo--ddeesstt rraa  oo  aall   

cceennttrroo--ssiinniiss ttrraa..   AA  ppaattttoo,,   nnaattuurraallmmeennttee,,   cchhee  ffrraa  ttaannttee  ppooll--

ttrroonnee  ccii   ssiiaa   uunnoo  ssggaabbeellll iinnoo  aanncchhee  ppeerr  nnooii ..   CCii  aaccccoonntteennttee--

rreemmoo  ddii   ppooccoo::   dduuee  oo  ttrree  MMiinniisstteerrii   ee   uunnaa  mmooddeessttaa  ppaatt ttuugglliiaa  

ddii   SSoottttoosseeggrreettaarrii ..   EEdd  eeccccoollii ,,   ccoossìì ,,   ggllii   AAllffaannoo,,   ii   VVeerrddiinnii ,,   

ggllii   AAbbrriiggnnaannii ,,   ii   ff iigglliiooccccii   ddii   MMoonnttii ,,   ii   nniippoottiinnii   ddii   CCaassiinnii   ee  

ttuutttt ii   ggllii   aall ttrrii   ““cceennttrr iinnii”” ,,   iinntteennttii   aa  tteesssseerree  ooggnnii   ggiioorrnnoo  nnuuoo--

vvee  tt rraammee  ddii   iinnccrreeddiibbiill ii   aall lleeaannzzee,,   aa  ssooggnnaarree  cchhee  ddaall llaa  uunniioo--

nnee  ddii   ttaannttee  ddeebboolleezzzzee  ppoossssaa  nnaasscceerree  uunnaa  ffoorrzzaa..FFiillmm  ggiiàà  

vviissttoo..   IInn  IIttaall iiaa  hhaa  ttrriioonnffaattoo  aaii   bbootttteegghhiinnii   ppeerr  mmeezzzzoo  sseeccoo--

lloo,,   ccoonn  ii ll   tt ii ttoolloo  ddii   ““DDeemmooccrraazziiaa  CCrriisstt iiaannaa”” ..   MMaa  ii   pprroottaaggoo--

nniisstt ii   ddii   aall lloorraa  eerraannoo  ggrraannddii   aatt ttoorrii ::   DDee  GGaassppeerr ii ,,   SScceellbbaa,,   

TTaammbbrroonnii……   ee  ppooii   FFaannffaannii ,,MMoorroo,,   AAnnddrreeootttt ii……   CCoonn  uunn  ccaasstt   

ddeell   ggeenneerree,,uunn  AAllffaannoo  oo  uunn  VVeerrddiinnii   aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  aassppii--

rraarree,,   ccoommee  mmaassssiimmoo,,   aa  uunn  rruuoolloo  ddii   sseemmpplliiccii   ccoommppaarrssee..   

                                                                                                                MM..  RRAALLLLOO  

  

 

  

                                                                                                  
    

  

DDAA  TTRRAAPPAANNII      

  AAllllaa  rriicceerrccaa  ddeell  ““CCeennttrroo””  ppeerrdduuttoo  
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zziioonnee  ddeellll‟‟””iioo””,,  gguuiiddaannoo  aall  ccoonnffrroonnttoo,,  iinn  uunnaa  

pplluurraalliittàà  ddii  iinntteerreessssii  ee  ddii  aassppeettttii  ppiiùù  aammppii  ddeellllaa  

ccuullttuurraa..  EE‟‟  uunn  ppiiaacceerree  ssffoogglliiaarree  iill  tteessttoo,,  ssee  nnee  rrii--

ccaavvaa,,  iinnffaattttii,,  llaa  ppiiaacceevvoollee  sseennssaazziioonnee  ddii  sseennttiirrssii  iinn  

ccoommppaaggnniiaa,,  ccoommee  ssee  llaa  ppooeessiiaa  ffoossssee  uunn  vveennttoo  ddii  

pprriimmaavveerraa,,  uunnaa  ssppeerraannzzaa,,  oo  ““ll‟‟eeccoo  ddii  uunn  nnuuoovvoo  vvaa--

ggiittoo””..  

        UUnn  ppllaauussoo,,  dduunnqquuee,,  aalllloo  ssccrriittttoorree,,  ppeerr  ll‟‟iiddeeaa  ee  

ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn‟‟ooppeerraa,,  cchhee  rriimmaarrrràà  uunnaa  

ppiieettrraa  mmiilliiaarree  nneellllaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa,,  ppeerr  iill  

ssuuoo  aammppiioo  rreessppiirroo  ee  ppeerr  llee  ssuuee  ffiinnaalliittàà  ddii  iinnccoonnttrroo  

ee  ddii  ccoonnffrroonnttoo..  

  FFrraannccoo  PPaassttoorree  

  
        __________________                                            

11))LLoorreennzzoo  SSppuurriioo  èè  nnaattoo  aa  JJeessii  ((AANN))  nneell  11998855..  SSii  èè  llaauurreeaattoo  iinn  LLiinngguuee  ee  

LLeetttteerraattuurree  MMooddeerrnnee  aallll‟‟UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPeerruuggiiaa..  AAuuttoorree  

ddii  RRiittoorrnnoo  aadd  AAnnccoonnaa  ee  aallttrree  ssttoorriiee  ((22001122)),,  LLaa  ccuucciinnaa  aarraanncciioo--

nnee  ((22001133))  ee  LL‟‟ooppoossssuumm  nneellll‟‟aarrmmaaddiioo  ((22001155))..  ÈÈ  PPrreessiiddeennttee  ddeell  PPrreemmiioo  

NNaazziioonnaallee  ddii  PPooeessiiaa  ““LL‟‟aarrttee  iinn  vveerrssii””  ee  PPrreessiiddeennttee  ddii  GGiiuurriiaa  nneeii  pprreemmii  

““PPoonnttee  VVeecccchhiioo  ––  FFiirreennzzee””,,  ““CCiittttàà  ddii  FFeerrmmoo””  ee  ““CCiittttàà  ddii  PPoorrttoo  RReeccaa--

nnaattii””..  NNuummeerroossee  llee  ooppeerree  ccoolllleettttiivvee  ddaa  lluuii  ccuurraattee  ttrraa  ccuuii  llaa  ttrriillooggiiaa  

OObbsseessssiioonn  ppeerr  llaa  nnaarrrraattiivvaa  bbrreevvee::  OObbsseessssiioonn..MMaanniiee,,  ffoobbiiee  ee  ppeerrvveerr--

ssiioonnii,,  LLiimmiinnaa  MMeennttiiss,,  VViillllaassaannttaa,,  22001133,,  OObbsseessssiioonn  22..  PPaarraannooiiee,,  ddeelliirrii  ee  

ttrraaddiimmeennttii,,  TTrraacccceePPeerrLLaaMMeettaa,,  SSeessttoo  CCaalleennddee,,  22001144  ee  OObbsseessssiioonn  33..  

IInnccuubbii,,  aalllluucciinnaazziioonnii  ee  oommiicciiddii,,  PPooeettiiKKaanntteenn,,  SSeessttoo  FFiioorreennttiinnoo,,  22001155..  
  

  
  

  
rreeaallee  ssvviilluuppppoo  ee  aallllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  

ddeellllaa    aauuttoonnoommiiaa,,  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  

ddeellllaa    ccaappaacciittàà    ddii  aassssuunnzziioonnee  ddii  rree--  

ssppoonnssaabbiilliittàà;;  aallttrrii  ccaarrddiinnii  ccoommpprreenn--  

ddoonnoo    iill    ffoorrnniirree    uunnaa  „„  ccuullttuurraa  ddeellllaa      

pprreevveennzziioonnee‟‟,,iinn  gguuiissaa  cchhee  ssii  ccoonnccrree--  

ttiizzzziinnoo    ggllii    ssttrruummeennttii    nneecceessssaarrii  ppeerr  

aaffffrroonnttaarree  ssiittuuaazziioonnii  ddii  aavvvveerrssiittàà,,  ddii    

bbiissooggnnoo  oo  ddii  ddiissaaggiioo,,  ee  nneell  pprroommuuoovveerree  iinniizziiaattiivvee  aattttee  aa  

rriidduurrrree  ii  rriisscchhii  ddii  eemmaarrggiinnaazziioonnee..  IInn  ssoossttaannzzaa,,  aa  vvoolleerr  

rraacccchhiiuuddeerree  iinn  sseemmpplliiccee  gglloossssaa,,  uunn  mmoonnddoo  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  

ppiiùù  oo  mmeennoo  ggrraavvee,,  rriicceevvee  uunn  iimmppoorrttaannttee  ssoosstteeggnnoo,,  aaiiuuttoo  

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  cchhee  tteennddee  aadd    aalllloonnttaannaarree  lloo  ssppeettttrroo  ddeellllaa  ssoo--

lliittuuddiinnee  iinnccoommbbeennttee  ssuu  eessssoo;;  PPaavveessee  ssoosstteenneevvaa  cchhee  qquuee--

ssttoo  tteerrrriibbiillee  MMoonnttaalliiaannoo  ““mmaallee  ddii  vviivveerree””,,  ll‟‟aannggoosscciioossaa  

ssoolliittuuddiinnee  cchhee  eeddiiffiiccaa  ssoollttaannttoo  ssooggnnii  eedd  iinnccuubbii  ddaa  cciiccaa--

ttrriizzzzaarree,,  ssii  ccuurraa  iinn  uunn  ssoolloo  mmooddoo,,  aannddaannddoo  vveerrssoo  llaa  ggeennttee  

ee  ddoonnaannddoo  sséé  sstteessssii  iinnvveeccee  ddii  rriicceevveerree  ddaallll‟‟aallttrroo  ““ppeerr  

vviivveerree  uunnaa  vviittaa  ppiieennaa  ee  rriiccccaa  bbiissooggnnaa  aannddaarr  vveerrssoo  ggllii  

aallttrrii..EE  qquueessttoo  èè  ttuuttttoo””
((22))

..                                                                    

                                                                                                                    GGiiuuffffrriiddaa  FFaarriinnaa  
  

11))  TTeessttoo  ddii  FFrraannccoo  PPaassttoorree  ––  AA..II..TT..WW..  EEddiizziioonnii  ––  SSaa  22001155,,  SSBBNN  ccoodd..  

GGGGKKEEYY::HHEEXX88AABBJJUUFFKKJJ  --    
22))  CCeessaarree  PPaavveessee,,  LLeetttteerree..  

  

    

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
  

              

  

          ““LLAA  PPAARROOLLAA  DDII  SSEETTAA””  ddii  LLoorreennzzoo  SSppuurriioo11,,  

rroommppeennddoo  llaa  ssiiggnnoorriiaa  ddii  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  bbaarroonnaattoo  

lleetttteerraarriioo,,  eessoonnddaa  nneellllee  lliibbeerraa  ee  ggeenneerroossaa  rraapppprree--

sseennttaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ttaalleennttii,,  cchhee  ttaannttoo  ffaannnnoo  ppeerr  

llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddii  uunn  ppeennssiieerroo  ppiiùù  lliibbeerroo  ee  ppiiùù  aamm--

ppiioo..  

          LLee  iinntteerrvviissttee,,  ccoonnggeeggnnaattee  ppeerr  uunnaa  vviivvaaccee  rrii--

ssppoossttaa  ccuullttuurraallee  ee  nnoonn  ppeerr  uunnaa  bbaannaallee  cceelleebbrraa  --  

  

  

  
      OOggggii  ppuurrttrrooppppoo  aassssiissttiiaammoo,,  mmeettaaffoorriiccaammeennttee,,  aallllaa  

pprroolliiffeerraazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ssoollddaattii  cchhee  vvaannnnoo  aadd  iinnggrrooss--

ssaarree  uunn  eesseerrcciittoo  ddii    aannaallffaabbeettii    ““ssmmaanneettttoonnaannttii””  ssuu  cceell--

lluullaarrii,,  ppaallmmaarrii  ee  qquuaanntt‟‟aallttrroo  ddii  ssiimmiillaarree,,  mmaa  cchhee,,  ssoo--

ssttaannzziiaallmmeennttee,,ssoonnoo  pprriivvii  ddii  uunnaa  vveerraa  iiddeennttiittàà,,  iinn  qquuaannttoo  

ccaarreennttii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    uummaanniissttiiccaa,,  sscciieennttiiffiiccaa,,  ssoocciiaallee;;  

iinnuuttiillee  nneeggaarrlloo,,  èè  llaa  ccrruuddaa  rreeaallttàà  aattttuuaallee::  aallffaabbeettiizzzzaa--

zziioonnee  iinnffoorrmmaattiiccaa  hhaa  iimmpplliiccaattoo  aannaallffaabbeettiissmmoo  ddii  rriittoorr--

nnoo..            

      ““  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE  ””  

((AA..II..TT..WW..  ––  CCoollllaannaa  SSaaggggii,,  oottttoobbrree  22001155)),,  uunn  aaggiillee  vvoo--

lluummee  ddii  4488  ppaaggiinnee,,  ddeelllloo  ssccrriittttoorree  FFrraannccoo  PPaassttoorree,,  eevvii--

ddeennzziiaa  ll''iimmppoorrttaannzzaa  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ee  ddeellllee  tteeccnniicchhee  ddeell  

SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  PPrrooffeessssiioonnaallee;;  iill  lloorroo  uuttiilliizzzzoo  oonnddee  

ooffffrriirree  uunn  ssoosstteeggnnoo  eedd  aassccoollttaarree  cchhii  nnee  aavveessssee  bbiissooggnnoo..  

CCaarrddiinnee  ddii  qquueessttaa  pprrooffeessssiioonnee,,llaa  qquuaallee    iinn  rreeaallttàà  èè  vvaa--

lloorriizzzzaattaa  eedd  eelleevvaattaa  ddaa  PPaassttoorree  aa  rraannggoo  ddii  ““mmiissssiioonnee””,,  èè  

ll‟‟aavvvviicciinnaarrssii  aallll''uutteennzzaa  ccoonn  ssppiirriittoo  ddii  aabbnneeggaazziioonnee,,  aa--

vveennddoo  qquuaallii  ccaappiissaallddii  ggllii  oobbiieettttiivvii  eedd  ii  pprriinncciippii  ee--

sspplliicciittaattii  ddaall  CCooddiiccee  DDeeoonnttoollooggiiccoo  ccoonnssiisstteennttii  nneellll‟‟eess--

sseerree  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  ppeerrssoonnee::  aannzziiaannii,,  ddiissaabbiillii,,  ssttrraa--

nniieerrii,,  ddiissooccccuuppaattii,,  aaddoolleesscceennttii  ee  ddii  cchhiiuunnqquuee  vveerrssaassssee  

iinn  uunnoo  ssttaattoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  oo  ddii  ccrriissii;;  ll‟‟aassssiisstteennzzaa,,  nnooddoo  

eesssseennzziiaallee,,  ddeevvee  eesssseerree  ffiinnaalliizzzzaattaa  aa  ccoonnttrriibbuuiirree  aadd  uunn 
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   SSccoorrrreennddoo  llee  ppaaggiinnee  ddeeii  ggiioorrnnaallii,,  oosssseerrvvaannddoo  

llee  iimmmmaaggiinnii  iinn  tteelleevviissiioonnee,,  aassccoollttaannddoo  llee  ssttoorriiee  

mmoonncchhee  ppeerrcchhéé  mmaall  iinntteerrpprreettaattee  ddii  ttaannttii  ggiioovvaannii  

cchhee  rriimmaannggoonnoo  aall  ppaalloo,,  aallccuunnii    ooffffeessii,,  aallttrrii  ddee--

pprreeddaattii  ddeellllaa  vviittaa,,  ttrraaddiittii  ddaallll‟‟aallccooll,,  ddaallllaa  rroobbaa  

cchhee  lleeggggeerraa  nnoonn  èè  mmaaii,,  ddaallllaa  vviioolleennzzaa  eellaarrggiittaa  aa  

ppiieennee  mmaannii,,    hhoo  ccoommee  ll‟‟iimmpprreessssiioonnee  cchhee  ssttiiaammoo  

ccoonnffrroonnttaannddooccii  ddiissaarrmmaattii  ee  ssppaavveennttaattii  ccoonn  uunnaa  

mmiiccrroossoocciieettàà  qquuaallee  ll‟‟aaddoolleesscceennzzaa  oorraammaaii  ccoonn--

ccllaammaattaa  aa  bbuulllliissttiiccaa..                                                                            

      UUnnoo  ssppaazziioo  ee  uunn  tteemmppoo  mmiisseerraammeennttee  aa  ppaarrttee  

ddii  uunnaa  mmaaccrroossoocciieettàà  cchhee  nnoonn  iinntteennddee  pprreennddeerree  

ppoossiizziioonnee  nnéé  mmeetttteerrssii  aa  mmeezzzzoo,,  ddii  ttrraavveerrssoo,,  ssuull  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  iinnaalliieennaabbiillee  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeeii  ddoo--

vveerrii  ddii  ooggnnuunnoo,,  ssuull  vvaalloorree  ddeell  rriissppeettttoo  ddeellllee  rree--

ggoollee  cchhee  ttuutteellaannoo  cciiaassccuunnoo,,  rriissuullttaannddoo  vveerree  ee  

pprroopprriiee  ssaallvvaavviittaa  ddeeii  ppiiùù  ssffiiggaattii  mmaa  aanncchhee  ddeeii  

ppiiùù  ggrraaddaassssii  ee  bbaallddaannzzoossii  ppaalleessttrraattii  mmeennttaallii..                                                                                      

EEppppuurree  ooggnnii  qquuaall  vvoollttaa  ssii  pprreesseennttaa  iill  pprreevvaarrii--

ccaattoorree  ddii  ttuurrnnoo  ((  cchhee  nnoonn  èè  mmaaii  mmiioo  ffiigglliioo  mmaa  iill  

ttuuoo)),,  ccoonn  ii  ppuuggnnii,,  llee  ooffffeessee,,  llee  uummiilliiaazziioonnii  iinn  

bbeellllaa  mmoossttrraa,,  iill  mmoonntteepprreemmii  ddeell  ccaapprroo  eessppiiaattoo--

rriioo  cchhee  iinnggiiuussttaammeennttee  ppaattiissccee  llee  ppeennee  ddeellll‟‟iinn--

ffeerrnnoo,,  ccaallcciioo  ddooppoo  ccaallcciioo,,  ssiilleennzziioo  ddooppoo  ssiilleenn--

zziioo,,  aallzzaa  iirrrreessppoonnssaabbiillmmeennttee  llaa  ssuuaa  ppoossttaa,,  ccoommee  

ffaa  uunnaa  ssttrraammaalleeddeettttaa  sslloott  mmaacchhiinnee,,  ccoossìì  ffaacceennddoo  

iill  ggrruuppppoo  ssii  rraaffffoorrzzaa  ddeennttrroo  qquueell  tteerrrriittoorriioo  bbeenn  

ddeelliimmiittaattoo..                                                                                                                                                                

      NNoonn  èè  ssttoorriiaa  ddaa  vviiddeeooggaammeess,,  ddeeii  vviioolleennttii  

ssccaammbbiiaattii  ppeerr  eerrooii,,  bbeennssìì  èè  iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  vveerr--

ggooggnnaa..  BBuullllii  ccrreessccoonnoo  iinnttoorrnnoo  aa  uunnaa  eeqquuiippee  sseenn--

zzaa  ttaannttoo  tteemmppoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee,,  aattttrraavveerrssoo  uunn  

ggiiuuddiizziioo  eesspprreessssoo  sseennzzaa  ttiittoolloo,,  ccoonn  ll‟‟iimmppoossssii--

bbiilliittàà  aa  lleeggggeerree  ppiiùù  iinn  llàà  ddii  uunn  vvoottoo  eellaarrggiittoo  aa  

ppiieennee  mmaannii..                                                                                                            

      PPrreeppootteennttii  ee  sspprriinntteerr  ddeellll‟‟iimmmmeeddiiaattoo  bbrruucciiaannoo  

llee  ttaappppee  nneellll‟‟iinnddiiffffeerreennzzaa,,  ddii  uunnaa  ccoolllleettttiivviittàà  

cceerrttaammeennttee  nnoonn  ccoommpplliiccee,,  mmaa  ccoorrrreessppoonnssaabbiillee,,  

qquuiinnddii  ccoollppeevvoollee..  CCoossaa  bbeenn  ggrraavvee,,  èè  aasssseennttee  iill  

ttiimmoorree  ddeell  ddaazziioo  ddaa  ppaaggaarree,,  ppeerrcchhéé  nneessssuunnoo  ppaarr--

lleerràà,,  nneellllaa  ssffiiddaa  ssccaagglliiaattaa  sseennzzaa  ttrrooppppii  iinncciiaammppii,,  

ttaattuuaaggggii  iinnvviissiibbiillii  ddii  mmeeddaagglliiee  gguuaaddaaggnnaattee  ssuull  

ccaammppoo,,  uunn  ppootteerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo,,  cchhee  aassssoommiigglliiaa  

aa  uunnaa  ccoonnddaannnnaa  sseennzzaa  aappppeelllloo..  II  bbuullllii  ccrreessccoonnoo  

ee  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  ssoopprraavvvviivvoonnoo,,  ii  ggeenniittoorrii  iinnddii--

ssttuurrbbaattii  ssoonnoo  iinn  ggaarraa  ppeerr  ppootteerr  vviinncceerree  iill  ttrraa--

gguuaarrddoo  ddeell  bbeenneesssseerree,,  ooggnnuunnoo  ggiiooccaa  llaa  pprroopprriiaa    

  

 

 

 

 

  

ppaarrttiittaa  eevviittaannddoo  llaa  ffaattiiccaa  ddii  uunn  ccoonnffrroonnttoo,,  uunn  

ccoommppoorrttaammeennttoo  iinnccoommpprreennssiibbiillee  ssoopprraattttuuttttoo  ddaa  

ppaarrttee  ddii  cchhii  èè  ppeerrssoonnaa  pprraattiiccaa  ddeellllaa  lleettttuurraa,,  ddeell--

ll‟‟oosssseerrvvaarree  ee  aassccoollttaarree,,  ddii  cchhii  aannnnoottaa,,  vveerriiffiiccaa,,  

eellaabboorraa  ssttrraatteeggiiee  ppeerr  tteennttaarree  ddii  ssffiioorraarree  qquueellllee  

nnoottee  nnaassccoossttee,,  iimmppoorrttaannttii  aall  ppuunnttoo  ddaa  rriimmaanneerr--

nnee  eemmoozziioonnaattii..                                  

      AAddoolleesscceennttii  ccoonnttaammiinnaattii  ttrraavvaalliiccaannddoo  iill  mmiittoo  

ddeellllaa  ttrraassggrreessssiioonnee,,  iimmppaattttaannoo  nneellllaa  ddeevviiaannzzaa,,  

nneell  llaanncciioo  sseennzzaa  ppaarraaccaadduuttee,,  mmeennttrree  llaa  ssoocciieettàà  

ssii  ddiibbaattttee  nneellllee  nnoorrmmee  ppooccoo  ccoonnddiivviissee,,  nneell  rrii--

ggoorree  ee  nneellllaa  sseevveerriittàà  ddaa  uussaarree  cchhiiaarraammeennttee  ppeerr  

qquuaallccuunn  aallttrroo..                                                                                                                                                                                                                                                      

      VViittttiimmee  ee  ccaarrnneeffiiccii  ddiivveennttaannoo  ccaarrnnee  ddaa  mmaa--

cceelllloo,,  cc‟‟èè  cchhii  mmuuoorree  ee  cc‟‟èè  cchhii  rriimmaannee  oollttrraaggggiiaa--

ttoo  ppeerr  ll‟‟iinntteerraa  eessiisstteennzzaa..  SSoonnoo  mmiiccrrooccoossmmii  ddii  

vviittaa  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  ffaarree  pprreeooccccuuppaarree,,  ppeerrcchhéé  

ccoonn  llee  mmaalleeffaattttee  ppeerrppeettrraattee,,  pprriimmaa  oo  ppooii  ooccccoorr--

rreerràà  ffaarrccii  ii  ccoonnttii,,  nneessssuunnoo  èè  iinnffaalllliibbiillee,,  ee  nneessssuu--

nnoo  ppuuòò  ppeennssaarree  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ffaarree  iill  ffuurrbboo  iimm--

ppuunniittoo  aa  ssppeessee  ddeell  ccoommppaaggnnoo  ppiiùù  ffrraaggiillee..                                                                                                                                          

      EE‟‟  ddaavvvveerroo  nneecceessssaarriioo  cchhee  ppoollii  ccoonnvveerrggeennttii  ssii  

iinnccoonnttrriinnoo  ee  ssii  ccoonnffrroonnttiinnoo::  ssttuuddeennttii,,  iinnsseeggnnaann--

ttii,,  ggeenniittoorrii,,  tteessttiimmoonnii,,  eessppeerrttii,,  ppeerr  ffaarr  nnaasscceerree  

ddeellllee  iiddeeee  ee  aaiiuuttaarree  aa  ddiivveennttaarree  aadduullttii  iinnssiieemmee,,  

bbeenn  ssaappeennddoo,,  cchhee  ssee  uunnoo  ssoolloo  ddii  qquueessttii  ppoollii  ssaarràà  

mmeessssoo  iinn  ““ffuuoorriiggiiooccoo””,,  ll‟‟iinntteerroo  pprrooggeettttoo  èè  ddeessttii--

nnaattoo  aa  ffaalllliirree..    
                                                                                          VViinncceennzzoo  AAnnddrraaoouuss  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

 

LLee  

iissttiittuuzziioonnii  

CCrroollllaannoo......  

......eedd  ii  ggiioovvaannii  nnee  

ddaannnnoo  llee  ssppeessee..  



 

  

- 16 - 

 

AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrllddcc  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

          

          

  

  

  

  

  

 PPRROOVVEERRBBII  EE  MMOODDII  DDII  DDIIRREE  --  OOVVVVEERROO  EELLEEMMEENNTTII  DDII  PPAARREEMMIIOOLLOOGGIIAA  
 

 

 

                                                                                     

 

 
Sirica Dora 

11..  A buon cavalier non manca lancia...  

22..  Accìde cchiù 'a lengua ca 'a  spada.  

33..  „„OO  nnaappuulliittàànnee  èè  bbbbuuòònnee  mmaa  nnuunnnn‟‟èè  ffeessssee  

EEsspplliiccaattiioo::  CChhii  ssaa  iill  ffaattttoo  ssuuoo,,  ttrroovvaa  llaa  ggiiuussttaa  rrii--

ssppoossttaa  aadd  ooggnnii  pprroobblleemmaa..  LLee  ppaarroollee  uucccciiddoonnoo  ppiiùù  

ddeellllaa  ssppaaddaa..  EEsssseerree  bbuuoonnii  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  eesssseerree  

sscciioocccchhii..  

RRiifflleessssiioo::  SSoonnoo  pprroovveerrbbii  aannttiicchhiissssiimmii,,  cchhee  rriittrroovviiaa--  
mmoo  aanncchhee  nneell  mmoonnddoo  ggrreeccoo  ee  llaattiinnoo..          
  FFrraasseeoollooggiiaa::  LL‟‟aannggiiuulliillllee  ccaa  tteennee  ee  ccccòòrrnnee  --  AA  ffaammmmee  

nn‟‟aacccceettttaa  ddiissccoorrssii--  TTrree  vvoottee  bbuuoonnee  èè  oo  ffeessssee..         

  

  IImmpplliiccaannzzee  sseemmaannttiicchhee::  

AAcccciiddee::  ddaall  llaattiinnoo  oocccciiddoo--iiss,,uucccciiddeerree..    

FFeessssee::  ddaa  ffeessssuu--mm,,  ppaarrtt..ppaassss..  ddeell  vveerr--  

bboo  ffaattiissccii,,  ssttaannccaarrssii..  

NNaappuulliittaannee::ddaa  NNeeaappoolliiss,,  cciittttàà  nnuuoovvaa,,  

ddaa  ccuuii  nnaappoolleettaannoo,,  aabbiittaannttee  ddeellllaa......  

AAnnttrrooppoollooggiiaa::  IIll  sseemmee  ddeeii  pprroovveerrbbii  èè  

  cchhiiaarraammeennttee  eesspprreessssoo  iinn  llaattiinnoo::    

--  FFaaccttaa  nnoonn  vveerrbbaa..    

--  HHaauudd  ffaacciillee  aassttuuttuuss  ffaalllliitt  aassttuuttuumm..  

--  OOmmnniiss  hhoommoo  mmeennddaaxx..--    

  

                      PPrrooggeettttoo  FFaammiigglliiaa  NNeettwwoorrkk  FFiilliiaallee  AAnnggrrii  
  

                                        CCEENNTTRROO  SSEERRVVIIZZII  AANNGGRRII  vviiaa  bbaaddiiaa  nn..66  --  PPeerr  PPrriivvaattii  --  AAssssiisstteennzzaa  ssoocciioo  ssaanniittaarriiaa  aallllaa  ppeerrssoonnaa  HH  2244..    

AAssss..nnzzaa  aannzziiaannii....  FFaaxx  008811//994466889955  --  CCeell..  333355//88006655995555  --  CCeell..  333344//77331177779900    --    aannggrrii@@pprrooggeettttooffaammiigglliiaanneettwwoorrkk..iitt      
  

FFiinnaallmmeennttee  aanncchhee  nneellll’’AAggrroo  NNoocceerriinnoo--  SSaarrnneessee  ssii  hhaa  
llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceeddeerree  aadd  aassssiisstteennzzee  ssppeecciiaalliizzzzaattee,,  
ppeerr  ggllii  aannzziiaannii,,  ppeerr  ii  ddiissaabbiillii,,  ppeerr  ttuuttttii  ii  ttiippii  ddii  mmaa--
llaattttiiee  ee  ppeerr  ttuuttttee  llee  pprroobblleemmaattiicchhee::  ssppeecciiaalliissttii  nneellllee  
ccuurree  mmeeddiicchhee  ee  nneell  ssoosstteeggnnoo  ddeeggllii  aammmmaallaattii,,  ssoonn  
pprroonnttii    aa    rraaggggiiuunnggeerree    ooggnnii    lluuooggoo  eedd  ooggnnii  aabbiittaazziioonnee  

  ppeerr  ppoorrttaarree,,  aa  cchhii  nnee  hhaa  bbiissooggnnoo,,  ii  bbeenneeffiiccii  ddeellllaa  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa..  UUnn  ggrraazziiee  aa  ccoolloorroo  cchhee  ssii  ssoonnoo  
aaddooppeerraattii  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo..  DDaa  sseetttteemmbbrree,,  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ssaarràà  sseegguuiittaa  mmoollttoo  ddaallllaa  
ddiirreezziioonnee  ddii  AANNTTRROOPPOOSS  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD  cchhee  ddaarràà  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  ii  lleettttoorrii  ddeellllaa  rriivviissttaa  
vvoorrrraannnnoo  ootttteenneerree..  
  
                                                                                                                                                                

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOCCIIAALLEE    
««  SSAANN  PPIIOO  »»  

  
  

    
    

    VVIIAA  SSAATTRRIIAANNOO  1122  --  AANNGGRRII  ((  SSAA  ))  ––  tteell..  333355  880066  55995555  ––  333344  773311  77779900      

  

  
  

 

 

 

https://www.facebook.com/120031591524681/photos/a.120432688151238.1073741827.120031591524681/120432638151243/?type=1
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LLAA  PPAAGGIINNAA  MMEEDDIICCAA::  aa  ccuurraa  ddii  AAnnddrrooppooss  

LL EE   MM AA LL AA TT TT II EE   DD EE LL LL ’’ II NN VV EE RR NN OO ((  II  PPAARRTTEE  ))  

  

  
    

  

 
   

        LLee  ccoonnddiizziioonnii  iinnvveerrnnaallii,,  cciiooèè  llee  bbaassssee  tteemmppeerraattuurree,,  

llaa  nneebbbbiiaa  oo  lloossmmoogg,,  ssoonnoo  ll‟‟aammbbiieennttee  iiddeeaallee  ppeerr  ii  bbaattttee--

rrii,,  cchhee  pprreeddiilliiggoonnoo  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  ppeerr  rrii--pprroodduurrssii  ee  ppeerr  

ddiiffffoonnddeerrssii  ttrraa  llee  ppeerrssoonnee..  NNoonn  ssoolloo::iinn  iinnvveerrnnoo,,  aauummeenn--

ttaa  iill  tteemmppoo  cchhee  ppaassssiiaammoo  iinn  lluuoogghhii  cchhiiuussii,,  ee  iill  ccoonnttaattttoo  

rraavvvviicciinnaattoo  ffaacciilliittaa  iill  ccoonnttaaggiioo  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  ddaa  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  aa  uunn‟‟aallttrraa..  

      IIll  rriissuullttaattoo  èè,,  qquuiinnddii,,  iill  ddiiffffoonnddeerrssii  ddeellllee  iinnffeezziioonnii  eedd  

iinnffiiaammmmaazziioonnii  ddeellllee  vviiee  rreessppiirraattoorriiee..  SSee  qquueessttee  ccoollppii--

ssccoonnoo  llee  vviiee  aaeerreeee  ssuuppeerriioorrii,,  ppaarrlliiaammoo  ddii  rriinniittii,,  ffaarriinn--

ggiittii  oo  ttoonnssiilllliittii;;  ssee  vvaannnnoo  iinn  pprrooffoonnddiittàà,,  ppaarrlliiaammoo  ddii  

bbrroonncchhiittii  oo  ddii  ppoollmmoonniittii;;  ssee,,  iinnvveeccee  ll‟‟iinnffiiaammmmaazziioonnee  

ssaallee  aallll‟‟oorreecccchhiioo,,  ssooffffrriiaammoo  ddii  oottiittee..    

      NNoonn  ttuuttttee  qquueessttee  mmaallaattttiiee  rriicchhiieeddoonnoo  ll‟‟uussoo  ddii    ffaarrmmaa--

ccii  ssppeecciiffiiccii::  ssppeessssoo  èè  ssuuffffiicciieennttee  tteenneerree  ssoottttoo  ccoonnttrroolllloo  

llaa  ffeebbbbrree,,  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonn  uunn  aannttiippiirreettiiccoo,,  ee  ffaaccii--

lliittaarree  llaa  rreessppiirraazziioonnee  lliibbeerraannddoo  llee  vviiee  aaeerreeee  ccoonn  ll‟‟aaiiuuttoo  

ddii  mmuuccoolliittiiccii  ee  ddeeccoonnggeessttiioonnaannttii  nnaassaallii..  

IIll  rraaffffrreeddddoorree  èè  llaa  ccllaassssiiccaa  mmaallaattttiiaa  iinnffeettttiivvaa  iinnvveerr--

nnaallee,,  ddoovvuuttaa  aa  uunnaa  mmoollttiittuuddiinnee  ddii  VVIIRRUUSS  ddiivveerrssii  cchhee  

ccoollppiissccoonnoo  llaa  mmuuccoossaa  ddeell  nnaassoo..  IIll  rraaffffrreeddddoorree  ssii  ttrraa--

ssmmeettttee  aattttrraavveerrssoo  llee  ggoocccciioolliinnee  ddii  ssaalliivvaaoo  llee  sseeccrreezziioonnii  

rreessppiirraattoorriiee  ee  ii  ssiinnttoommii  ccoommppaaiioonnoo  rraappiiddaammeennttee  ee  iimm--

pprroovvvviissaammeennttee  uunnoo  --  dduuee  ggiioorrnnii  ddooppoo..  

      LLee  llaarriinnggiittii,,  ffaarriinnggiittii  ee  ttoonnssiilllliittii  iiddeennttiiffiiccaannoo  ttuuttttee  llee  

iinnffeezziioonnii,,  vviirraallii  oo  bbaatttteerriicchhee,,  cchhee  ccoollppiissccoonnoo  llaa  ggoollaa,,  

nneellllaa  zzoonnaa  iinn  ccuuii  ccii  ssoonnoo  llee  ccoorrddee  vvooccaallii  ((llaarriinnggiittii)),,  oo  

nneellll‟‟aarreeaa  ssuubbiittoo  ddiieettrroo  llaa  bbooccccaa  ((ffaarriinnggiittii  ee  ttoonnssiillllii--

ttee))..DDoolloorree  qquuaannddoo  ss‟‟iinngghhiioottttee  ee  mmaall  ddii  ggoollaa  nnee  ssoonnoo  ii  

dduuee  pprriinncciippaallii  ssiinnttoommii,,  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaccccoommppaa--

ggnnaattii  ddaa  ttoossssee,,  iinniizziiaallmmeennttee  sseeccccaa  ee  ppooii  ppiiùù  ggrraassssaa,,  ee  ddaa  

ffeebbbbrree..  

PPeerr  ffrroonntteeggggiiaarree  qquueessttee  mmaallaattttiiee,,  iill  mmeeddiiccoo  ggeenneerraall--

mmeennttee  pprreessccrriivveemmeeddiicciinnee  cchhee  aabbbbiiaannoo  uunn  eeffffeettttoo  aannttiinn--

ffiiaammmmaattoorriioo  ee  aannttiippiirreettiiccoo,,  iinn  ccaassoo  ddii  ffeebbbbrree  aallttaa,,  aacc--

ccoommppaaggnnaattee  ddaa  uunnoo  sscciirrooppppoo  ppeerr  llaa  ttoossssee,,  ssee  èè  iill  ccaassoo  ddii  

ffaarr  mmaattuurraarree  llaa  ttoossssee  sseeccccaa..  UUnnaa  ccuurraa  aa  bbaassee  ddii  aannttii--

bbiioottiiccii  ssaarràà  ccoonnssiigglliiaattaa  ssoolloo  ssee  iill  mmeeddiiccoo  ssoossppeettttaa  uunn‟‟iinn--

ffeezziioonnee  bbaatttteerriiccaa..  

        LL‟‟oottiittee,,  ll‟‟iinnffeezziioonnee  ddeellll‟‟oorreecccchhiioo,,  èè  uunnaa  ddeellllee  ppaattoolloo--

ggiiee  ppiiùù  ccoommuunnii  nneeii  bbaammbbiinnii  nneell  ppeerriiooddoo  iinnvveerrnnaallee..  

MMoollttoo  ssppeessssoo  èè  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunn‟‟iinnffeezziioonnee  ttrraassccuurraattaa,,  

uunn  mmaall  ddii  ggoollaa  oo  uunnaa  ttoossssee,,  cchhee  ssii  eesstteennddee  aallll‟‟oorreecccchhiioo..  

        LL‟‟oottiittee  ssii  rriiccoonnoossccee  ddaall  ddoolloorree  aallll‟‟oorreecccchhiioo  ((oottaall--

ggiiaa)),,  ssppeessssoo,,  ppiiùù  iinntteennssoo  qquuaannddoo  ss‟‟iinngghhiioottttee  oo  qquuaannddoo  ssii  

èè  ddiisstteessii  aa  lleettttoo,,  ee  ssii  aaccccoommppaaggnnaa  aa  ffeebbbbrree  aallttaa..  AAnnccoorraa,,  

ll‟‟oottiittee  ppuuòò  ddaarree  uunnaa  sseennssaazziioonnee  ddii  ''oorreecccchhiioo  ppiieennoo'',,  cchhee  

ddiimmiinnuuiissccee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  uuddiittoo..  
    LLaa  ssoovvrraannaa  ddeellll‟‟iinnvveerrnnoo  èè  ll‟‟iinnfflluueennzzaa..  IIll  ssuuoo  aarrrriivvoo  èè  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aannnnuunncciiaattoo  ddaa  rraaffffrreeddddoorree,,  ttoossssee,,  mmaall  ddii  ggoollaa  ee  mmaall  ddii  

tteessttaa,,  cchhee  ppoossssoonnoo  pprreecceeddeerree  ddii  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  llaa  

ccoommppaarrssaa  ddeellllaa  ffeebbbbrree  cchhee,,  nneeii  bbaammbbiinnii,,  èè  sseemmpprree  aallttaa..  

LLaa  ppeerrssoonnaa  mmaallaattaa  ppuuòò  aanncchhee  llaammeennttaarrssii  ddii  ddoolloorrii  mmuu--

ssccoollaarrii,,  ssttaanncchheezzzzaa  eecccceessssiivvaa  oo  ppooccaa  ffaammee,,  ccoossìì  ccoommee  

ppuuòò  aavveerree  ddiissttuurrbbii  ggaassttrrooiinntteessttiinnaallii  qquuaallii  vvoommiittoo  oo  

ddiiaarrrreeaa..  

      GGeenneerraallmmeennttee  llaa  ffeebbbbrree  aallttaa  dduurraa  ssoolloo  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  

ee  ii  ssiinnttoommii  iinnfflluueennzzaallii  ssii  rriissoollvvoonnoo  nneellll‟‟aarrccoo  ddii  uunnaa  

sseettttiimmaannaa  sseennzzaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  tteerraappiiaa  ssppeecciiffiiccaa..  

      IInn  uunnaa  ccoommuunnee  iinnfflluueennzzaa  èè  ppoossssiibbiillee  pprreennddeerree  uunn  aann--

ttiippiirreettiiccoo  ppeerr  aabbbbaassssaarree  llaa  ffeebbbbrree  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  bbeerree  

mmoollttii  lliiqquuiiddii,,  ppeerr  eevviittaarree  llaa  ddiissiiddrraattaazziioonnee  ee  ppeerr  ffaacciillii--

ttaarree  llaa  ssuuddoorraazziioonnee,,  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  nnaattuurraallee  ddii  ccoonn--

ttrroolllloo  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa..  

      PPooiicchhéé  ll‟‟iinnfflluueennzzaa  èè  ddii  nnaattuurraa  vviirraallee,,  ll‟‟uussoo  ddii  aannttii--

bbiioottiiccii  nnoonn  èè  uuttiillee,,  ssaallvvoo  cchhee  iill  mmeeddiiccoo  nnoonn  aacccceerrttii  uunnaa  

ccoonnccoommiittaannttee  iinnffeezziioonnee  bbaatttteerriiccaa,,  ppeerr  eesseemmppiioo  uunn‟‟oottiittee  

oo  uunnaa  ffaarriinnggiittee..  

    MMaa  ll‟‟iinnvveerrnnoo  ee  iill  ffrreeddddoo  nnoonn  ssoonnoo  sseemmpprree  ii  pprriinn--

cciippaallii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  iinnffeezziioonnii  iinnvveerrnnaallii,,  ssoopprraattttuutt--

ttoo  nneeii  bbaammbbiinnii..  SSee  èè  vveerroo  cchhee  iill  ffrreeddddoo  ffaavvoorriissccee  llaa  

ccrreesscciittaa  ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  mmiiccrroobbii  nneellll‟‟aammbbiieennttee  ee  cchhee  iill  

mmaaggggiioorr  tteemmppoo  ttrraassccoorrssoo  iinn  aammbbiieennttii  cchhiiuussii  ccoonn  aallttrree  

ppeerrssoonnee  ffaacciilliittaa  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee,,  èè  iimmppoorr--

ttaannttee  rriiccoorrddaarree  cchhee  iill  ffuummoo  iirrrriittaa  llee  vviiee  rreessppiirraattoorriiee,,  

rreennddeennddoollee  ppiiùù  ddeelliiccaattee;;  cchhee  ll‟‟uummiiddiittàà  èè  nneemmiiccaa  ddeellllaa  

ssaalluuttee,,  ppeerr  ccuuii  uunnaa  ccaassaa  uummiiddaa  ppuuòò  ddiivveennttaarree  uunn  lluuooggoo  

iinnssaalluubbrree;;  ee  cchhee  nnoonn  sseemmpprree  ccoopprriirrssii  ttrrooppppoo,,  ee  ccoopprriirree  

ttrrooppppoo  ii  bbaammbbiinnii,,  èè  uunn  bbeennee,,  ppeerrcchhéé  iill  ssuuddaarree  ee  ppooii  

eessppoorrssii  aall  vveennttoo  ee  aall  ffrreeddddoo  nnoonn  ffaa  bbeennee  aallllaa  ssaalluuttee..  

  

    

  

 

ἍἍμμ''  ἠἠλλέέηηττααιι,,  κκααὶὶ  ττέέθθννηηκκεενν  ἡἡ  χχάάρριιςς..  
AAmm‟‟eelléénnttaaii,,ccààii  ttèèttnneecchheenn  ee  ccààrriiss  

TTrraadduuzziioonnee::  

FFaavvoorree  rriicceevvuuttoo,,  ggrraattiittuuddiinnee  ffiinniittaa..  
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  II  GGRRAANNDDII  PPEENNSSAATTOORRII::  aa  ccuurraa  ddii  AAnnddrrooppooss  

    ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  
        PPrroottaaggoorraa  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattoo  uunnoo  ddeeii  pprriimmii  

ppeennssaattoorrii  aaggnnoossttiiccii..NNaassccee  aadd  AAbbddeerraa,,  iinn  TTrraacciiaa,,  

nneeggllii  aannnnii  oottttaannttaa  ddeell  VV  sseeccoolloo  aa..CC..  LLee  ffoonnttii  rraacc--

ccoonnttaannoo  cchhee  aa  ttrreenntt''aannnnii  ccoommiinncciiòò  aa  ddeeddiiccaarrssii  aall--

ll''iinnsseeggnnaammeennttoo  ssooffiissttiiccoo,,  iill  cchhee  lloo  ppoorrttòò  aa  vviiaagg--

ggiiaarree  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  GGrreecciiaa  ee  aa  ssooggggiioorrnnaarree  ppiiùù  vvoollttee  

aadd  AAtteennee..  QQuuii  eennttrròò  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ppeerrssoonnaalliittàà  

iimmppoorrttaannttii  ssiiaa  ddeellll''aammbbiittoo  ccuullttuurraallee,,  ccoommee  EEuurriippii--

ddee,,  ssiiaa  ddii  qquueelllloo  ppoolliittiiccoo,,  ccoommee    PPeerriiccllee,,  cchhee  lloo  

sscceellssee  ppeerr  rreeddiiggeerree  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  TThhuurriiii,,  nnuuoo--

vvaa  ccoolloonniiaa  ppaanneelllleenniiccaa  ffoonnddaattaa  nneell    444444  aa..CC..    

      PPrroobbaabbiillmmeennttee  llaa  vviicciinnaannzzaa  aa  PPeerriiccllee,,  nnoonncchhéé  llee  

ppoossiizziioonnii    aaggnnoossttiicchhee    iinn    aammbbiittoo    tteeoollooggiiccoo  iinn  uunn  

  mmoommeennttoo  ddii  ccrriissii  ppeerr  llaa  ppoolliiss  ddii  AAtteennee,,  eerraannoo  ggllii  

aannnnii  ddeelllloo  ssccaannddaalloo  ddeellllee  EErrmmee,,ggllii  pprrooccuurraannoo  uunnaa  

aaccccuussaa  ppeerr  eemmppiieettàà  ee  llaa  ccoonnddaannnnaa  aallll''eessiilliioo  ((ppeerr  

aallttrrii,,  ffuu  PPrroottaaggoorraa  aa  ffuuggggiirree,,  aallllaa  mmoorrttee  ddii    PPeerrii--

ccllee)),,  cchhee  lloo  ppoorrttòò  iinnffiinnee  aa  mmoorriirree  lloonnttaannoo  ddaa  AAttee--

nnee,,  dduurraannttee  uunn  nnaauuffrraaggiioo..    

      LLaa  ssuuaa  ooppeerraa    SSuuggllii  ddèèii  ccoommiinncciiaavvaa  iinnffaattttii  ccoonn  

llee  sseegguueennttii  ppaarroollee::  ««  IInnttoorrnnoo  aaggllii  ddèèii  nnoonn  hhoo  

aallccuunnaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssaappeerree  nnéé  cchhee  ssoonnoo  nnéé  cchhee  

nnoonn  ssoonnoo..  MMoollttii  ssoonnoo  ggllii  oossttaaccoollii  cchhee  iimmppeeddiissccoo--

nnoo  ddii  ssaappeerree,,  ssiiaa  ll''oossccuurriittàà  ddeellll''aarrggoommeennttoo  ssiiaa  llaa  

bbrreevviittàà  ddeellllaa  vviittaa  uummaannaa..  »»    

        SSeeccoonnddoo  DDiiooggeennee  LLaaeerrzziioo,,  ffuu  pprroopprriioo  ppeerr    qquuee--

sstt''ooppeerraa  cchhee  PPrroottaaggoorraa  vveennnnee  bbaannddiittoo  ddaaggllii  aattee--

nniieessii..  II  ssuuooii  lliibbrrii  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  ««bbrruucciiaattii  nneellllaa  

ppiiaazzzzaa  ddeell  mmeerrccaattoo  ddooppoo  cchhee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  uunn  

aarraallddoo  eerraannoo  ssttaattee  rreeqquuiissiittee  ttuuttttee  llee  ccooppiiee  aa  ccoolloorroo  

cchhee  llee  ppoosssseeddeevvaannoo,,  uunnoo  ppeerr  uunnoo»»..  

SSeeccoonnddooPPllaattoonnee,,  ccoonn  ""uuoommoo""  PPrroottaaggoorraa  iinntteessee  iill  

ssiinnggoolloo  iinnddiivviidduuoo  ee  ccoonn  ""ccoossee""  ggllii  ooggggeettttii  ppeerr--

cceeppiittii  aattttrraavveerrssoo  ii  sseennssii..  QQuuiinnddii,,  mmoollttoo  sseemmpplliiccee--

mmeennttee,,  iill  ssooffiissttaa  vvoolleevvaa  ddiirree  cchhee  llaa  rreeaallttàà  ooggggeett--

ttiivvaa  aappppaarree  ddiiffffeerreennttee  iinn  bbaassee  aaggllii  iinnddiivviidduuii  cchhee  llaa  

iinntteerrpprreettaannoo::  ««qquuaallii  llee  ssiinnggoollee  ccoossee  aappppaaiioonnoo  aa  

mmee,,  ttaallii  ssoonnoo  ppeerr  mmee  ee  qquuaallii  aappppaaiioonnoo  aa  ttee,,  ttaallii  

ssoonnoo  ppeerr  ttee::  ggiiaacccchhéé  uuoommoo  sseeii  ttuu  ee  uuoommoo  ssoonnoo  

iioo»»..  LLaa  ffiilloossooffiiaa  ddeell  NNoovveecceennttoo  hhaa  ppeerròò  iinntteerr--

pprreettaattoo  llaa  ppaarroollaa  ""uuoommoo""  ccoonn  ""ccoommuunniittàà""  ((oo  ccii--

vviillttàà))  ee  ccoonn  ""ccoossee""  ii  vvaalloorrii,,  oo  ggllii  iiddeeaallii,,  cchhee  nnee  ssoo--

nnoo  ffoonnddaammeennttoo::  ooggnnuunnoo,,  qquuiinnddii,,  ggiiuuddiicchheerreebbbbee  

cciiòò  cchhee  lloo  cciirrccoonnddaa  iinn  bbaassee  aallllaa  mmeennttaalliittàà  ddeellllaa  

ccoommuunniittàà  ccuuii  aappppaarrttiieennee..  

  

  
  

 

  

  
 

 

 
    UUnnaa  tteerrzzaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  vveeddee  nneellllaa  ppaarroollaa  

""uuoommoo""  ll''uummaanniittàà,,  ee  nneellllaa  ppaarroollaa  ""ccoossee""  llaa  rreeaallttàà  

iinn  ggeenneerraallee..  QQuuiinnddii  sseeccoonnddoo  qquueessttaa  tteessii  ggllii  UUoo--

mmiinnii  ggiiuuddiicchheerreebbbbeerroo  ««llaa  rreeaallttàà  sseeccoonnddoo  ppaarraa--

mmeettrrii  ccoommuunnii  ttiippiiccii  ddeellllaa  ssppeecciiee  rraazziioonnaallee  ccuuii  aapp--

ppaarrtteennggoonnoo,,  cciiooèè  ll''UUmmaanniittàà»»..      

        QQuueessttaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  ppeennssiieerroo  pprroottaaggoo--

rreeoo  hhaa  ppoorrttaattoo  aallccuunnii  aadd  aaccccoossttaarree  iill  ssooffiissttaa  ddii  

AAbbddeerraa  aa  IImmmmaannuueell  KKaanntt..  

        FFoorrssee  ttuuttttee  ee  ttrree  llee  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ssoonnoo  vvaalliiddee,,  

iinn  qquuaannttoo  ccoossaa  vvoolleessssee  iinntteennddeerree  PPrroottaaggoorraa  ccoonn  

llee  ppaarroollee  ""uuoommoo""  ee  ""ccoossaa""  èè  ddiiffffiicciillee  ssttaabbiilliirrlloo..  

MMoollttoo  pprroobbaabbiillmmeennttee  eeggllii  iinntteennddeevvaa  ttuuttttee  ee  ttrree  llee  

ooppzziioonnii  mmuuttaannddoo  iill  sseennssoo  ddeellllee  dduuee  ppaarroollee  aa  

sseeccoonnddaa  ddeell  ccoonntteessttoo..  AAdd  eesseemmppiioo::  ppaarrllaannddoo  ddeeii  

gguussttii  ggaassttrroonnoommiiccii  PPrroottaaggoorraa  ssii  rriiffeerriivvaa  aall  ssiinn--

ggoolloo  iinnddiivviidduuoo;;  ppaarrllaannddoo  ddeellllaa  cciivviillttàà  ggrreeccaa  ccoonn--

ttrraappppoossttaa  aa  qquueellllaa  oorriieennttaallee,,  eeggllii  iinntteennddeevvaa  ll''""uuoo--

mmoo--mmiissuurraa""  ccoommee  cciivviillttàà;;  mmeennttrree  ssee  ssii  rriiffeerriivvaa  

aaggllii  UUoommiinnii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  nnaattuurraa  ((oo,,  aannccoorraa,,  

aaggllii  ddeeii))  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  iinntteennddeessssee  ll""uuoommoo""  ccoo--

mmee  ssppeecciiee..  

        IInn  ggeenneerraallee  PPrroottaaggoorraa  ssoosstteenneevvaa  iinnffaattttii  cchhee  

nnoonn  eerraa  nneecceessssaarriioo  sscceegglliieerree  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  

iinntteerrpprreettaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  cc''èè  ccoonnttrraaddddiizziioo--

nnee  ttrraa  eessssee,,  eesssseennddoo  ttaallee  mmuutteevvoolleezzzzaa  ddii  lleettttuurraa  

eesssseennzzaa  iinnssiittaa  nneellll''aasssseerrzziioonnee  sstteessssaa..  
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  YYoouunngg  èè  uunn  nnoommee  nnoottiissssiimmoo  ttrraa  ggllii  aaddddeettttii  aaggllii  ssttuuddii  

eedd  aallllee  aattttiivviittàà  tteeccnniiccoo//iinnggeeggnneerriissttiicchhee  ((ddoocceennttii,,  iinnggeeggnneerrii,,  

ggeeoommeettrrii,,  ssttuuddeennttii)),,  iinn  vviirrttùù  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  ““mmoodduulloo  ddii  

YYoouunngg””;;  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ggrraannddeezzzzaa  ffiissiiccaa  iinnddiiccaattaa  ccoonn  llaa  

lleetttteerraa  EE,,  ttiippiiccaa  ddii  ooggnnii  mmaatteerriiaallee  ee  ccaarraatttteerriizzzzaannttee  llaa  ssuuaa  

rreessiisstteennzzaa  mmeeccccaanniiccaa  ssoottttoo  ll‟‟aazziioonnee  ddii  eennttii  ssoolllleecciittaannttii  iill  

ccoorrppoo,,  rreessiisstteennzzaa  cchhee  èè  ccoonnccrreettiizzzzaattaa,,  iinn  tteerrmmiinnii  nnuummeerriiccii,,  

aappppuunnttoo  ddaall  vvaalloorree  ddeell  ppaarraammeettrroo  EE..  SSuullllaa  iippootteettiiccaa  ccaarrttaa  

dd‟‟iiddeennttiittàà  ddeell  vveettrroo,,  ddeell  lleeggnnoo,,  ddeell  cceemmeennttoo,,  ddeellll‟‟aacccciiaaiioo,,  

ppoottrreemmmmoo  lleeggggeerree,,oollttrree  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  ““nnaasscciittaa  ee  

ssvviilluuppppoo””,,  llaa  ddiiffffeerreennttee  rriissppoossttaa  ddii  ttaallii  ssiisstteemmii  ssoottttoo  ll‟‟aazziioo--

nnee  ddeellllee  ssoolllleecciittaazziioonnii,,  ccaauussaattaa  ddaa  ttaallee  ppaarraammeettrroo  rreessiissttiivvoo,,  

iill  ““mmoodduulloo  ddii  YYoouunngg””,,  cchhee  rriissuullttaa  bbaassssiissssiimmoo  ppeerr  iill  vveettrroo,,  

mmeennttrree  iill  vvaalloorree  ddii  EE  ccaarraatttteerriizzzzaannttee  ll‟‟aacccciiaaiioo  èè  eelleevvaattiiss--

ssiimmoo,,  dduunnqquuee  ii  ggrraaddiinnii  ddeellllaa  ssccaallaa  ddii  EE  ssii  ssvviilluuppppaannoo,,  iinn  

sseennssoo  ddeeccrreesscceennttee,,  ddaall  ggrraaddiinnoo  ppiiùù  aallttoo  ((iill  vvaalloorree  ddii  EE  

ddeellll‟‟aacccciiaaiioo)),,  aa  qquueelllloo  ppiiùù  bbaassssoo  ((iill  vvaalloorree  ddii  EE  ddeell  vveettrroo))..      

  SSuuppppoonniiaammoo  cchhee  llaa  mmeeddeessiimmaa  aazziioonnee  ssoolllleecciittaannttee,,  uunn  

ppeesseettttoo  ddii  aalllluummiinniioo  1100  cchhiillooggrraammmmii,,  aaggiissccaa  ssuu  cciiaassccuunnaa  ddii  

qquuaattttrroo  ppiiccccoolliissssiimmee  llaassttrree  qquuaaddrraattee  ddii  uugguuaallii  ddiimmeennssiioonnii,,  

rriissppeettttiivvaammeennttee::  uunnaa  ddii    vveettrroo,,  uunnaa  ddii  lleeggnnoo,,  uunnaa  ddii  cceemmeenn--

ttoo  eedd  iinnffiinnee  uunnaa  ddii  aacccciiaaiioo;;  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  llaassttrree  qquuaaddrraattee  èè  

ssiisstteemmaattaa,,  ddiisstteessaa,,  ssuu  dduuee  aappppooggggii..  CCoossaa  ssuucccceeddee,,  ccoossaa  pprroo--

vvooccaa  iill  ppeesseettttoo  ddii  1100  cchhiillooggrraammmmii  ssuu  ooggnnuunnoo  ddeeii  44  mmaa--

tteerriiaallii??  IIll  vveettrroo  ““ffrraannttuummaa””  iinn  mmiillllee  ppeezzzzeettttiinnii  oossssiiaa  ssii  ddee--

ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee,,  iill  lleeggnnoo  vviieennee  ssccaallffiittoo  mmaa  rreessiissttee  

aall  ccaarriiccoo  aapppplliiccaattoo  ((vviieennee  iinncciissoo  ssuuppeerrffiicciiaallmmeennttee  mmaa  ““nnoonn  

ssii  rroommppee””)),,mmeennttrree  ssuull  cceemmeennttoo  ee  ssuullll‟‟aacccciiaaiioo,,  mmaatteerriiaallii  

dduurriissssiimmii  ee  rreessiisstteennttiissssiimmii,,  ttaallee  aazziioonnee  ddii  ffoorrzzaa    aattttuuaa  uunnaa  

ssoorrttaa  ddii  ssoolllleettiiccoo,,  ppeerr  ccuuii  iill  cceemmeennttoo  ee  ll‟‟aacccciiaaiioo  nnoonn  

rriisseennttoonnoo  mmiinniimmaammeennttee  ddii  qquueessttoo  ssoolllleettiiccoo  ee  rriimmaann--ggoonnoo  

pprraattiiccaammeennttee  iinnddeeffoorrmmaattii..  AAllttrroo  eesseemmppiioo,,  ppootteemmmmoo  ppeenn--

ssaarree  aadd  uunn  ppaalloo  ddii  cceemmeennttoo  ““ccoonnffiiccccaattoo””  nneell  tteerrrreennoo  ddii  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  zzoonnaa;;  ssuullllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeell  ssoosstteeggnnoo  vvii  

ssoonnoo  ii  ffiillii  mmeettaalllliiccii  ccoonndduuttttoorrii  ddeellll‟‟eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa,,  eessssoo  

oovvvviiaammeennttee  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  ssvvaarriiaattee  aazziioonnii  ,,  qquueellllee  ““vviissiibbiillii””  

ssoonnoo  ggllii  aaggeennttii  aattmmoossffeerriiccii  qquuaallii  vveennttoo,,  ppiiooggggiiaa,,  nneevvee..    

  EEvviiddeenntteemmeennttee  ddeevvee  eesssseerree  ““ffoorrtteemmeennttee  rriiggiiddoo””  oossssiiaa  

vviissiivvaa--mmeennttee  iinnddeeffoorrmmaabbiillee,,  iill  ppaarraammeettrroo  cchhee  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  

oovvvviiaa  sscceellttaa  ddeell  rreeaalliizzzzaarree  iill  ppaalloo  iinn  cceemmeennttoo  ee  nnoonn  iinn  

vveettrroo,,  èè  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall    mmaaggggiioorree  vvaalloorree  nnuummeerriiccoo  ddii  EE  

ddeell  cceemmeennttoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  ddeell  vveettrroo;;  èè  ddaa  eevviiddeennzziiaarree  

cchhee  iill  ““mmoodduulloo  ddii  YYoouunngg””    ddeellll‟‟aacccciiaaiioo  èè  ddii  2200..000000  uunniittàà  

ssuuppee--rriioorree  aall  ““mmoodduulloo  ddii  YYoouunngg””  ddeell  vveettrroo,,  pprraattiiccaammeennttee  

ll‟‟aacc--cciiaaiioo  èè  2200..000000  vvoollttee  ppiiùù  rreessiisstteennttee  ddeell  vveettrroo..  PPaassssiiaammoo  

aaddeessssoo  aadd  aannaalliizzzzaarree  llaa  nnoottoorriieettàà  ddeelllloo  sscciieennzziiaattoo  bbrriittaann--

nniiccoo    TThhoommaass  YYoouunngg  ((  11777733  ––11882299)),,  ffaammaa  ccoorrrreellaattaa  aaii  ssuuooii  

ssttuuddii  eedd  aallllee  tteeoorriiee  eellaabboorraattee::  ssuullllaa  lluuccee,,  ssuullllaa  ffiissiioollooggiiaa,,  

oollttrree  aa  rriicceerrcchhee  iinneerreennttii  aallllaa  mmeeccccaanniiccaa  ddeeii  ccoorrppii  ssoolliiddii  ,,  

aallllaa  ffiissiioollooggiiaa,,  aallllaa  eeggiittttoollooggiiaa..  YYoouunngg  iinnvveessttiiggòò  ppeerrssiinnoo  iill  

ccaammppoo  mmuussiiccaallee,,  ddiiffaattttii  ssvviilluuppppòò  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  iill  ccuuii  

ffiinnee  eerraa  qquueelllloo  ddii  aaccccoorrddaarree  ggllii  ssttrruummeennttii  mmuussiiccaallii,,  iill  

mmeettooddoo  vveennnnee  ddeeffiinniittoo  ““tteemmppeerraammeennttoo  ddii  YYoouunngg””..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  sseettttoorree  eeggiizziioo,,  ssii  cciimmeennttòò  ((ffuu  ttrraa  ii                                  

pprriimmii  ssttuuddiioossii))    nneellllaa    ddeecciiffrraazziioonnee  ddeeii  ggeerroogglliiffiiccii  ddii  qquueellllaa  

CCiivviillttàà,,  ddiivvuullggaannddoo,,  aa  mmeezzzzoo  ssttaammppaa,,  nneell  11881188,,  ll‟‟aarrttiiccoolloo  

  

         

  

  

  

  

  EEggyypptt  ppeerr  ll‟‟EEnnccyyccllooppææddiiaa  BBrriittaannnniiccaa;;  aall  qquuaallee  sseegguuìì,,  nneell  

11882233,,  uunnaa  RReellaazziioonnee  ssuullllee  rreecceennttii  ssccooppeerrttee  nneellllaa  lleetttteerraattuurraa                                                                                                                                                                                                                                                                                

ggeerroogglliiffiiccaa  ee  aannttiicchhiittàà  eeggiizziiaannee..    

            QQuuaallcchhee  aannnnoo  ddooppoo,,  ll‟‟aarrcchheeoollooggoo  eedd  eeggiittttoollooggoo  ffrraanncceessee  

JJeeaann--FFrraannççooiiss  CChhaammppoolllliioonn  ((11779900--11883333))  ccoonnsseeggnnòò  aallllee  ssttaamm--

ppee  uunnaa  pprroopprriiaa  „„vveerrssiioonnee  ttrraadduuttttiivvaa‟‟  ddeeii  ggeerroogglliiffiiccii;;  YYoouunngg  

aapppprreezzzzòò  iill  llaavvoorroo  mmaa  eevviiddeennzziiòò  ll‟‟aassppeettttoo  ddeell  rriiccaallccoo  ddii  uunn  

ssuuoo  ssiisstteemmaa  ddii  ppeennssiieerroo,,  tteeoorriiaa  eellaabboorraattaa  qquuaallcchhee  aannnnoo  pprriimmaa  

eedd  aappppaarrssaa  iinn  aallccuunnee    ppuubbbblliiccaazziioonnii,,  dduunnqquuee  cchhiieessee  aa  CChhaamm--

ppoolllliioonn  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  ttaallee  pprriioorriittàà..  PPaarraalllleellaammeennttee,,  iinn--

ttaannttoo  eessiisstteevvaannoo,,  aallll‟‟eeppooccaa  ((aannnnii  iinniizziiaallii  ddeell  11880000))  ggrroossssee    

tteennssiioonnii  ppoolliittiicchhee  ttrraa  FFrraanncciiaa  eedd  IInngghhiilltteerrrraa,,  aallllee  qquuaallii  ssii  

aaggggiiuunnssee  qquueessttoo  ssccoonnttrroo,,  cchhee  ttaallvvoollttaa  aattttiinnggeevvaa  vveerrttiiccii  aassssaaii  

aasspprrii  ee  vviioolleennttii;;;;  CChhaammppoolllliioonn,,  cchhee  ccoossìì  ddeeffiinniivvaa  llaa  ssuuaa  ssiimm--

bbiioossii  ccoonn  llaa  cciivviillttàà  eeggiizziiaa::  ««SSoonnoo  ttuuttttoo  ddeellll''EEggiittttoo  ee  ll''EEggiittttoo  èè  

ttuuttttoo  ppeerr  mmee»»,,  aaffffeerrmmaavvaa  ccoonn  ppeerreennttoorriieettàà  cchhee    eeggllii  aavveevvaa  rreessoo  

ccoommpprreennssiibbiillee  llaa  ggrraammmmaattiiccaa  ddeeii  ggeerroogglliiffiiccii;;  YYoouunngg  ssoosstteennee--

vvaa,,  iinn  mmaanniieerraa  aallttrreettttaannttoo  ddeecciissaa,,  ddii  aavveerrlloo  aannttiicciippaattoo,,  ddii  

eesssseerree  ssttaattoo  lluuii  ssoolloo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssvveellaarree  ii  ccoommpplleessssii  ee  mmii--

sstteerriioossii  ccoonntteennuuttii  ddeeggllii  iiddeeooggrraammmmii..    

            TTrraa  ii  dduuee  ssttuuddiioossii,,  ddooppoo  iill  11882266,,  ssii  iinnssttaauurròò  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  

““aarrmmiissttiizziioo””;;  ttrraa  ll‟‟aallttrroo,,  CChhaammppoolllliioonn,,  cchhee  eesseerrcciittaavvaa  llaa  ccaarriiccaa  

ddii  ccuurraattoorree  aall  LLoouuvvrree,,  ddoovvee  eerraannoo  ccoonnsseerrvvaattii  mmaannoossccrriittttii  ddee--

mmoottiiccii  ((iill  ddeemmoottiiccoo  eerraa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ssccrriittttuurraa  cchhee  ssii  ddiiffffee--

rreennzziiaavvaa  ddaa  qquueellllaa  ggeerroogglliiffiiccaa,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  vveenniivvaa  uuttiilliizzzzaattaa  

nneeii  tteessttii  lleetttteerraarrii  oo  nneellllee  iissccrriizziioonnii  ffuunneebbrrii,,  mmaa  eesscclluussiivvaammeennttee  

nneeii  ddooccuummeennttii  iinnddiirriizzzzaattii  aall  ppooppoolloo)),,  ppeerr  ssuuggggeellllaarree  qquueessttaa  

ddiisstteennssiioonnee  ddii  rraappppoorrttii,,  ccoonnsseennttìì  aa  YYoouunngg  ll‟‟eecccceezziioonnaallee  pprrii--

vviilleeggiioo  ddii  aacccceeddeerree  aa  ttaallee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddooccuummeennttaazziioonnee..  

                                                                                                                                              GGiiuuffffrriiddaa  FFaarriinnaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

  
GG..FFaarriinnaa,,  ddiisseeggnnoo  aa  ppaasstteelllloo  ddeell  11997777,,  ddeeddiiccaattoo  aallllaa  mmoogglliiee  AAnnnnaa  ““ll’’eeggiizziiaa””..      
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 

  

    
  

  ““ II ll   ccaassoo  eeggiizziioo””   YYuunngg--CChhaammppooll ll iioonn    
UU NN AA   FF OO LL LL II AA   GG II UU FF FF RR II DD II AA NN AA   SS UU II   GG EE RR OO GG LL II FF II CC II ::   

  

    

  

LL’’aappppeelllloo  ddeell  pprreemmiioo  NNoobbeell  ppeerr  ll’’eeccoonnoommiiaa  JJoosseepphh  SSttiigglliittzz  

aall  PPaarrllaammeennttoo  IIttaalliiaannoo::  NNoonn  ffiirrmmaattee  ll’’aaccccoorrddoo  TTTTIIPP,,  NNOONN  

IIMMMMAAGGIINNAATTEE  NNEEAANNCCHHEE  CCOOSSAA  SSTTAATTEE  PPEERR  FFIIRRMMAARREE  !!!!  
  

  LL‟‟aaccccoorrddoo  ssuull  TTPPPP  cchhee  èè  ssttaattoo  ttrroovvaattoo  ooggggii  aadd  AAttllaannttaa  ffaa  ddaa  
aapprriippiissttaa  aall  TTTTIIPP,,  ll‟‟aaccccoorrddoo  ddii  lliibbeerroo  ssccaammbbiioo  cchhee  ((ssee  
aapppprroovvaattoo))  rraaddeerràà  aall  ssuuoolloo  llee  nnoossttrree  ttiippiicciittàà  aaggrrooaalliimmeennttaarrii  ee  
aapprriirràà  aaggllii  OOGGMM,,  aallllaa  ccaarrnnee  aaggllii  oorrmmoonnii  ee  aallll‟‟aarrbbiittrraattoo  
iinntteerrnnaazziioonnaallee  ppeerr  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee::  iill  ttrrii--
bbuunnaallee  aall  qquuaallee  ssii  rriivvoollggeerràà  qquuaalluunnqquuee  aazziieennddaa  pprriivvaattaa  cchhee  
rriitteerrrràà  cchhee  ii  ssuuooii  iinntteerreessssii  eeccoonnoommiiccii  ssiiaannoo  ssttaattii  iinnttaaccccaattii  
ddaallllee  ppoolliittiicchhee  ddeeggllii  SSttaattii..  
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 DALLA REDAZIONE DI BERGAMO  
    

  

     

     

    EE‟‟  ssttaattoo  vvaarriiaammeennttee  ddeeffiinniittoo  ccoommee  iill  sseeccoolloo  bbrreevvee  ((EErriicc  

JJ..  HHoobbssbbaawwnn)),,  iill  sseeccoolloo  ppiiùù  tteerrrriibbiillee  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ooccccii--

ddeennttaallee((IIssaaiiaahh  BBeerrlliinn)),,  uunn  sseeccoolloo  ddii  mmaassssaaccrrii  ee  ddii  gguueerrrree  

((RReennéé  DDuummoonntt)),,  iill  sseeccoolloo  ppiiùù  vviioolleennttoo  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ddeellll‟‟uu--

mmaanniittàà  ((WWiilllliiaamm  GGoollddiinngg)),,  oo  ll‟‟eettàà  ddeeii  ttoottaalliittaarriissmmii  ((TTzzvvee--

ttaannhhhh  TTeeooddoorroovv)),,  mmaa  èè  ssttaattoo  aanncchhee  ccllaassssiiffiiccaattoo  ccoommee  uunn  

sseeccoolloo  ddii  iinnqquuiieettuuddiinnii,,  iinn  ccuuii  ssoonnoo  aaccccaadduuttii  iinndduubbbbiiaammeennttee  

ffaattttii  tteerrrriibbiillii  mmaa  ssii  ssoonnoo  aappeerrttii  ssccoonnffiinnaattii  aammbbiittii  ddii  rriicceerrccaa  

ee  ddii  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  nneell  ccaammppoo  ddeellll‟‟aarrttee,,  ddeellllaa  sscciieennzzaa  ee    

  
ddeellllaa  ffiilloossooffiiaa..    

            SSttiiaammoo  ppaarrllaannddoo  ddeell  NNoovveecceennttoo,,  iill  sseeccoolloo  aappppeennaa  ttrraa--

ssccoorrssoo  cchhee  èè  ssttaattoo  aall  cceennttrroo  ddeell  ddiibbaattttiittoo  cchhee  ssii  èè  ssvvoollttoo,,  

nneellll‟‟aammbbiittoo  ddeell  FFeessttiivvaall  BBeerrggaammooSScciieennzzaa  22001155,,  ttrraa  GGeettuu--

lliioo  AAllvviiaannii,,  aarrttiissttaa,,  iiddeeaattoorree  ppllaassttiiccoo  ee  pprrooggeettttiissttaa,,  eessppoo--

nneennttee  ddeellllaa  ccoorrrreennttee  ddeellll''aarrttee  pprroocceessssuuaallee,,  bbaassaattaa  ssuu  uunnaa  

ccoonnttiinnuuaa  rriicceerrccaa  tteessaa  aa  ssppeerriimmeennttaarree  ee  aa  ccoonnttaammiinnaarree  llee  

ooppeerree  ccoonn  llaa  lluuccee,,  llaa  ggeeoommeettrriiaa  ee  iill  mmoovviimmeennttoo,,  iinn  ccoossttaannttee  

ddiiaallooggoo  ccoonn  ll''oosssseerrvvaattoorree,,  sseegguueennddoo  llee  ssuuggggeessttiioonnii  ddii  MMaa--

lleevviicc  ee  MMoonnddrriiaann,,  ee  GGiiuulliioo  GGiioorreelllloo,,  ffiilloossooffoo,,  mmaatteemmaattii--

ccoo,,  ddoocceennttee  ddii  FFiilloossooffiiaa  ddeellllaa  SScciieennzzaa  pprreessssoo  ll‟‟UUnniivveerrssiittàà  

ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo,,  aauuttoorree  ddii  lliibbrrii  ee  ssaaggggii  iinn  ccuuii  eemmeerrggee  

ccoonn  aaffffaasscciinnaannttee  cchhiiaarreezzzzaa  ccoommee  llaa  ssttoorriiaa  ddeell  ssaappeerree  sscciieenn--

ttiiffiiccoo  ssii  ssiiaa  sseemmpprree  iinnttrreecccciiaattaa  aallllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa  ee  ccuullttuurraallee..    

LL‟‟iinnccoonnttrroo  ffrraa  ll‟‟aarrttiissttaa  ee  iill  ffiilloossooffoo  ddeellllaa  sscciieennzzaa,,  aavvvveennuuttoo  

lloo  ssccoorrssoo  1155  oottttoobbrree  ddiinnaannzzii  aadd  uunn‟‟aaffffoollllaattaa  ppllaatteeaa,,  nneellllaa  

sspplleennddiiddaa  ccoorrnniiccee  ddeellll‟‟eexx  CChhiieessaa  ddii  SS..  AAggoossttiinnoo,,  oorraa  ddiivvee--

nnuuttaa  llaa  nnuuoovvaa  AAuullaa  MMaaggnnaa  ddeellll‟‟UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  

BBeerrggaammoo,,  èè  ssccaattuurriittoo  ddaallllaa  rreettrroossppeettttiivvaa  cchhee  llaa  GGaalllleerriiaa  ddii  

AArrttee  MMooddeerrnnaa  ee  CCoonntteemmppoorraanneeaa  ddii  BBeerrggaammoo  ((GGAAMMEECC))  

ddeeddiiccaa  aa  KKaazziimmiirr  MMaalleevviicc  ((KKiieevv,,  11887788  ––  LLeenniinnggrraaddoo//SSaann  

PPiieettrroobbuurrggoo,,  11993355)),,  ffiigguurraa  cceennttrraallee  ddeellll‟‟aarrttee  ddeell  NNoovveecceenn--

ttoo,,  ffoonnddaattoorree  ((aa  110000  aannnnii  ddaallllaa  ssuuaa  nnaasscciittaa))  ddeell  SSuupprreemmaa--

ttiissmmoo,,  llaa  ppiiùù  rraaddiiccaallee  ttrraa  llee  aavvaanngguuaarrddiiee  ssttoorriicchhee  ddeell  NNoo--

vveecceennttoo..  LLaa  MMoossttrraa,,  ccuurraattaa  ddaa  EEuuggeenniiaa  PPeettrroovvaa,,  vviicceeddiirreett--

ttoorree  ddeell  MMuusseeoo  ddii  SSttaattoo  RRuussssoo  ddii  SSaann  PPiieettrroobbuurrggoo,,  ee  ddaa  

GGiiaacciinnttoo  DDii  PPiieettrraannttoonniioo,,  ddiirreettttoorree  ddeellllaa  GGaammeecc,,  aappeerrttaa  

ffiinnoo  aall  1177  ggeennnnaaiioo  22001166,,  hhaa  ooffffeerrttoo  aaii  dduuee  rreellaattoorrii  ssppuunnttii  

ppeerr  ccoonnffrroonnttaarrssii  ssuu  uunn  tteemmaa  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ee  ccoommpplleessssoo,,  ooss--

ssiiaa  iill  ddiiaallooggoo  ttrraa  aarrttee,,  sscciieennzzaa  ee  ffiilloossooffiiaa  nneell  NNoovveecceennttoo..    

          AA  mmooddeerraarree  iill  ddiibbaattttiittoo  èè  ssttaattoo  pprroopprriioo  iill  ddiirreettttoorree  ddeellllaa  

GGaammeecc,,GGiiaacciinnttoo  DDii  PPiieettrraannttoonniioo,,  cchhee  hhaa  pprreesseennttaattoo  ll‟‟iittii--

nneerraarriioo  ddeellllaa  MMoossttrraa  ssuu  MMaalleevviicc::  uunnaa    rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  ttuutt--

ttee  llee  ffaassii  ccrreeaattiivvee  ddeellll‟‟aarrttiissttaa  rruussssoo,,  ddaaggllii  iinniizzii  ''ssiimmbboolliissttii''  

aall  FFuuttuurriissmmoo,,  ffiinnoo  aallllaa  nnaasscciittaa  ddeell  SSuupprreemmaattiissmmoo  nneell  11991155    

  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
 

((ll‟‟iinntteennzziioonnee  ddii  aaffffeerrmmaarree  iill  pprreeddoommiinniioo  ddeellllaa  ppuurraa  sseennssiibbiillii--  

ttàà  ddeellll‟‟aarrttee  ccoonn  aapppplliiccaazziioonnee  nnoonn  ssoolloo  nneellllaa  ppiittttuurraa,,  mmaa  aann--

cchhee  iinn  aarrcchhiitteettttuurraa  ee  ddeessiiggnn))  ee  aaii  ccaappoollaavvoorrii  ppiiùù  nnoottii,,  ccoommee  

''QQuuaaddrraattoo  RRoossssoo''  ((11991155)),,  ''QQuuaaddrraattoo  nneerroo'',,  ''CCeerrcchhiioo  nneerroo''  ee  

''CCrrooccee  nneerraa''  ((11992233))..  

““UUnn  sseeccoolloo  ddii  iinnqquuiieettuuddiinnii,,  dduunnqquuee,,  iill  „„990000,,  mmaa  aanncchhee  uunn  

sseeccoolloo  ddii  ccoonnttiinnuuaa  rriicceerrccaa  ee  ddii  vviittaa””,,  lloo  ddeeffiinniissccee  GGiiuulliioo  

GGiioorreelllloo,,  uunn  sseeccoolloo  aanniimmaattoo  ““  ddaall  ddeessiiddeerriioo  ddii  aannddaarree  

sseemmpprree  aavvaannttii,,  eesssseennddoo  iinnssooddddiissffaattttii””..  NNoonn  aa  ccaassoo,,  aaggllii  iinniizzii  

ddeell  „„990000,,  ssii  aassssiissttee  aadd  uunnaa  pprrooffoonnddaa  ccoonnnneessssiioonnee  ffrraa  aarrttee  ee  

sscciieennzzaa..  

          SSuull  vveerrssaannttee  ddeellllaa  ffiissiiccaa,,  llaa  TTeeoorriiaa  ddeellllaa  RReellaattiivviittàà  SSppee--

cciiaallee  ddii  EEiinnsstteeiinn  ((11990055))  ttrraassffoorrmmaa  rraaddiiccaallmmeennttee  llaa  ccoonnccee--

zziioonnee  ddeelllloo  SSppaazziioo  ee  ddeell  TTeemmppoo  ((nnoonn  eessiissttoonnoo  ppuunnttii  ddii  rrii--

ffeerriimmeennttoo  pprriivviilleeggiiaattii  ee  ddeetteerrmmiinnaattii;;  nneell  mmoonnddoo  mmiiccrroossccoo--

ppiiccoo,,  llaa  mmaassssaa  ddiivveennttaa  eenneerrggiiaa,,  ee  vviicceevveerrssaa)),,  mmeennttrree    iinntteerr--

vveennggoonnoo  llee  rreeggoollee  ddeellllaa  MMeeccccaanniiccaa  qquuaannttiissttiiccaa  iinn  bbaassee  aall  

pprriinncciippiioo  ddii  iinnddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  HHeeiisseennbbeerrgg  ((nnoonn  ssii  ppuuòò  

ccoonnoosscceerree  eessaattttaammeennttee  ppoossiizziioonnee  ee  vveelloocciittàà  nneelllloo  sstteessssoo  tteemm--

ppoo;;  ll‟‟eenneerrggiiaa  èè  qquuaannttiizzzzaattaa,,  oovvvveerroo  nneell  mmoonnddoo  mmiiccrroossccooppiiccoo  

llaa  qquuaannttiittàà  ddii  eenneerrggiiaa  ccoonntteennuuttaa  nneeii  ccoorrppii  èè  ddiissccrreettaa))  aa  ddee--

tteerrmmiinnaarree  iill  ccoonncceettttoo  ddii  rreellaattiivviissmmoo  ggnnoosseeoollooggiiccoo  cchhee  aatt--

ttrraavveerrssaa  ttuuttttoo  iill  „„990000,,  aanncchhee  ssuull  vveerrssaannttee  lleetttteerraarriioo..  

        LL‟‟aarrttee  nnoovveecceenntteessccaa  ssii  ccoonnttaammiinnaa  ccoonn  llaa  sscciieennzzaa  ee  ddiivveennttaa  

aarrttee  ssppeerriimmeennttaallee  dd‟‟aavvaanngguuaarrddiiaa,,  aapprreennddoossii  oo  aaddddiirriittttuurraa  aann--

ttiicciippaannddoo  llee  ggrraannddii  ssccooppeerrttee  sscciieennttiiffiicchhee  ddeell  tteemmppoo,,  uuttiilliizz--

zzaannddoo  ccoommee  ccoommuunnee  ddiimmeennssiioonnee  llaa  mmaatteemmaattiiccaa,,  pprroopprriioo  ccoo--

mmee  ggiiàà  ssii  eerraa  vveerriiffiiccaattoo  nneellll‟‟eettàà  rriinnaasscciimmeennttaallee,,  iinn  uunn  rriinn--

nnoovvaattoo  rraappppoorrttoo  ssppeeccuullaarree  dd‟‟iinntteessaa  ccoonn  ii  pprrooggrreessssii  ddeellllaa  

sscciieennzzaa..  

          NNee  ssccaattuurriissccee  uunnaa  rriicceerrccaa  iinncceessssaannttee  cchhee  ccaammbbiiaa  llaa  ppeerr--

cceezziioonnee  ddeell  mmoonnddoo,,ffaacceennddoo  ddeellll‟‟iinntteerrccoonnnneessssiioonnee  aarrttee--sscciieenn--

zzaa  uunnaa  ““ggrraannddee  eessppeerriieennzzaa  ddii  lliibbeerrttàà””  ––  aaffffeerrmmaa  GGiioorreelllloo  ––  

cchhee  aattttrraavveerrssaa  ccoonn  iinnqquuiieettuuddiinnee  ttuuttttoo  iill  NNoovveecceennttoo,,  aa  ccoo--

mmiinncciiaarree  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ppiittttoorriiccaa  ddii  MMaalleevviicc,,  aallll‟‟iinnsseeggnnaa  ddeell  

ppeennssiieerroo  ppuurroo,,  ddeellll‟‟uurrggeennzzaa  ttoorrmmeennttaattaa  ddii  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ee  

ddii  ccoonnttiinnuuaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee..  

Maria Imparato 

Getulio Alviani e Giulio Giorello a BergamoScienza 
Il dialogo fra scienza, filosofia ed arte nel Novecento 

 

AAdd  iimmppoossssiibbììlliiaa  nneemmoo  tteennèèttuurr  
NNeessssuunnoo  èè  tteennuuttoo  aa  ffaarree  ccoossee  iimmppoossssiibbiillii  
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     IIll  ccoonnssuummoo  ddeellllee  ccaarrnnii  ssuuiinnee  ffrreesscchhee  iinn  IIttaalliiaa  èè  

ppiiuuttttoossttoo  bbaassssoo,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  rraappppoorrttaattoo  aa  qquueelllloo  ddii  

aallttrrii  PPaaeessii  eeuurrooppeeii..  SSeennzzaa  dduubbbbiioo,,  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ddeell  ccoonnssuummaattoorree  iittaalliiaannoo,,  hhaannnnoo  iinnfflluuiittoo  ddeeii  rraaddiiccaattii  

pprreeccoonncceettttii  ddiieetteettiiccii  cchhee  hhaannnnoo  ssppiinnttoo  aa  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  

ccaarrnnee  ssuuiinnaa  ttrrooppppoo  ppeessaannttee  ee  ppooccoo  ddiiggeerriibbiillee  ppeerrcchhéé  

ttrrooppppoo  ggrraassssaa,,  aanncchhee  ssee  ttuuttttii  ssoonnoo  ccoonnccoorrddii  nneell  rriiccoonnoo--

sscceerrllee  ppaarrttiiccoollaarree  bboonnttàà  ee  gguussttoossiittàà..  LLaa  ccoollppaa  ddii  qquueessttoo  

ffaattttoo  nnoonn  èè  ddaa  aattttrriibbuuiirrssii  ssoollaammeennttee  aall  ccoonnssuummaattoorree,,  

mmaa  aanncchhee  aallllaa  nnoossttrraa  pprroodduuzziioonnee,,  cchhee  iinn  ppaassssaattoo  hhaa  

pprrooddoottttoo  ee  ffoorrnniittoo  uunn  ttiippoo  ddii  ssuuiinnoo  ggrraassssoo,,  aaddaattttoo  aall--

ll‟‟iinndduussttrriiaa  ddeeggllii  iinnssaaccccaattii,,  sseennzzaa  tteenneerr  ccoonnttoo  ddeellllee  ee--

ssiiggeennzzee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  aaccqquuiirreennttee  cchhee  pprreeffeerriissccee  sseenn--

zz‟‟aallttrroo  ccoonnssuummaarree  ccaarrnnii  mmaaggrree..  

          MMaa  èè  ggiiàà  ddaa  uunn  bbeell  ppoo‟‟  ddii  aannnnii  cchhee  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee  

vvii  ssoonnoo  aalllleevvaammeennttii  ddii  ssuuiinnoo  mmaaggrroo  pprrooddoottttoo  eesscclluussii--

vvaammeennttee  ppeerr  ccoonnssuummaarrnnee  llaa  ccaarrnnee  ffrreessccaa;;  èè  iill  ccoossiidd--

ddeettttoo  ““ssuuiinnoo  lleeggggeerroo  ddaa  ccaarrnnee””  cchhee  ppuuòò  ssooddddiissffaarree  llee  

rriicchhiieessttee  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo  ffaavvoorreevvoollmmeennttee  

iill  ggiiuuddiizziioo  nneeggaattiivvoo  ddeeii  ddiieettoollooggii  ssuullllaa  ccaarrnnee  ddii  mmaaiiaallee..  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELLLLAA  CCAARRNNEE  DDII  MMAAIIAALLEE  --    LLee  ccaarrnnii  ssuuiinnee  

ssoonnoo  ffaacciillmmeennttee  rriiccoonnoosscciibbiillii  ddaa  qquueellllee  ddeeggllii  aallttrrii  aannii--

mmaallii  ppeerr  iill  ccoolloorree  rroosseeoo,,  ppiiùù  oo  mmeennoo  ppaalllliiddoo  aa  sseeccoonnddaa  

ddeellllaa  ppaarrttee  ddeell  ccoorrppoo  ccuuii  aappppaarrtteennggoonnoo,,  ddeellll‟‟eettàà,,  ddeell  

sseessssoo  ee  ddeell  ttiippoo  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee;;  eessssee  ssoonnoo  ddii  ccoonnssii--

sstteennzzaa  ppiiuuttttoossttoo  mmoollllee,,  ggeenneerraallmmeennttee  uunnttuuoossee,,  mmoollttoo  

mmaarrmmoorriizzzzaattee,,  sseennzzaa  ooddoorree;;  iill  ggrraassssoo  iinntteerrnnoo  èè  bbiiaannccoo  

oo  lleeggggeerrmmeennttee  rroossaattoo;;  iill  llaarrddoo,,ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ggrraassssoo  

ssoottttooccuuttaanneeoo,,  èè  tteenneerroo  ee  bbiiaannccoo,,  mmaa  iill  ccoolloorree,,  iill  ssaappoorree  

ee  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa  ppoossssoonnoo  vvaarriiaarree  iinn  bbaassee  aallllaa  rraazzzzaa  ee  

aallll‟‟aalliimmeennttaazziioonnee  ddeellll‟‟aanniimmaallee..  

            LLaa  ccaarrnnee  ddii  pprriimmaa  sscceellttaa  hhaa  uunn  ccoolloorree  rroossaa  ppaalllliiddoo,,  

èè  ddii  ggrraannaa  ssoottttiillee  ee  vveelllluuttaattaa,,  èè  vveennaattaa  ddii  ggrraassssoo  bbiiaannccoo  

ee  bbeenn  ssooddoo..  LLee  ccaarrnnii  ddeeggllii  aanniimmaallii  ggiioovvaannii  ssoonnoo  ppiiùù  

tteenneerree,,  ppiiùù  rroosseeee,,  ppiiùù  rriicccchhee  ddii  aaccqquuaa  ee  mmeennoo  iinnffiillttrraattee  

ddii  ggrraassssoo;;  ppeerr  qquueessttoo  ssoonnoo  llee  ppiiùù  ddiiggeerriibbiillii,,  mmaa  aanncchhee  

llee  mmeennoo  nnuuttrriieennttii..  LLee  ccaarrnnii  ddeeii  ssooggggeettttii  aadduullttii  hhaannnnoo  

mmaaggggiioorree  ssaappiiddiittàà  ee  uunn  vvaalloorree  nnuuttrriittiivvoo  ee  ccaalloorriiccoo  ppiiùù  

eelleevvaattoo  ppeerrcchhéé  ppiiùù  ppoovveerree  ddii  aaccqquuaa  ee  ppiiùù  ggrraassssee..    

          LLee  ccaarrnnii  ddii  aanniimmaallii  iinn  eettàà  aavvaannzzaattaa,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  

nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  ccaassttrraattii,,  ddiivveennttaannoo  ttiigglliioossee,,  ttrrooppppoo  

ggrraassssee  ee  ppeerrddoonnoo  aanncchhee  ssaappiiddiittàà..  DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

ccuulliinnaarriioo,,  llaa  sstteessssaa  ssaappiiddiittàà  aauummeennttaa  ccooll  ccrreesscceerree  

ddeellll‟‟eettàà  ddeeii  ssooggggeettttii,,  mmaa  cciiòò  aavvvviieennee  ffiinnoo  aadd  uunn  cceerrttoo  

lliimmiittee,,oollttrree  iill  qquuaallee  llee  ccaarrnnii  ssii  iinnffaarrcciissccoonnoo  eecccceessssiivvaa--

mmeennttee  ddii  ggrraassssoo  ee  ppoossssoonnoo  ““rriiffrriiggggeerree””  oo  ““ffoonnddeerree””  

dduurraannttee  llaa  ccoottttuurraa..    

          SSoolloo  llaa  ccaarrnnee  ddeeggllii  aanniimmaallii  ddii  ggrroossssaa  ttaagglliiaa,,  cciiooèè  

ddeeii  ““mmaaiiaallii  ppeessaannttii””,,  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ddeessttiinnaattii    
  

  

  

  

  

  

    

 
 

                                                

  
  aallllaa  iinndduussttrriiaa  ddeeggllii  iinnssaaccccaattii,,  èè  ggrraassssaa  ee  qquueessttoo  ggrraassssoo  

nnoonn  ssii  eelliimmiinnaa  ssccaarrttaannddoo  iill  bboorrddoo  bbiiaannccoo  cchhee  ccoonnttoorrnnaa  

llaa  ccaarrnnee,,  ppeerrcchhéé  eessssaa  nnee  èè  ffoorrtteemmeennttee  iinnffiillttrraattaa,,  èè  ddee--

cciissaammeennttee  mmeegglliioo  oorriieennttaarrssii  ssuull  ccoonnssuummoo  ddii  ssuuiinnii  lleegg--

ggeerrii,,  aanniimmaallii  ggiioovvaannii,,  aalllleevvaattii,,  ccoommee  èè  ssttaattoo  ddeettttoo,,  ccoonn  

ssppeecciiaallii  ccrriitteerrii  ee  mmaacceellllaattii  pprriimmaa  cchhee  ccoommiinncciinnoo  aadd  aacc--

ccuummuullaarree  iill  ggrraassssoo..  QQuueessttee  bbeessttiiee  hhaannnnoo  uunnaa  ccaarrnnee  oott--

ttiimmaa,,  mmaaggrraa  cchhee  ppuuòò  ssoossttiittuuiirree  vvaannttaaggggiioossaammeennttee,,  iinn  

uunnaa  aalliimmeennttaazziioonnee  rraazziioonnaallmmeennttee  vvaarriiaattaa,,  llaa  ccaarrnnee  ddii  

mmaannzzoo,,  ddii  vviitteelllloo  oo  ddii  ppoolllloo..  ÈÈ  ppiiùù  ssaappoorriittaa,,  ppiiùù  aappppeettii--

ttoossaa  ddeellllaa  ccaarrnnee  ddii  vviitteelllloo  ee,,  ssee  vviieennee  ccoottttaa  aallllaa  ggrriigglliiaa  

((sseennzzaa  ll‟‟aaggggiiuunnttaa  ddii  aallccuunn  ccoonnddiimmeennttoo))  èè  aanncchhee  ddiiggee--

rriibbiillee::  nnoonn  bbiissooggnnaa  ppooii  ttrraassccuurraarree  iill  ffaattttoo  cchhee  èè  mmoollttoo  

ppiiùù  eeccoonnoommiiccaa  ddaallllaa  ccaarrnnee  bboovviinnaa  ee  qquueessttoo  nnoonn  ppeerrcchhéé  

llaa  ssuuaa  qquuaalliittàà  ssiiaa  iinnffeerriioorree,,  mmaa  ppeerrcchhéé  iill  mmaaiiaallee  vviieennee  

mmaacceellllaattoo  pprriimmaa  ddii  uunn  vviitteelllloonnee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ee  llee  ssuuee  

ppaarrttii  ssoonnoo  qquuaassii  ttuuttttee  ccoommmmeessttiibbiillii..  

  

II  TTAAGGLLII  DDEELL  MMAAIIAALLEE  --  SSoolliittaammeennttee  iill  mmaaiiaallee,,  ddooppoo  llaa  mmaa--

cceellllaazziioonnee,,  vviieennee  ddiivviissoo  lloonnggiittuuddiinnaallmmeennttee  iinn  dduuee  ppaarrttii  

ddeettttee  ““mmeezzzzeennee””..  OOggnnii  mmeezzzzeennaa  ccoommpprreennddee,,  ccoommee  ppeerr  

llee  ccaarrnnii  bboovviinnee,,  ttaaggllii  pprreeggiiaattii,,  iinntteerrmmeeddii,,  iinnffeerriioorrii..  

  TTaaggllii  pprreeggiiaattii::      

--PPrroosscciiuuttttoo  ppoosstteerriioorree  oo  ddii  ccoosscciiaa  ((ggaammbbaa  ee  nnaattiiccaa  

ccoommpprreessee));;    

  

  

  

  
  

--PPrroosscciiuuttttoo  aanntteerriioorree  oo  ddii  ssccaappoollaa  ((ssccaappoollaa,,  bbrraacccciioo  ee  

aavvaammbbrraacccciioo,,  oossssaa  ccoommpprreessee));;  

--LLoommbbaattaa  oo  aarriissttaa  oo  ccaarrrréé  ((  ddoorrssoo,,  lloommbbii  ee  ggrrooppppaa  ccoonn  

vveerrtteebbrree  rreellaattiivvee));;  

--CCooppppoo  oo  ccaappooccoolllloo  ((mmuussccoollii  cceerrvviiccaallii  ee  ddoorrssaallii  ccoonn  

vveerrtteebbrree  rreellaattiivvee))..  

  TTaaggllii  iinntteerrmmeeddii::  

--PPaanncceettttaa  oo  vveennttrreessccaa  ((ppaannnniiccoolloo  aaddiippoossoo  ddeellllaa  rreeggiioonnee  

vveennttrraallee  ddaalllloo  sstteerrnnoo  aallll‟‟iinngguuiinnee))  cchhee  ccoorrrriissppoonnddee  aall  

““bbaaccoonn””  ddeeii  ssooggggeettttii  ssppeecciiaalliizzzzaattii;;  

--RRoossttiicccciiaannaa  ((ccoossttoollee  ccoonn  llaa  ccooppeerrttuurraa  mmuussccoollaarree))..  

  TTaaggllii  iinnffeerriioorrii::  

--GGuuaanncciiaallee,,ggoottaa  ((rreeggiioonnee  ggoollaa  ffiinnoo  aall  mmaasscceellllaarree));;  

--LLaarrddoo  ((ccoommpprreennddee  ttuuttttoo  iill  ggrraassssoo  ssoottttooccuuttaanneeoo,,  oo  ppaann--

nniiccoolloo  aaddiippoossoo,,  eesscclluussii  iill  gguuaanncciiaallee  ee  llaa  ppaanncceettttaa))..  

  

  

  

    

  

    

  

      

  

PPIIAATTTTII  TTIIPPIICCII  DDEELL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO    --  AA  ccuurraa  ddii  RRoossaa  MMaarriiaa  PPaassttoorree  
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AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
        

         
      

    

  

  

    
  

HHoo  ggiiàà  aavvuuttoo  mmooddoo  ddii  eevviiddeennzziiaarree  llee  ddiiffffeerreennzzee  

ffrraa  mmiiggrraanntt ii ,,   rriiffuuggiiaattii   ee   pprrooffuugghhii ..   II   pprriimmii,,   eemmiiggrraattii   

vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ppeerr  mmoottiivvii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  eeccoo--

nnoommiiccii ;;   ii   sseeccoonnddii,,   rriippaarraatt ii   aallll‟‟eesstteerroo  ppeerr  ssffuuggggiirree  

aadd  uunnaa  iinnggiiuussttaa  ee  ggrraavvee  ppeerrsseeccuuzziioonnee;;   ggllii   uullttiimmii ,,   

iinnffiinnee,,   ccoossttrreettttii   aadd  eessppaattrriiaarree  ddaa  mmoommeennttaanneeee  aann--

ccoorrcchhéé  ggrraavvii  eemmeerrggeennzzee::  gguueerrrree,,   ccaarreesstt iiee,,   ccaattaassttrrooffii   

nnaattuurraallii ..   

AA  ppaarrttee  ii   ppoocchhii  rrii ffuuggiiaatt ii   vveerrii   ((cciiooèè  ii   ppeerrsseegguuiittaattii   

cchhee  ssee  ttoorrnnaasssseerroo  iinn  ppaattrriiaa  aannddrreebbbbeerroo  iinnccoonnttrroo  aadd  

uunnaa  ppuunniizziioonnee  iimmmmeerriittaattaa  ee  ssppeessssoo  ccrruuddeellee)),,   ii   dduuee  

fflluussssii  cchhee  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ssii   rr iivveerrssaannoo  iinn  EEuurroo--

ppaa  hhaannnnoo  ccaarraatttteerriisstt iicchhee  ddiivveerrssee::  ii ll   fflluussssoo  aaffrr iiccaannoo  

((cchhee  iinnvveessttee  IIttaalliiaa,,   SSppaaggnnaa  ee  FFrraanncciiaa))  èè  iinn  llaarrgghhiiss--

ssiimmaa  ppaarrttee  ffoorrmmaattoo  ddaa  sseemmpplliiccii  mmiiggrraannttii   eeccoonnoommii--

ccii,,   aanncchhee  ssee  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddii  ccoossttoorroo  aaffffeerrmmaa  ddii  

eesssseerree  ffuuggggiittoo  ddaa  iimmpprroobbaabbiillii   ppeerrsseeccuuzziioonnii  oo  ddaa  

gguueerrrree  ddii  ccuuii  ssii   ssccoonnoossccee  ll‟‟eessiisstteennzzaa;;  ii ll   fflluussssoo  aassiiaa--

ttiiccoo  ((cchhee  iinnvveessttee  llaa  GGrreecciiaa  ee  ppuunnttaa  ssuullllaa  GGeerrmmaanniiaa))  

èè  iinn  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ffoorrmmaattoo  ddaa  pprrooffuugghhii  vveerrii   ––   ssppeecciiee  

ssiirriiaannii   ee  iirraakkeennii  ––   ccoonn  ll‟‟aaggggiiuunnttaa  ddii  uunnaa  nnoonn  

ttrraassccuurraabbii llee  aall iiqquuoottaa  ddii  mmiiggrraannttii   eeccoonnoommiiccii  pprroovvee--

nniieenntt ii   ddaa  vvaarrii   ppaaeessii   aassiiaatt iiccii  ee  mmeeddiioorriieennttaall ii ,,   ssppeessssoo  

ddoottaattii   ddii  ffaallssii   ppaassssaappoorrtt ii   ssiirriiaannii,,   cchhee  ––   ssii   ddiiccee  ––   

vveerrrreebbbbeerroo  ffaabbbbrriiccaatt ii   ddaaii  sseerrvviizzii  sseeggrreettii   ttuurrcchhii..   

EEdd  èè  aappppuunnttoo  ssuu  qquueesstt‟‟uull ttiimmoo  ffii lloonnee  ––   qquueelllloo  

ddeeii  pprrooffuugghhii   iinn  mmaarrcciiaa  aatttt rraavveerrssoo  ii   BBaallccaannii   ––   cchhee  

iinntteennddoo  ssooffffeerrmmaarrmmii..   NNaattuurraallmmeennttee,,   ttrraallaasscciioo  ppeerr   

oorraa  aallccuunnee  rrii fflleessssiioonnii  ssuullllee  ccaauussee  rreemmoottee  ddii  qquueessttoo  

ffeennoommeennoo  ((mmaa  ssaarràà  uutt ii llee  ttoorrnnaarrccii  iinn  uunnoo  ddeeii  pprrooss--

ssiimmii  nnuummeerrii))   ee  vveennggoo  aallllaa  ssttrreett ttaa  aattttuuaalliittàà..   SSii  ttrraattttaa  

––   dduunnqquuee  ––   ddii   uunn‟‟oonnddaattaa  mmiiggrraattoorriiaa  cchhee  hhaa  llaa  pprroo--

pprriiaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddii  ppaarrtteennzzaa  iinn  uunn  PPaaeessee  oossttiillee   

aallll‟‟EEuurrooppaa  ((iinn  qquueessttoo  ccaassoo  llaa  TTuurrcchhiiaa  ddii  EErrddooğğaann,,   

ccoommee  nneell  nnoossttrroo  ccaassoo  llaa  LLiibbiiaa  ddeellllee  mmiilliizziiee  iissllaammii--

cchhee))  ee  cchhee  ssii   rriivveerrssaa  nneell  nnoossttrroo  CCoonnttiinneennttee  aattttrraa--

vveerrssoo  llaa  ccoossiiddddeettttaa  ““rroott ttaa  bbaallccaanniiccaa”” ..   AAtttteennzziioonnee,,   

ppeerròò,,   qquueesstt ii   pprrooffuugghhii  ((ppaarrlloo  nnaattuurraallmmeennttee  ddeeii  pprroo--

ffuugghhii  vveerrii ,,   nnoonn  ddeeggllii   aaffgghhaannii  ccoonn  ppaassssaappoorrttoo  ttuurrccoo--

ssiirriiaannoo))  hhaannnnoo  ggiiàà  ttrroovvaattoo  uunn  aassiilloo  tteemmppoorraanneeoo  nneeii  

PPaaeessii  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aa  rr iiddoossssoo  ddeeii  ccoonnffiinnii  ddeell llaa  

lloorroo  ppaattrriiaa::  nnoonn  ffuuggggoonnoo  ppiiùù  ddaaii  bboommbbaarrddaammeennttii   oo  

ddaallllee  eesseeccuuzziioonnii  ddii  mmaassssaa  ddeellll‟‟IISSIISS,,   ee  nnoonn  ssoonnoo  

ppeerrcciiòò  iinn  qquueell  ““ggrraavvee  eedd  iimmmmiinneennttee  ppeerriiccoolloo””   cchhee  

iimmppoonnee  aaggll ii   SSttaattii   cciivviill ii   ddii  ddaarr  lloorroo  aaccccoogglliieennzzaa..   

SSeemmpplliicceemmeennttee,,   hhaannnnoo  ffiinn  qquuii  ccoonnddoottttoo  uunnaa  vviittaa  

ggrraammaa  nneeii  ccaammppii  ddii  rraaccccoollttaa  ddeeii  PPaaeessii  ccoonnffiinnaannttii   eedd  

hhaannnnoo  ppeerrcciiòò  ddeecciissoo  ddii  eemmiiggrraarree  vveerrssoo  llee  nnaazziioonnii  

eeuurrooppeeee,,   ddoovvee  ssppeerraannoo  ddii  tt rroovvaarree  ccoonnddiizziioonnii  ddii   vviittaa  

mmiiggll iioorrii   cchhee  nnoonn  iinn  TTuurrcchhiiaa,,   iinn  LLiibbaannoo  oo  iinn  GGiioorr--

ddaanniiaa..   DDaa  pprrooffuugghhii ,,   ssii   ssoonnoo  ooggggeetttt iivvaammeennttee  ttrraassffoorr--

mmaatt ii   iinn  mmiiggrraanntt ii   eeccoonnoommiiccii ;;   nnoonn  cchhiieeddoonnoo,,   qquuiinnddii,,   

rriippaarroo  ddaallllaa  gguueerrrraa  oo  ddaallllee  ffooll--ll ììee  jj iihhaaddiissttee,,   mmaa  

ssoollttaannttoo  ddii  ppootteerr  ttrroovvaarree  mmiiggll iioorrii   ee  ppiiùù  ccoonnffoorrtteevvoollii     

  

    

      

   
 

  

 

ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa..   

          CCoossaa  ppeerrffeett ttaammeennttee  lleeggiittttiimmaa,,   uummaannaammeennttee  ccoomm--

pprreennssiibbiillee,,   ppiiùù  cchhee  ccoommpprreennssiibbiillee..   SSoolloo  cchhee  ––   aatttteenn--

zziioonnee  ––   mmeennttrree  llee  nnaazziioonnii  cciivvii llii   hhaannnnoo  ll‟‟oobbbblliiggoo  

((mmoorraallee,,   ssee  nnoonn  aanncchhee  ggiiuurriiddiiccoo))  ddii  aaccccoogglliieerree  cchhii   

ffuuggggee  ddaa  uunnaa  gguueerrrraa,,   ttaallee  oobbbblliiggoo  nnoonn  ssuussssiissttee  nneeii   

ccoonnffrroonnttii   ddii  cchhii   èè   ““iinn  cceerrccaa  ddii  uunnaa  vviittaa  mmiigglliioorree”” ..   II ll   

ppeerrcchhéé  èè  eevviiddeennttee::  ssee  ssii   aabboolliisssseerroo  llee  ffrroonntt iieerree  ((ii   

““mmuurrii””   cchhee  ttaannttoo  iinnqquuiieettaannoo  ggllii   uuttooppiissttii   ddii  ccaassaa  

nnoossttrraa))  ee  ssii   ddeessssee  aa  cchhiiuunnqquuee  ii ll   ddiirr iittttoo  ddii   ffiissssaarree  llaa   

pprroopprriiaa  rreessiiddeennzzaa  oovvee  ppiiùù  ggllii   aaggggrraaddaa,,   nneell  ggiirroo  ddii   

ppoocchhii  aannnnii  vveerrrreebbbbee  ccoommpplleettaammeennttee  ddiissttrruuttttoo  ii ll   ssiissttee--

mmaa  ppoollii ttiiccoo,,   ggiiuurriiddiiccoo,,   ssoocciiaallee,,   eeccoonnoommiiccoo,,   aannttrrooppoo--

llooggiiccoo--ccuullttuurraallee  cchhee  hhaa  ffiinnoorraa  rreettttoo  llaa  vvii ttaa  ddeeii  ppooppoollii   

ee  ggll ii   eeqquuiilliibbrrii   iinntteerrnnaazziioonnaallii ,,   pprreecciippii ttaannddoo  iill   mmoonnddoo  

iinntteerroo  iinn  uunnaa  ffaassee  ddii  ttoottaallee  ee  bbrruuttaallee  aannaarrcchhiiaa..   

PPeerraallttrroo,,   sseennzzaa  vvoolleerr  aavvvveennttuurraarrccii  iinn  pprreevviissiioonnii  ddii   

lluunnggoo  ppeerriiooddoo,,   qquueessttaa  iinnvvaassiioonnee  ddii  pprrooffuugghhii  mmeeddiioo--

rriieennttaallii   ––   ccoommee  aanncchhee  ll‟‟aall ttrraa  ddii   mmiiggrraannttii   aaffrriiccaannii  ––   

hhaa  uunnaa  ccoonnnnoottaazziioonnee  ppaarrtt iiccoollaarree  ee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

iinnqquuiieettaannttee::   nnoonn  cchhiieeddee  uunn  aassiilloo  tteemmppoorraanneeoo  ((ccoommee  

nneeii  ccaammppii--pprrooffuugghhii))   mmaa  uunnaa  rreessiiddeennzzaa  ppeerrmmaanneennttee;;   ee   

cchhiieeddee  ppoosstt ii   ddii  llaavvoorroo,,   aall llooggggii  ppooppoollaarrii ,,   aassssiisstteennzzaa  

ssaanniittaarr iiaa,,   ee   qquuaanntt‟‟aall ttrroo  mmoollttii   SSttaattii   eeuurrooppeeii  nnoonn  ssoonnoo  

iinn  ggrraaddoo  ––   ccoollppeevvoollmmeennttee  ––   ddii  aassssiiccuurraarree  nneeaanncchhee  aa  

ttuutt ttii   ii   pprroopprrii   cciittttaaddiinnii..     

QQuueessttee  ccoossee  llee  ssaannnnoo  ttuuttttii ,,   llee  ccaappiissccoonnoo  ttuutt ttii ,,   aann--

cchhee  iill   PPaappaa,,   aanncchhee  llaa  MMeerrkkeell,,   aanncchhee  llaa  ggrraannddee  ssttaammppaa  

““bbuuoonniissttaa”” ..   EEppppuurree,,   ttuutt ttii   ffaannnnoo  ffiinnttaa  ddii  nniieennttee,,   sseemm--

bbrraannoo  nnoonn  aaccccoorrggeerrssii   cchhee  qquueessttaa  iinnvvaassiioonnee,,   qquueessttee  

iinnvvaassiioonnii  aa  oorroollooggeerriiaa  mmiinnaacccciiaannoo,,   oollttrree  cchhee  llaa  nnoo--

ssttrraa  iiddeenntt iittàà  eettnniiccoo--eettiiccoo--ccuull ttuurraallee,,   aanncchhee  ii   nnoossttrrii   

eeqquuiill iibbrrii   ssoocciiaall ii ..   CC‟‟èè  qquuaallccuunnoo,,   ppooii,,   ccoommee  qquueell  ggiioo--

vvaannoottttoo  cchhee  ccii  rriittrroovviiaammoo  aallllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonn--

ssiigglliioo,,   cchhee  aaggggiiuunnggee  pprroobblleemmii  aa  pprroobblleemmii,,   ffaacceennddoo  

aapppprroovvaarree  ddaall   PPaarrllaammeennttoo  uunnaa  lleeggggee  cchhee  aattttrr iibbuuiissccee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  ccii ttttaaddiinnaannzzaa  ii ttaalliiaannaa  aaii  bbaammbbiinnii   

nnaatt ii   iinn  IIttaalliiaa  ddaa  cciitt ttaaddiinnii  ssttrraanniieerr ii ..   TTaannttoo,,   ii ll   ggiioovvaa--

nnoottttoo  ssaa  bbeenniissssiimmoo  cchhee  ii   ffrruutttt ii   aavvvveelleennaatt ii   ddeelllloo  ““iiuuss  

ssoollii””   nnoonn  rriigguuaarrddeerraannnnoo  llaa  ssuuaa  ggeessttiioonnee;;  ssaarraannnnoo  ccaa--

vvoollii   aammaarrii   ddeeii  ssuuooii  ssuucccceessssoorrii   ffrraa  qquuaallcchhee  aannnnoo,,   

qquuaannddoo  ii   ffiiggll ii   ddeeggllii   iimmmmiiggrraattii ,,   ddiivveennttaatt ii   cciitt ttaaddiinnii   

ii ttaalliiaannii,,   ccoonntteennddeerraannnnoo  aaii  nnoossttrrii   ffiiggllii   aanncchhee  ggllii   uullttii --

mmii  bbrraannddeellll ii   ddii  bbeenneesssseerree  cchhee  ii   ppaarraammeettrrii   ddii  MMaaaassttrrii --

cchhtt   ee  ll‟‟ iinnccoommbbeennttee  TTrraattttaattoo  ddii  ll iibbeerroo  ssccaammbbiioo  ccoonn  ggll ii   

UUSSAA  ccii  aavvrraannnnoo  llaasscciiaattoo..   

MMiicchheellee  RRaall lloo  
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AAmmiiccuuss  cceerrttuuss  iinn  rree  iinncceerrttaa  cceerrnniittuurr  
LL''aammiiccoo  cceerrttoo  ssii  rriiccoonnoossccee  nneellllaa  ssoorrttee  iinncceerrttaa  

((ffrraassee  llaattiinnaa  ddeell  ppooeettaa  EEnnnniioo,,  cchhee  rriittrroovviiaammoo  iinn  CCiicceerroonnee))  
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        ««DDoollcceettttoo  oo  sscchheerrzzeettttoo??»»..  ÈÈ  qquueessttaa  llaa  ffrraassee  cchhee  ssii  

sseennttee  rriippeetteerree  dduurraannttee  llaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn,,  cchhee  --  

ccoonn  uunn‟‟uussaannzzaa  iimmppoorrttaattaa  ddaa  oollttrreeoocceeaannoo  --  ssii  ffeesstteeggggiiaa  

ddaa  qquuaallcchhee  aannnnoo  aanncchhee  iinn  IIttaalliiaa  iill  3311  oottttoobbrree..  EE  pprroo--

pprriioo  mmeetttteennddoollaa  ssuulllloo  sscchheerrzzoo  aattttrraaee  ttaannttii  bbaammbbiinnii,,  

ccoonn  iill  rriissuullttaattoo  ddii  ssvviilliirree  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  rreelliiggiioossoo  ddeellllaa  

ffeessttaa  ddeell  11°°  nnoovveemmbbrree,,  cchhee  ssoottttoolliinneeaa  llaa  ccoommuunnee  

vvooccaazziioonnee  aallllaa  ssaannttiittàà..  NNoonn  mmaannccaannoo  llee  iinniizziiaattiivvee  cchhee  

iinntteennddoonnoo  rriibbaaddiirree  qquueessttoo  ssiiggnniiffiiccaattoo..    

        IIll  MMoovviimmeennttoo  ddeellll‟‟aammoorree  ffaammiilliiaarree,,  ffoonnddaattoo  ddaa  

ddoonn  SStteeffaannoo  TTaarrddaannii  ee  GGaabbrriieellllaa  BBrriiggaannttii,,  iinn  aalltteerr--

nnaattiivvaa  aallllaa  nnoottttee  ddii  HHaalllloowweeeenn  oorrggaanniizzzzaa  llaa  FFeessttaa  ddii  

TTuuttttii  ii  SSaannttii,,  ccoonn  ggiioocchhii  ee  ddiivveerrttiimmeennttoo  ppeerr  bbaamm--

bbiinnii  ee  ffaammiigglliiee  pprreessssoo  ll‟‟oorraattoorriioo  ddeell  ssaannttuuaarriioo  ddeell  

DDiivviinnoo  AAmmoorree  ee  nneellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  

aadd  AAcciilliiaa..  FFeessttaa  ccoonn  lloo  ssllooggaann  ««HHaalllloowweeeenn??  NNoo  

ggrraazziiee»»..  ««LLaa  ccrreesscceennttee  ssccrriissttiiaanniizzzzaazziioonnee  lleeggaattaa  aall  

mmoonnddoo  ddeellll‟‟iinnffaannzziiaa  ee  ddeellll‟‟aaddoolleesscceennzzaa  ––  ssoottttoollii--

nneeaa  RRoobbeerrttoo  MMaattttiioollii  cchhee  iinnssiieemmee  aallllaa  mmoogglliiee  GGeeoorr--

ggiiaa  pprroommuuoovvee  ll‟‟iinniizziiaattiivvaa  aadd  AAcciilliiaa  ee  aall  ssaannttuuaarriioo  ddeell  

DDiivviinnoo  AAmmoorree  --  ccii  ssppiinnggee  aa  rriissccoopprriirree  ii  vvaalloorrii  eevvaann--

ggeelliiccii..    

        ÈÈ  iimmppoorrttaannttee  aannddaarree  iinn  ccoonnttrrootteennddeennzzaa  ppeerrcchhéé  nneell--

llaa  nnoottttee  ddeell  3311  oottttoobbrree  ccii  ssoonnoo  mmoollttee  ffeessttee  oorrggaanniizzzzaattee  

ppeerr  HHaalllloowweeeenn  aa  ccuuii  vveennggoonnoo  iinnvviittaattii  ii  bbaammbbiinnii»»..  EE  

ccii  ttiieennee  aa  ssoottttoolliinneeaarree::  ««NNoonn  ssttiiaammoo  pprreeppaarraannddoo  uunnaa  

sseemmpplliiccee  ffeessttaa  ccoommee  ttaannttee  aallttrree  mmaa  pprrooppoonniiaammoo  uunnaa  

vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ssffiiddaa  ccuullttuurraallee,,  uunnaa  sseennssiibbiilliizzzzaazziioo--

nnee  aaii  vvaalloorrii  ccrriissttiiaannii,,  cchhee  nnoonn  ddoobbbbiiaammoo  llaasscciiaarrccii  

ppoorrttaarree  vviiaa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  iinnvveessttiirree  eenneerrggiiee  ee  ccrreeaattiivviittàà  

ppeerr  llaa  ccrreesscciittaa  ddeeii  ppiiccccoollii  cchhee  ssoonnoo  ii  ppiiùù  iinnddiiffeessii»»..    

      UUnn‟‟aallttrraa  iinniizziiaattiivvaa,,  ppuunnttaattaa  ssuullllaa  pprreegghhiieerraa,,  èè  oorrggaa--

nniizzzzaattaa  nneellllaa  bbaassiilliiccaa  ddii  SSaanntt‟‟AAnnaassttaassiiaa  aall  PPaallaattiinnoo  

ddoovvee,,  sseemmpprree  iill  3311,,  ssoonnoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  uunnaa  MMeessssaa  aallllee  

2222..3300  ee  ppooii  ll‟‟aaddoorraazziioonnee  eeuuccaarriissttiiccaa..  DDoonn  AAllbbeerrttoo  PPaa--

cciinnii,,  rreettttoorree  ddii  SSaanntt‟‟AAnnaassttaassiiaa,,  aaggggiiuunnggee::  ««PPeerr  ii  ssaattaannii--

ssttii  llaa  ffeessttaa  ddii  HHaalllloowweeeenn  èè  iill  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ddeellllaa  PPaa--

ssqquuaa  ppeerr  ii  ccrriissttiiaannii»»..  EE  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo,,  pprreecciissaa::  ««ÈÈ  

uunnaa  nnoottttee  iinn  ccuuii  ssii  ffaannnnoo  rriittii  ee  ssaaccrriiffiiccii..  OOccccoorrrree,,  dduunn--

qquuee,,  rreennddeerree  aa  DDiioo  llaa  gglloorriiaa  cchhee  ggllii  ssppeettttaa..  PPeerr  qquuee--

ssttoo  iinnvviittiiaammoo  ii  ffeeddeellii  aa  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  MMeessssaa  ee  aallllaa  

pprree--gghhiieerraa  ccoonn  uunnaa  ccaannddeellaa  cchhee  rriiccoorrddii  iill  bbaatttteessiimmoo,,  

ssaa--ccrraammeennttoo  cchhee  ccii  cchhiiaammaa  aallllaa  ssaannttiittàà  ee  aallllaa  lluuccee  ddii  

CCrriissttoo  cchhee  ssqquuaarrcciiaa  llee  tteenneebbrree»»..  

        QQuuiinnddii,,  nnoonn  ffeessttaa  ddii  HHaalllloowweeeenn,,mmaa  ddii  ««HHoollyy--wweeeenn»»,,  

llaa  nnoottttee  ddeeii  ssaannttii,,  iinn  ccuuii  ssii  iinnvviittaa  aa  mmeetttteerree  uunnaa  lloorroo  iimm--

mmaaggiinnee  ssuu  ooggnnii  cchhiieessaa..  UUnn‟‟iinniizziiaattiivvaa  cchhee  rriiccaallccaa  qquueell--

llaa  pprroommoossssaa  ddaallllee  SSeennttiinneellllee  ddeell  mmaattttiinnoo,,  uunn  nneettwwoorrkk  

iimmppeeggnnaattoo  ddaall  11999988  aa  ddiiffffoonnddeerree  iinn  IIttaalliiaa  eessppeerriieennzzee  

ppeerr  ii  ggiioovvaannii..  

  

 
 

 

 
 

 
 

          II  vvoollttii  ddeeii  ssaannttii,,  dduunnqquuee,,  ccoommee  rriissppoossttaa  aallllee  ssttrree--

gghhee  ee  aaii  ffoolllleettttii  pprroottaaggoonniissttii  ddii  HHaalllloowweeeenn..  ««AAbbbbiiaa--

mmoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddeeii  ggiioocchhii  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  --  rraaccccoonnttaa  

aannccoorraa  RRoobbeerrttoo  MMaattttiioollii  --  pprroopprriioo  ppeerr  ssoottttoolliinneeaarree  

cchhee  iill  bbeennee  nnoonn  èè  nnooiioossoo  ccoommee  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  ssii  vvuuooll  

ffaarree  ccrreeddeerree»»..  EE  ppeerr  ii  ppiiùù  ggrraannddii  ffiinnoo  aaii  ttrreeddiiccii  aannnnii  

ssaarraannnnoo  iinn  pprrooggrraammmmaa  nneellllee  dduuee  ppaarrrroocccchhiiee  iinnddiiccaattee  

aanncchhee  ffiillmmaattii  ee  mmoommeennttii  ddii  ccoonnffrroonnttoo..  ««CCii  aavvvviiccii--

nniiaammoo  aa  uunn‟‟eettàà  ddiiffffiicciillee..  IIll  rraaggaazzzzoo  ssii  mmeettttee  iinn  ddii--

ssccuussssiioonnee  ee  iill  mmoonnddoo  ddeellll‟‟eessootteerriiccoo  sseemmbbrraa  ddaarree  

rriissppoossttee  ffaacciillii::  ooccccoorrrroonnoo  ssttrruummeennttii  ccoonnoosscciittiivvii  ee  ddii  

rriifflleessssiioonnee»»..  DDeelllloo  sstteessssoo  ppaarreerree  ddoonn  AAllbbeerrttoo  PPaaccii--

nnii::  ««AAnncchhee  ssee  llee  tteenneebbrree  sseemmbbrraannoo  ppiiùù  ffoorrttii,,  iinn  

rreeaallttàà  llaa  nnoottttee  ssaarràà  vviinnttaa  ddaallllaa  lluuccee..  OOggnniissssaannttii  èè  llaa  

ffeessttaa  ddeellllee  aanniimmee  ssaannttee  ee  nnoonn  ddii  qquueellllee  ppeerrssee  ––  ccoonn--

ttiinnuuaa  --,,  bbiissooggnnaa  mmeetttteerree  llaa  pprreegghhiieerraa  ee  ll‟‟EEuuccaarriissttiiaa  

aall  cceennttrroo  ddeellllaa  vviittaa..  DDeell  rreessttoo  nneell  ccuuoorree  ddeeii  ffeeddeellii  

cc‟‟èè  sseettee  ddii  DDiioo  ee  ddii  ssppiirriittuuaalliittàà..  SSee  iill  ccuuoorree  nnoonn  vviiee--

nnee  ddaattooaa  DDiioo  ssii  llaasscciiaa  ddeelllloo  ssppaazziioo  lliibbeerroo  iinn  ccuuii  ttuutt--

ttoo  ppuuòò  eennttrraarree»»..  

AAnnttoonneellllaa  GGaaeettaannii  

 

 
  

  

Halloween? No, grazie, Holy-ween! 
 

    IIll  ccaarrnneevvaallee  èè  uunnaa  ffeessttaa  cchhee  ssii  cceelleebbrraa  nneeii  PPaaeessii  ddii  

ttrraaddiizziioonnee  ccaattttoolliiccaa..  II  ffeesstteeggggiiaammeennttii  ssii  ssvvoollggoonnoo  ssppeessssoo  iinn  

ppuubbbblliicchhee  ppaarraattee  iinn  ccuuii  ddoommiinnaannoo  eelleemmeennttii  ggiiooccoossii  ee  

ffaannttaassiioossii;;  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll''eelleemmeennttoo  ddiissttiinnttiivvoo  ee  ccaarraatt--

tteerriizzzzaannttee  ddeell  ccaarrnneevvaallee  èè  ll''uussoo  ddeell  mmaasscchheerraammeennttoo..  

    LLaa  ppaarroollaa  ccaarrnneevvaallee  ddeerriivvaa  ddaall  llaattiinnoo  ccaarrnneemm  lleevvaarree    

""eelliimmiinnaarree  llaa  ccaarrnnee"",,  ffoorrssee  iinnfflluueennzzaattaa  aanncchhee  ddaall  llaattiinnoo  

vvaallee,,  ppooiicchhéé  iinnddiiccaavvaa  iill  bbaanncchheettttoo  cchhee  ssii  tteenneevvaa  ll''uullttiimmoo  

ggiioorrnnoo  ddii  CCaarrnneevvaallee  ((MMaarrtteeddìì  ggrraassssoo)),,  ssuubbiittoo  pprriimmaa  ddeell  

ppeerriiooddoo  ddii  aassttiinneennzzaa  ee  ddiiggiiuunnoo  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa..  II  ffeesstteegg--

ggiiaammeennttii  mmaaggggiioorrii  aavvvveennggoonnoo  iill  GGiioovveeddìì  ggrraassssoo  ee  iill  mmaarr--

tteeddìì  ggrraassssoo,,  oossssiiaa  ll''uullttiimmoo  ggiioovveeddìì  ee  ll''uullttiimmoo  mmaarrtteeddìì  pprrii--

mmaa  ddeellll''iinniizziioo  ddeellllaa  QQuuaarreessiimmaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  MMaarrtteeddìì  

ggrraassssoo  èè  iill  ggiioorrnnoo  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeeii  ffeesstteeggggiiaammeennttii  ccaarrnneevvaa--

lleesscchhii,,ddaattoo  cchhee  llaa  QQuuaarreessiimmaa  iinniizziiaa  ccoonn  iill  mmeerrccoolleeddìì  ddeellllee  

cceenneerrii..  
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STORIA DELLA MUSICA - A cura di Ermanno Pastore  
 

  

 

MMUUSSIICCAA  LLEEGGGGEERRAA--NNUUOOVVEE  TTEENNDDEENNZZEE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HHeeaavvyy--mmeettaall  

  
  

          IIll  tteerrmmiinnee  hheeaavvyy  mmeettaall,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallll''iittaalliiaannoo  

""mmeettaalllloo  ppeessaannttee"",,  aassssuummee  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo  ffiigguurraattoo  

ppaarrttiiccoollaarree  ee  lliieevveemmeennttee  ddiiffffeerreennttee  rriissppeettttoo  aall  ccoonn--

cceettttoo  eettiimmoollooggiiccoo;;ddiiffaattttii,,  ccoommee  èè  ppoossssiibbiillee  nnoottaarree  nneell--

llee  rriivviissttee  ddeell  sseettttoorree  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo,,  ssppeessssoo  ccii  ssii  

rriiffeerriissccee  aadd  eessssoo  ccoommee  aallll''iinnssiieemmee  ddeellllee  ppaarrttii  ddii  uunn  

mmoottoorree  ddii  aauuttoo  oo  mmoottoo;;  aanncchhee  ppeerr  qquueessttoo  ssppeessssoo  iill  

tteerrmmiinnee  èè  ggeerrggaallmmeennttee  ((ttaallvvoollttaa  iinn  mmooddoo  sspprreeggiiaattiivvoo))  

rriiffeerriittoo  aa  ggeenneerriicchhee  ffrraaggoorroossee  ppaarrttii  ddii  ffeerrrroo,,  oo  aacccciiaaiioo,,  
iinn  mmoovviimmeennttoo,,  ccoommee  nnooii  aadd  eesseemmppiioo  ddiirreemmmmoo    ffeerrrraa--

gglliiaa..  IIll  ssiiggnniiffiiccaattoo  ffiigguurraattoo  èè  ((ddaaii  ddiizziioonnaarrii))  ttrraaddoottttoo  

ccoonn  mmaatteerriiaallee  dduurroo  aadd  iinnddiiccaarree  iill  ccaarraatttteerree  ddii  uunnaa  

ppeerrssoonnaa,,  ccoommee  ddiirreemmmmoo  nnooii  uunn  dduurroo  ttuuttttoo  dd''uunn  ppeezz--

zzoo..  OOggggiiggiioorrnnoo  iill  tteerrmmiinnee  èè  ccoommuunneemmeennttee  rriiffeerriittoo  

pprriinncciippaallmmeennttee  aall  ggeenneerree  mmuussiiccaallee  mmoollttoo  ffrraaggoorroossoo  ee  

dduurroo,,  qquuaassii  aa  vvoolleerr  rriiaassssuummeerree  llee  dduuee  iinntteerrpprreettaazziioonnii..  

      LL''uussoo  ddii  qquueesstt''eesspprreessssiioonnee  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aa  uunn  ggee--

nneerree  mmuussiiccaallee  rriissaallee  aallllaa  ssttaammppaa  ssttaattuunniitteennssee  nneeii  

pprriimmii  aannnnii  sseettttaannttaa..  II  pprriimmii  aadd  uuttiilliizzzzaarrlloo  iinn  uunn  bbrraannoo  

mmuussiiccaallee  ffuurroonnoo  ggllii  SStteeppppeennwwoollff  ccoonn  BBoorrnn  ttoo  BBee  

WWiilldd,,  ppuubbbblliiccaattaa  nneellll''oommoonniimmoo  aallbbuumm  ddeell  11996688  ee  iinn--

cclluussaa  nneellllaa  ccoolloonnnnaa  ssoonnoorraa  ddeell  ffiillmm  EEaassyy  RRiiddeerr;;  iinn  

qquueessttoo  bbrraannoo  ccoommppaarree  llaa  ffrraassee  ""hheeaavvyy  mmeettaall  tthhuunn--

ddeerr""  ((""ttuuoonnoo  ssffeerrrraagglliiaannttee""))  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  rroommbboo  

ddeellllaa  ffeerrrraagglliiaa  ddeellllee  mmoottoo  bbiicciilliinnddrriicchhee  uussaattee  ddaaii  rrii--

ddeerrss,,  llee  HHaarrlleeyy  DDaavviiddssoonn..  

      MMoollttii  ddeeii  pprriimmii  ggrruuppppii  aanntteessiiggnnaannii,,  oo  pprriimmii  eessppoo--

nneennttii  ddeellll''hheeaavvyy  mmeettaall,,  ttrraa  ccuuii  ssppiiccccaannoo  ii  nnoommii  ddeeii  

LLeedd  ZZeeppppeelliinn,,  ddeeii  DDeeeepp  PPuurrppllee,,  ddeeii  BBlluuee  CChheeeerr,,  

ddeeii  TThhee  MMoovvee,,  ddeeii  BBlluuee  ÖÖyysstteerr  CCuulltt  ee  ddeeii  BBllaacckk  SSaabb--

bbaatthh,,  eebbbbeerroo  oorriiggiinnee  nneeggllii  aannnnii  sseessssaannttaa  aa  BBiirr--mmiinn--

gghhaamm,,  iimmppoorrttaannttee  cceennttrroo  iinndduussttrriiaallee  iinngglleessee..  AAllccuunnee  

bbiiooggrraaffiiee  ddeeii  TThhee  MMoovvee  aaffffeerrmmaannoo  cchhee  ll''eesspprreessssiioonnee  

ddeerriivvii  ddiirreettttaammeennttee  ddaaii  ""ppeessaannttii""  rriiffff  ddii  cchhiittaarrrraa  ddeellllaa  

bbaanndd,,  uunniittii  aallllaa  eesspprreessssiioonnee  mmeettaall  mmiiddllaannddss  ccoonn  ccuuii  

vveenniivvaa  iiddeennttiiffiiccaattaa  llaa  zzoonnaa  ddii  BBiirrmmiinngghhaamm..  

      IIll  ccrriittiiccoo  LLeesstteerr  BBaannggss,,  nneellllaa  rreecceennssiioonnee  ddii  uunn  ccoonn--

cceerrttoo  ddeell  11997711,,  uuttiilliizzzzòò  ll''eesspprreessssiioonnee  ""hheeaavvyy  mmeettaall  

mmuussiicc""  ppeerr  ddeessccrriivveerree  iill  ssoouunndd  ""ssffeerrrraagglliiaannttee""  ddeellllee  

eessiibbiizziioonnii  lliivvee  ddeeii  BBlluuee  ÖÖyysstteerr  CCuulltt..  SSaannddyy  PPeeaarrllmmaann,,  

ll''oorriiggiinnaallee  pprroodduuttttoorree,,  mmaannaaggeerr  ee  ccoommppoossiittoorree  ddeellllaa  

bbaanndd,,  ssoosstteennnnee,,  iinnvveeccee,,  ddii  eesssseerree  ssttaattoo  iill  pprriimmoo  aadd  

aapppplliiccaarree  ll''eesspprreessssiioonnee  hheeaavvyy  mmeettaall  aallllaa  mmuussii--

ccaa  rroocckk,,  nneell  11997700..  IInn  rreeaallttàà  ppaarree  cchhee  iill  pprriimmoo  uussoo  ddoo--

ccuummeennttaattoo  ddeellllaa  ppaarroollaa  hheeaavvyy  mmeettaall  ppeerr  ddeessccrriivveerree  

llee  ssoonnoorriittàà  ddii  uunnaa  bbaanndd  rriissaallggaa  aalllloo  sstteessssoo  11997700,,  

qquuaannddoo  iill  mmaaggaazziinnee  mmuussiiccaallee  CCrreeeemm  iinn  uunnaa  rreecceenn--

ssiioonnee  ddeellll''eeppooccaa  ddeeffiinnìì  ccoonn  ttaallee  ddeennoommiinnaazziioonnee  ii  

nneewwyyoorrkkeessii  SSiirr  LLoorrdd  BBaallttiimmoorree..  

LLaa  ppaarroollaa  ""hheeaavvyy""  ((lleetttteerraallmmeennttee  ""ppeessaannttee"",,  mmaa  ccoonn  iill  

ssiiggnniiffiiccaattoo  oorriiggiinnaallee  ddii  sseerriioo  oo  pprrooffoonnddoo))  eerraa  eennttrraattaa  

nneell  ggeerrggoo  bbeeaatt  qquuaallcchhee  tteemmppoo  pprriimmaa,,  mmaa  iill  rriiffeerrii--

mmeennttoo  aallllaa  hheeaavvyy  mmuussiicc  ((uunnaa  vveerrssiioonnee  ppiiùù  lleennttaa  eedd  

aammpplliiffiiccaattaa    ddeellllaa    mmuussiiccaa    ppoopp))    eerraa  ttuuttttaavviiaa  ggiiàà  ccoo--  
    
  

  

  

  

  

  

mmuunnee..  NNee  èè  uunn  eesseemmppiioo  ll''  aallbbuumm    

ddii  ddeebbuuttttoo  ddeeggllii  IIrroonn  BBuutttteerrffllyy,,  iinn--  

ttiittoollaattoo  HHeeaavvyy  ((11996688))..  

      NNaattoo  ddaa  uunnoo  ssvviilluuppppoo    eedd  aarrrriicc--  

cchhiimmeennttoo  dd‟‟uunnaa  mmiisscceellaa  ddii  bblluueess  

ee  rroocckk,,ll''hheeaavvyy  mmeettaall  ffoonnddòò  llee  pprroo--  

pprriiee  oorriiggiinnii  nneellllee    bbaanndd  hhaarrdd  rroocckk    

cchhee,,nneell  ppeerriiooddoo  ffrraa  11996677  ee  iill  11997777,,  

ttrraassffoorrmmaarroonnoo  iill  bblluueess  ee  iill  rroocckk  iinn  uunn  ssuuoonnoo  iibbrriiddoo,,  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  uunn  ssuuoonnoo  ggrriinnttoossoo,,  bbaassaattoo  ssuullll''aapp--

ppoorrttoo  ccoossttaannttee  ddii  cchhiittaarrrree  ddiissttoorrttee,,vvooccee  uurrllaannttee  ee  bbaatt--

tteerriiaa  iinnccaallzzaannttee..  

      SSee  nneeii  ttaarrddii  aannnnii  sseessssaannttaa  iill  tteerrmmiinnee  hheeaavvyy  mmeettaall  

ppootteevvaa  eesssseerree  uussaattoo  ccoommee  aaggggeettttiivvoo  iinn  aallccuunnii  ccaassii  ppeerr  

ddeeffiinniirree  ppaarrttee  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ppooppoollaarree,,  nneeii  pprriimmii  aannnnii  

sseettttaannttaa  ccoommiinncciiòò  aa  ddiivveennttaarree  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ssoo--

ssttaannttiivvoo  ee  qquuiinnddii  uunn  ggeenneerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo..    

        AA  ddaarree  uuffffiicciiaallmmeennttee  iinniizziioo  aallllaa  nnaasscciittaa  ddeellll''hheeaavvyy  

mmeettaall  ffuurroonnoo  mmoollttoo  pprroobbaabbiillmmeennttee  ii  bbrriittaannnniiccii  LLeedd  

ZZeeppppeelliinn::  iinniizziiaallmmeennttee  iinnddiirriizzzzaattii  ssuu  bbrraannii  ddii  iissppiirraazziioo--

nnee  bblluueess  ssuuoonnaattii  ppiiùù  ppeessaanntteemmeennttee  eedd  eenneerrggiiccaa--

mmeennttee  cchhee  ooggnnii  aallttrroo,,  ccrreeaarroonnoo  uunnoo  ssttiillee  eeppiiccoo  iissppiirraattoo  

ddaa  mmoollttee  ffoonnttii  mmuussiiccaallii..  MMeennoo  rraaffffiinnaattii  mmaa  ffoorrssee  ppiiùù  

iinnfflluueennttii  ffuurroonnoo  ii  BBllaacckk  SSaabbbbaatthh,,  ii  ccuuii  rriiffff  ddii  cchhiittaarrrraa  

oossccuurrii  ee  pprrooffoonnddii  ggeenneerraarroonnoo  uunn  mmoonnddoo  ddii  ffaannttaassiiaa  

oosssseessssiioonnaattoo  ddaa  ddrroogghhee,,  mmoorrttee  ee  ooccccuullttoo..  IIll  ssoouunndd  

cchhee  sseeggnnòò  llaa  nnaasscciittaa  ddeellll''hhaarrdd  rroocckk  ee  ddeellll''hheeaavvyy  mmeettaall  

vveennnnee  ddeeffiinniittoo  nneell  11997700  ccoonn  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  LLeedd  

ZZeeppppeelliinn  IIII  ddeeii  LLeedd  ZZeeppppeelliinn,,  PPaarraannooiidd  ddeeii  BBllaacckk  SSaabb--

bbaatthh  ee  IInn  RRoocckk  ddeeii  DDeeeepp  PPuurrppllee..BBeenncchhéé  eessiissttaannoo  mmooll--

ttii  ddiibbaattttiittii,,  qquueessttii  ttrree  ggrruuppppii  mmuussiiccaallii  ssoonnoo  ggeenneerraall--

mmeennttee  ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  llee  pprriimmee  bbaanndd  hheeaavvyy  mmeettaall..  

      DDooppoo  llaa  NNWWOOBBHHMM,,  iill  mmaaggggiioorr  ffeennoommeennoo  cchhee  rriigguuaarr--

ddòò  iill  mmeettaall  ((ccoossìì  ccoommuunneemmeennttee  aabbbbrreevviiaattoo))  ffuu  llaa  nnaa--

sscciittaa  ddii  nnuummeerroossii  ssoottttooggeenneerrii,,  ssppeessssoo  ddii  nnoonn  ffaacciillee  

iiddeennttiiffiiccaazziioonnee;;  ii  ppiiùù  ffaammoossii  ddii  qquueessttii  ssoonnoo  lloo  ssppeeeedd  

mmeettaall,,  iill  tthhrraasshh  mmeettaall,,  iill  ppoowweerr  mmeettaall,,  iill  bbllaacckk  mmeettaall,,  

iill  ddeeaatthh  mmeettaall  ee  iill  ddoooomm  mmeettaall,,  ddaa  ccuuii  nnaaccqquueerroo,,  ccooll  

tteemmppoo,,  uunnaa  sscchhiieerraa  ddii  uulltteerriioorrii  ssoottttooggeenneerrii..  ((CCoonnttiinnuuaa))  

EE..PPAASSTTOORREE  
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        IInn  IIttaalliiaa  ssttiiaammoo  vviivveennddoo  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  ccrriissii  aaccuu--

ttaa  ee  llaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  ccoossìì  aallttaa..  

SSoolloo  uunn  ggiioovvaannee  ssuu  ttrree  rriieessccee  aa  ttrroovvaarree  uunn  ppoossttoo  ddii  

llaavvoorroo  ee    mmoollttee  aazziieennddee  cchhiiuuddoonnoo  ppeerrcchhéé  llaa  pprreess--

ssiioonnee  ffiissccaallee  hhaa  rraaggggiiuunnttoo  lliivveellllii  mmaaii  ttooccccaattii  pprrii--

mmaa..  MMoollttee  ffaammiigglliiee  iittaalliiaannee,,  nnoonn  rriieessccoonnoo  aadd  aarrrrii--

vvaarree  aa  ffiinnee  mmeessee..  IInn  qquueessttoo  ddiissaassttrroossoo  ccoonntteessttoo,,  ii  

ppoolliittiiccii,,  iinnvveeccee  ddii  ppeennssaarree  aa  rriissoollvveerree  ii  pprroobblleemmii    

ssii  ddiicchhiiaarraannoo  ccoonnttrraarrii  aa  ccoonnddoonnii  ee  ssaannaattoorriiee..    

          PPrroommeessssee  ee  ppoolliittiiccaa::bbiinnoommiioo  qquuaassii  iinnsscciinnddiibbii--

llee,,  pprroommeessssee  nnoonn  mmaanntteennuuttee,,  ppeerrcchhéé  llaa  ppoolliittiiccaa    

bbaaddaa  ssoolloo  aaggllii  iinntteerreessssii    ppeerrssoonnaallii  ee  ddii  ppaarrttiittoo,,  mmaa  

ppeerr  iill  cciittttaaddiinnoo  ccoommuunnee,,  ssii    rriimmaannggiiaa    llaa  ppaarroollaa..  

        CCoossìì,,  llaa  ssiinniissttrraa  iittaalliiaannaa,,  sseemmpprree  pprroonnttaa  aa  ddeettttaa--

rree  lleezziioonnii  ddii  mmoorraalliittàà,,    hhaa  ccoonnssuummaattoo  uunn  aallttrroo  vveerr--

ggooggnnoossoo  ttrraaddiimmeennttoo  vveerrssoo  iill  ppooppoolloo  iittaalliiaannoo  ttrraa--

mmiittee  SSeerrggiioo  RRooccccaadduussttrrii  ,,  eelleettttoo  nneellllaa  lliissttaa  ssiinniissttrraa  

ee  lliibbeerrttàà  ee  ppaassssaattoo  aall  PPDD  ((ppaarrttiittoo  ddeemmooccrraattiiccoo))  nneell  

lluugglliioo  22001144..  LL‟‟eessppoonneennttee  ddeell  PPDD  hhaa  pprreesseennttaattoo  

uunnaa  lleeggggee  SSAANNAATTOORRIIAA,,  ppeerr  ffaarr  aaccccaappaarrrraarree  aaii  ppoo--

lliittiiccii    ii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ppuubbbblliiccii,,    cchhee  ggllii  iittaalliiaannii  ggiiàà  

ggllii  aavveevvaannoo  nneeggaattoo,,    ccoonn  uunn  rreeffeerreenndduumm  aabbrrooggaattii--

vvoo  ee  cchhee  llaa  ssiinniissttrraa  aall  ggoovveerrnnoo  aavveevvaa  rriipprriissttiinnaattoo  

nnoonnoossttaannttee  ttuuttttoo..  

        EE‟‟  eemmeerrssaa  ccoossìì,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  llaa  ddooppppiiaa  mmoo--

rraallee  ddii  uunn  ppaarrttiittoo  cchhee,,    ccoonn  EEnnrriiccoo  LLeettttaa,,  nneellll‟‟iinn--

tteennttoo  ddii  mmoorraalliizzzzaarree  uunn  ppooccoo    ll‟‟aammbbiieennttee  ppoolliittiiccoo,,    

aavveevvaa  bblliinnddaattoo  ee  ddiimmeezzzzaattoo  llee  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee  

aaii  ppaarrttiittii  ffiinnoo  aallllaa  lloorroo  ddeeffiinniittiivvaa    aabboolliizziioonnee  ddaall  

22001177,,  ee  cchhee  ooggggii,,  ppeerr  iinntteerreessssii  ffiinnaannzziiaarrii,,  rriibbaallttaa  

qquueell  ppooccoo  ddii  bbuuoonnoo  cchhee  eerraa  ssttaattoo  ffaattttoo..    

      II  ffiinnaannzziiaammeennttii,,  ffiinnoo  aall  22001166,,  eerraannoo  ssttaattii    bblliinnddaa--

ttii    ee  ppootteevvaannoo  eesssseerree  eellaarrggiittii    ssoolloo  ddooppoo    ll‟‟  OO..KK..  ddii    

uunnaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  cchhee    èè  ssttaattaa  ccoossttrreett--

ttaa  aa  ddiimmeetttteerrssii  ..  

      II  ppoolliittiiccii  ddeellllaa  ssiinniissttrraa  iittaalliiaannaa,,  ppuurr  ddii  aaggggiirraarree  llee  

ssttrreettttee  mmaagglliiee  dd‟‟uunnaa  lleeggggee  ee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  

ccoonnttrroolllloo,,  hhaannnnoo  ppaarrttoorriittoo,,  nneellllaa  lloorroo  ddiiaabboolliiccaa  

mmeennttee,,  uunnaa  uulltteerriioorree  lleeggggee  ttrruuffffaa  ((ccoonnddoonnoo))  ssuuii  ffii--

nnaannzziiaammeennttii  ppuubbbblliiccii..  

      IInn  mmeennoo  ddii  uunn  mmeessee,,  iinnffaattttii,,  llaa  lleeggggee    ttrruuffffaa  vviiee--

nnee  ppaarrttoorriittaa  ee  aapppprroovvaattaa  ddaaii  ppoolliittiiccii  cchhee  ppooii,,  iinn  

aallttrree  ooccccaassiioonnii,,    ssii  eerrggoonnoo  aa  mmoorraalliissttii..  

MMaa  ccoommee  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  uunnaa  lleeggggee  ppoossssaa  eesssseerree  

aapppprroovvaattaa  iinn  ccoossìì  ppooccoo  tteemmppoo,,  qquuaannddoo  uunnaa  lleeggggee  

qquuaallssiiaassii,,  aanncchhee  IInn  mmoommeennttii  ggrraavvii  ccoommee  qquueessttoo,,  

  

  

  

  

  

  iimmppiieeggaa  mmeessii  ssee  nnoonn    aannnnii,,  ppeerr  eesssseerree  vvaarraattaa  ??      

SSeemmpplliiccee..  LLaa  ssiinniissttrraa  aall  ppootteerree,,  ppeerr  mmeerroo  iinnttee--

rreessssee  ddii  ppaarrttee,,  hhaa  eeffffeettttuuaattoo  uunn  bblliittzz  iinn  CCoomm--

mmiissssiioonnee  BBiillaanncciioo,,iinnvveerrtteennddoo  ll‟‟oorrddiinnee  ddeell  ggiioorr--

nnoo  ddeeii  llaavvoorrii  aallllaa  CCaammeerraa,,  ccoossìì,,  nneell  ggiirroo  ddii  ssoolloo  

ttrree  oorree,,  hhaa  aapppprroovvaattoo  llaa  lleeggggee  ttrruuffffaa  ddeeii  ffiinnaann--

zziiaammeennttii  aaii  ppaarrttiittii..  

      CCoossìì  èè  ssttaattoo  ccoonnssuummaattoo  qquueessttoo  mmiissffaattttoo  aaii  

ddaannnnii  ddeell  ppooppoolloo  iittaalliiaannoo,,  uunn  uulltteerriioorree  ccaallcciioo  iinn  

bbooccccaa  aaii  llaavvoorraattoorrii,,  ccoommee  hhaa  sseenntteennzziiaattoo  DDii  

BBaattttiissttaa  ((55  sstteellllee)),,    ee  qquueessttoo  èè  ssoolloo  iill  pprriimmoo  ppaass--

ssoo  ppeerr  eevviittaarree  cchhee,,  nneell  22001177,,  iill  ffiinnaannzziiaammeennttoo  

ppuubbbblliiccoo  aaii  ppaarrttiittii  cceessssii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee..  

      LL‟‟aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  lleeggggee  èè  ssttaattaa  llaarrggaammeenn--  

mmeennttee  ccoonntteessttaattaa  ddaa  ttuuttttoo  iill    mmoovviimmeennttoo  55  sstteell--

llee..  GGrriilllloo  èè  ssttaattoo  cchhiiaarroo::    EE‟‟  uunnaa  lleeggggee  ttrruuffffaa..  

AAllttrrii  eessppoonneennttii  ddeell  ppaarrttiittoo  ssoonnoo  aannddaattii  oollttrree..    

VViittoo  CCrriimmii  iinnddiiggnnaattoo  ssee  nnee  uusscciittoo  ddaallll‟‟aauullaa  ggrrii--

ddaannddoo::--  VVii  ssttaattee  ssppaarrtteennddoo  llaa  ttoorrttaa!!--  

          LL‟‟oonnoorreevvoollee  RRiiccccaarrddoo  NNuuttii,,  rriivvoollttoo  aaii  ccoollllee--

gghhii,,  ddeeggllii  aallttrrii  ppaarrttiittii    hhaa  eessccllaammaattoo::  --DDaarrvvii  

ddeeggllii  llaaddrrii  èè  ooffffeennssiivvoo  ppeerr  ii  llaaddrrii  --..    AAlleessssaannddrroo  

DDii  BBaattttiissttaa  hhaa  ccoossìì  rriinnccaarraattoo::  --  DDooppoo  uunn‟‟eessttaattee  

ddrraammmmaattiiccaa  iinnddiiggnnaa  cchhee  iill  pprriimmoo  pprroovvvveeddiimmeenn--

ttoo  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  mmeettttaa  llee  mmaannii  nneellllee  ttaa--

sscchhee  ddeeggllii  iittaalliiaannii--..  MMaa  ppiiùù  cchhiiaarraa  ddii  ttuuttttii  èè  

ssttaattaa  ll‟‟oonnoorreevvoollee  PPaaoollaa  TTaavveerrnnaa,,  cchhee  rriivvoollttaa  

aaggllii  eessppoonneennttii  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  hhaa  ddeettttoo::  --LLaa--

ddrrii,,  vvooii  ffrreeggaattee  qquueessttii  ssoollddii  aaii  cciittttaaddiinnii  iittaalliiaa--

nnii!!--..  

MMaarriioo  BBoottttiigglliieerrii  
      

  

 
IIll  BBoottttiigglliieerrii  aaggllii  oozzii  ddii  IIsscchhiiaa  
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cchhii  ssaa  ppaarrllaarree  ssaa  aanncchhee  qquuaannddoo  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  ppaarrllaarree..  
  

    

  

  
  

  

 
  

  

  

  

        ll  pprroocceessssoo  ssii  ccoonncclluussee  ccoonn  ll''aassssoolluuzziioonnee  ««ppeerr--

cchhéé  iill  ffaattttoo  nnoonn  ccoossttiittuuiissccee  rreeaattoo»»..  QQuueessttoo,,  ppuurr  

rriitteenneennddoo  llaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  uunnaa  eerrrroonneeaa  vvaalluuttaa--

zziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  ssppaazzii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  

iimmppuuttaattii,,  ee  ddii  ggrraavvii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiisscciipplliinnaarrii  ppeerr  

nnoonn  aavveerr  ccoommuunniiccaattoo  aallllaa  pprrooccuurraa  llaa  pprroopprriiaa  iinn--

tteennzziioonnee  ddii  ssoossppeennddeerree  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa;;  ee  ppuurr  rrii--

tteenneennddoo,,  iinnoollttrree,,cchhee  ««ll''oommeessssaa  ppeerrqquuiissiizziioonnee  ddeell--

llaa  ccaassaa»»  iinn  ccuuii  iill  bboossss  mmaaffiioossoo  RRiiiinnaa  aavveevvaa  vviiss--

ssuuttoo  ggllii  uullttiimmii  aannnnii  ddeellllaa  ssuuaa  llaattiittaannzzaa,,  iinnssiieemmee  

ccoonn  llaa  ssuuaa  ffaammiigglliiaa,,  ee  ««ll''aabbbbaannddoonnoo  ddeell  ssiittoo  ssiinnoo  

aadd  aalllloorraa  ssoorrvveegglliiaattoo»»,,  ««hhaannnnoo  ccoommppoorrttaattoo  iill  rrii--

sscchhiioo  ddii  ddeevviiaannzzaa  ddeellllee  iinnddaaggiinnii»»,,  ssttaannddoo  aallllee  

mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ssoolllliieevvoo  ee  ddii  ggiiooiiaa  mmaanniiffeessttaattee  

ddaa  BBeerrnnaarrddoo  PPrroovveennzzaannoo  ee  ddaa  BBeenneeddeettttoo  SSppeerraa..
  
  

LLaa  sseenntteennzzaa,,  nnoonn  aappppeellllaattaa  ddaallllaa  PPrrooccuurraa  ddeellllaa  

RReeppuubbbblliiccaa  ddii  PPaalleerrmmoo  --  cchhee  ppeerraallttrroo  aavveevvaa  aann--

cchh‟‟eessssaa  rriicchhiieessttoo  ll‟‟aassssoolluuzziioonnee  --  èè  ddiivveennuuttaa  iirrrree--

vvooccaabbiillee  ll''1111  lluugglliioo  22000066..  

      llll  ccaappiittaannoo  UUllttiimmoo  ppaarrtteecciippòò  aall  ppeeddiinnaammeennttoo  ee  

aallll''aarrrreessttoo  ddii  DDaanniieellee  BBaarriillllàà,,  ll''iimmpprreennddiittoorree  ddii  NNoo--

vvaa  MMiillaanneessee,,  cchhee  ootttteennnnee  iinn  sseegguuiittoo  aallllaa  rreevviissiioonnee  

ddeell  pprroocceessssoo  uunn  rriissaarrcciimmeennttoo  ppeerr  ll''iinnggiiuussttaa  ddeetteenn--

zziioonnee  dduurraattaa  oollttrree  77  aannnnii..  

      VViittttiimmaa  ddii  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ccllaammoorroossii  ccaassii  ddii  eerrrroorree  

ggiiuuddiizziiaarriioo
  
eemmeerrssii  iinn  IIttaalliiaa,,  BBaarriillllàà  ffuu  eerrrroonneeaammeenn--

ttee  ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  ttrraaffffiiccaannttee  ddii  ddrrooggaa,,  mmaa  ll''eeqquuii--

vvooccoo  eerraa  ssttaattoo  ggeenneerraattoo  ddaa  uunnoo  ssbbaagglliioo  dduurraannttee  

uunn  ppeeddiinnaammeennttoo  ssuullllaa  ttaannggeennzziiaallee  ee  ssttaaddee  lliimmii--

ttrrooffee  ddii  MMiillaannoo..  PPrroopprriioo  aall  ppeeddiinnaammeennttoo,,  aavveevvaa  

ppaarrtteecciippaattoo  iill  CCaappiittaannoo  UUllttiimmoo  cchhee  mmaatteerriiaall--mmeenn--

ttee  mmiissee  llee  mmaanneettttee  aa  BBaarriillllàà..  

        LLaa  FFiiaatt  TTiippoo  AAmmaarraannttoo  aallllaa  gguuiiddaa  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  

ttrroovvaavvaa  BBaarriillllàà  eerraa  iinnffaattttii  uugguuaallee  ppeerr  mmooddeelllloo,,  ccoo--

lloorree  ee  ssiimmiillee  ppeerr  nnuummeerroo  ddii  ttaarrggaa  aa  qquueellllaa  ddii  uunn  

vveerroo  nnaarrccoottrraaffffiiccaannttee..    

        LLaa  vviicceennddaa  èè  ssttaattaa  rriiccoossttrruuiittaa  ddaallllaa  ffiiccttiioonn  ddii  

RRaaii  UUnnoo,,  LL''uuoommoo  ssbbaagglliiaattoo..  

IInntteerrvviissttaattoo
  
ssuull  ppuunnttoo,,  DDaanniieellee  BBaarriillllàà  hhaa  ddiicchhiiaa--

rraattoo  cchhee  iill  CCaappiittaannoo  UUllttiimmoo::  ""SSeegguuìì  llaa  mmaacccchhiinnaa  

ssbbaagglliiaattaa,,  aall  pprroocceessssoo  ffuu  uunnoo  ddeeii  mmiieeii  aaccccuussaattoorrii  

ee  llaa  ssuuaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  rriissuullttòò  ddeetteerrmmiinnaannttee..  

QQuuaannddoo  hhoo  iinnccoonnttrraattoo  SStteeffaannoo  RReeaallii  ggllii  hhoo  ddeettttoo  

cchhee  iill  ssuuoo  ffiillmm  ssuull  CCaappiittaannoo  UUllttiimmoo  hhaa  pprroobbaabbiill--

mmeennttee  aalllluunnggaattoo  llaa  mmiiaa  ddeetteennzziioonnee::  cchhii  ppootteevvaa  

ccrreeddeerree  cchhee  uunn  ttaallee  eerrooee  aavveessssee  ccoommmmeessssoo  uunn  

ccoossìì  ggrraavvee  eerrrroorree??””    

      MMaa  ddaall  11  sseetttteemmbbrree  iill  ccoolloonnnneelllloo  nnoonn  gguuiiddeerràà  

ppiiùù  iill  NNooee  ((NNuucclleeoo  ooppeerraattiivvoo  eeccoollooggiiccoo  ddeeii  ccaarraa--

bbiinniieerrii)),,  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattoo  ddeemmaannssiioonnaattoo..  
 

    

  

  
  

   AA  ddiiffeessaa  ddeell  CCaappiittaannoo  UUllttiimmoo    

oollttrree  aaii  ssuuooii  ccoolllleegghhii,,  ssii  èè  sscchhiiee--  

rraattaa  ssoopprraattttuuttttoo  RRiittaa  DDaallllaa  CChhiiee  

ssaa,,  ffiigglliiaa  ddeell  GGeenneerraallee  CCaarrlloo  AAll--  

bbeerrttoo..  

““UUllttiimmoo  èè  uunn  ssiimmbboolloo,,èè  iill  ccaarraabbii--  

nniieerree  cchhee  ssttaa  ddaallllaa  ppaarrttee  ddeeii  ppiiùù  

ddeebboollii,,  ddii    cchhii    ssooffffrree””,,  hhaa    ddeettttoo  

ppiiùù  vvoollttee  llaa    ccoonndduuttttrriiccee  tteelleevviissii--  

vvaa..  UUnn  uuoommoo  ccoossttrreettttoo  aa  nnoonn  mmoossttrraarree  mmaaii  iill  ssuuoo  

vvoollttoo,,  UUllttiimmoo  aammaa  ppiiùù  llaa  ssttrraaddaa  cchhee  ii  ppaallaazzzzii  ddeell  

ppootteerree..  SSeemmpplliiccee,,  pprraattiiccoo  eedd  iirrrreeqquuiieettoo..  PPeennssaa  aaii  

rriissuullttaattii,,  nnoonn  aallllaa  bbuurrooccrraazziiaa::  ppeerr  lluuii  iill  ffiinnee  èè  ssoolloo  

ll‟‟uuttiillee,,  ii  mmeezzzzii  ttuuttttii  qquueellllii  ppoossssiibbiillii..  IIll  ccoolloonnnneelllloo  

mmaall  ssooppppoorrttaa  cchhii  nnoonn  hhaa  ssccrruuppoollii..  

      NNeell  22000099,,  ppeerr  ll‟‟eessiiggeennzzaa  ddii  aaiiuuttaarree  ppeerrssoonnee  iinn  

ddiiffffiiccoollttàà,,  hhaa  ccrreeaattoo  ll‟‟aassssoocciiaazziioonnee  ““CCaassaa  FFaammiigglliiaa  

CCaappiittaannoo  UUllttiimmoo””,,  ddiivveennuuttaa  ooppeerraattiivvaa  nneell  22001111  

ccoonn  ll‟‟aappeerrttuurraa  ddeellllaa  pprriimmaa  ssttrruuttttuurraa  rreessiiddeennzziiaallee  

ppeerr  oottttoo  mmiinnoorrii  ddaaggllii  oottttoo  aaii  ddiicciiaasssseettttee  aannnnii..  AA  cchhii  

ggllii  cchhiieeddee  ppeerrcchhéé,,  ddaa  ssuubbiittoo,,  sscceellssee  ddii  cchhiiaammaarrssii  

UUllttiimmoo,,  rriissppoonnddee::  ““ÈÈ  uunn  nnoommee  ddii  bbaattttaagglliiaa,,  qquuiinnddii,,  

nneell  mmoommeennttoo  ddii  sscceegglliieerrlloo,,  hhoo  sscceellttoo  UUllttiimmoo  ppeerr--

cchhéé  vveeddeevvoo  cchhee  ttuuttttii  vvoolleevvaannoo  eesssseerree  pprriimmii,,  vvoollee--

vvaannoo  eesssseerree  ppiiùù  bbrraavvii,,  ppiiùù  bbeellllii,,  vvoolleevvaannoo  eemmeerr--

ggeerree,,  aavveerree  pprreessttiiggiioo,,  rriiccoonnoosscciimmeennttii..    

      MMii  ffaacceevvaannoo  sscchhiiffoo  ppeerrcchhéé  ccrreeddoo  cchhee  iill  llaavvoorroo  

ddeell  ccaarraabbiinniieerree  ssiiaa  uunn  ddoonnaarree  ee  nnoonn  uunn  pprreennddeerree,,  

qquuiinnddii  hhoo  vvoolluuttoo  iinnvveerrttiirree  llaa  tteennddeennzzaa  cchhee  aavveevvoo  

nnoottaattoo””..  

CChhiiuuddiiaammoo  ccoonn  llee  ppaarroollee  ddeell  NNoossttrroo,,  cchhee  ccoonn--

cclluuddoonnoo  uunnaa  iinntteerrvviissttaa  ffaattttaaggllii  uullttiimmaammeennttee::      

  --  IIoo  nnoonn  llaavvoorroo,,  ccoommbbaattttoo..  QQuuiinnddii,,  nnoonn  èè  uunn  llaavvoorroo  

ppeerr  mmee..  ÈÈ  eessaattttaammeennttee  ccoommee  iioo  vvoorrrreeii  vviivveerree,,  ffaarree  iill  

ccaarraabbiinniieerree  èè  ccoommee  iioo  ssooggnnaavvoo  ddii  vviivveerree  ddaa  ppiiccccoolloo..  

LL‟‟hhoo  iimmppaarraattoo  ddaaii  ccoolllleegghhii  ddeellllee  ssttaazziioonnii..  SSoonnoo  ccrree--

sscciiuuttoo  nneellllee  ssttaazziioonnii  ddeeii  ccaarraabbiinniieerrii,,  ppeerr  qquueessttoo  ii  mmiieeii  

aammiiccii  eerraannoo  ee  ssoonnoo  ccaarraabbiinniieerrii  ee  hhoo  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  vvii--

vveerree  ccoommee  vveeddeevvoo  vviivveerree  mmiioo  ppaaddrree  iinn  ccaasseerrmmaa..  HHoo  

ssaalluuttaattoo  mmiiaa  mmaammmmaa,,  mmiioo  ppaaddrree  ee  mmiiaa  ssoorreellllaa  qquuaannddoo  

aavveevvoo  sseeddiiccii  aannnnii,,  llii  hhoo  sseemmpprree  ppoorrttaattii  nneell  ccuuoorree  ee  nnoonn  

llii  hhoo  mmaaii  sseennttiittii  lloonnttaannii,,  llii  hhoo  sseemmpprree  sseennttiittii  ooggnnii  

ggiioorrnnoo  aaccccaannttoo  aa  mmee  ee  oorraa  cchhee  mmiioo  ppaaddrree  èè  mmoorrttoo  lloo  

sseennttoo  uugguuaallmmeennttee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  aaccccaannttoo  aa  mmee..  LL‟‟aammoorree  

cchhee  aabbbbiiaammoo  ppeerr  iill  nnoossttrroo  ppooppoolloo  èè  ccoossìì  ggrraannddee  cchhee  ttii  

ffaa  ddiimmeennttiiccaarree  ttuuttttoo  --..  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

IL CAPITANO ULTIMO (III) 
 
                                                                   

 

CChhii  ssaa  ppaarrllaarree  ssaa  aanncchhee  
qquuaannddoo  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  ppaarrllaarree..   

  
  
  

PPlluuttaarrccoo  
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      I FIGLI DI TROIKA SONO INCAZZATI 

 
  NNoonn  rriieessccoonnoo  pprroopprriioo  aa  nnaassccoonnddeerrlloo::  ii  ffiiggllii  ddii  ttrrooiikkaa  

ssoonnoo  iinnccaazzzzaattii..  AAvveevvaannoo  ssppeerraattoo  aa  lluunnggoo  iinn  uunn  mmiirraaccoolloo,,  

ssffoorrzzaannddoossii  ddii  ccrreeddeerree  aa  qquueeii  ssoonnddaaggggii  ffaallssii  ––  ddiiffffuussii  ddaaii  

mmeeddiiaa  ddeell  mmoonnddoo  iinntteerroo  ffiinnoo  aall  ggiioorrnnoo  sstteessssoo  ddeellllee  ccoonn--

ssuullttaazziioonnii  ––  sseeccoonnddoo  ccuuii  aa  pprreevvaalleerree  nneell  rreeffeerreenndduumm  

eelllleenniiccoo  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  aallllaa  ffiinnee  ii  ““ssii””..  FFiiddaavvaannoo  ssuullllaa  ssoolliittaa  

ccaammppaaggnnaa  ddii  tteerrrroorriissmmoo  mmeeddiiaattiiccoo,,  ssuullllaa  ppaauurraa  ppeerr  iill  ““ssaallttoo  

nneell  bbuuiioo””,,  ssuullllee  ffiillee  aaii  bbaannccoommaatt,,  ee  ssuu  ttuuttttoo  ll‟‟aammbbaarraaddaann  ddeell  

ssuuiicciiddiioo  aassssiissttiittoo  ((““rriiffoorrmmee  ssttrruuttttuurraallii””,,  ““ssaaccrriiffiiccii  nneecceess--

ssaarrii””,,  ““rriiggoorree  nnoonn  ddiissggiiuunnttoo  ddaallllaa  ccrreesscciittaa””,,  eecccceetteerraa))..  MMaa  ii  

ggrreeccii  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ccaassccaattii..  

NNoonn  cchhee  qquuaallccuunnoo  ssii  iilllluuddeessssee  cchhee  llaa  vviittttoorriiaa  ddeeii  ““nnoo””  

aavvrreebbbbee  rriissoollttoo  ttuuttttoo,,  ccoommee  ccoonn  uunn  ccoollppoo  ddii  bbaacccchheettttaa  

mmaaggiiccaa..  II  ggrreeccii  ssaappeevvaannoo  ee  ssaannnnoo  bbeenniissssiimmoo  cchhee  ssaarraannnnoo  

ppuunniittii  ppeerr  aavveerree  ddeettttoo  ““bbaassttaa””..  SSaannnnoo  cchhee  ddoovvrraannnnoo  aaff--

ffrroonnttaarree  aallccuunnii  aannnnii  ddii  ggrraannddii  ddiiffffiiccoollttàà  pprriimmaa  ddii  ppootteerr  

rriipprreennddeerree  uunnaa  vviittaa  ““nnoorrmmaallee””..  MMaa  ssaannnnoo  aanncchhee    ––  vviivvaaddddiioo  

––  cchhee  ddooppoo  aallccuunnii  aannnnii,,  ppeerr  ll‟‟aappppuunnttoo,,  ppoottrraannnnoo  iinniizziiaarree  aa  

rriiccoossttrruuiirree  iill  PPaaeessee,,  ccoommee  ddooppoo  uunnaa  gguueerrrraa  ppeerrdduuttaa..  

VViicceevveerrssaa,,  mmaaddaammaa  MMeerrkkeell,,  ggllii  oorrggaanniissmmii  eeuurrooppeeii  ee  

qquueellllii  cchhee  ssoonnoo  ppuuddiiccaammeennttee  iinnddiiccaattii  ccoommee  ““ii  ccrreeddiittoorrii””  

pprreetteennddeevvaannoo  cchhee  ii  ggrreeccii  vvoottaasssseerroo  ““ssii””;;  cchhee  vvoottaasssseerroo  ––  

cciiooèè  ––  ppeerr  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ffaarrssii  ttoorrttuurraarree  aallll‟‟iinnffiinniittoo,,  lleennttaa--

mmeennttee,,  ccrruuddeellmmeennttee,,  aall  ssoolloo  ssccooppoo  ddii  ttiirraarree  ffuuoorrii  uunn  aallttrroo  

ppoo‟‟  ddii  ssoollddii  iinn  ppiiùù,,  ddaa  bbrruucciiaarree  nneell  ppaaggaammeennttoo  ddeeggllii  iinntteerreess--

ssii  ddii  uunn  ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo  ddii  ddiimmeennssiioonnii  ttaallii  ddaa  rriissuullttaarree  

iinneessttiinngguuiibbiillee..  EEssaattttaammeennttee  ccoommee  ((ssiiaa  ddeettttoo  ttrraa  ppaarreenntteessii))  iill  

ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo  iittaalliiaannoo..  CChhiiuussaa  ppaarreenntteessii..  

AAddeessssoo  ––  vveeddrreettee  ––  ii  ffiiggllii  ddii  ttrrooiikkaa  ccaammbbiieerraannnnoo  rree--

ggiissttrroo..  PPaassssaattii  ppoocchhii  ggiioorrnnii  nneecceessssaarrii  aa  ssaallvvaarree  llaa  ffaacccciiaa  aallllaa  

CCaanncceelllliieerroonnaa  ee  aaggllii  aallttrrii  ffaallcchhii,,  llaa  GGrreecciiaa  ssaarràà  ooggggeettttoo  ddii  

uunn  ccoorrtteeggggiiaammeennttoo  ssttrriinnggeennttee,,  aassffiissssiiaannttee,,  aaffffiinncchhéé  ssii  aassssoogg--

ggeettttii  aallmmeennoo  aadd  uunn  ccoommpprroommeessssoo,,  aacccceettttaannddoo  mmaaggaarrii  rriiffoorr--

mmee  uunn  ppoo‟‟  mmeennoo  ccrruueennttee,,  oo  uunnaa  ssffoorrbbiicciiaattaa  aall  ssuuoo  ddeebbiittoo,,  oo  

uunnaa  ddiillaazziioonnee  ddeeii  ppaaggaammeennttii,,  oo  uunn  mmiixx  ddii  ttuuttttii  qquueessttii  eellee--

mmeennttii..  LL‟‟iimmppoorrttaannttee  èè  cchhee  TTssiipprraass  ssii  mmooddeerrii,,  ssii  ccoonntteennggaa,,  

nnoonn  ccoonnttiinnuuii  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  vvoolluuttaa  ddaaggllii  eelleettttoorrii..  UUnnaa  ddii--

rreezziioonnee  cchhee  ––  ssee  vveenniissssee  ccooeerreenntteemmeennttee  sseegguuììttaa  ––  ppoorrttee--

rreebbbbee  ddrriittttoo  ddrriittttoo  aadd  aallttrree  ttrree  ttaappppee::  ll‟‟uusscciittaa  ddaallllaa  zzoonnaa  eeuu--

rroo,,  ppooii  ll‟‟uusscciittaa  ddaallll‟‟UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  ee,,  ccoommee  tteerrzzaa  ttaappppaa  ee  

llooggiiccaa  ccoonncclluussiioonnee,,  ll‟‟iinnggrreessssoo  ddeellllaa  GGrreecciiaa  nneell  cclluubb  ““eeuurrooaa--

ssiiaattiiccoo””  gguuiiddaattoo  ddaallllaa  RRuussssiiaa..  

AAlleexxiiss  TTssiipprraass  aavvrràà  qquueessttoo  ccoorraaggggiioo??  NNoonn  lloo  ssoo,,  mmaa  

aallccuunnii  sseeggnnaallii  aappppaaiioonnoo  ppiiuuttttoossttoo  aammbbiigguuii..  IIll  pprreemmiieerr  eellllee--

nniiccoo  hhaa  llaasscciiaattoo  aannddaarr  vviiaa  iill  ssuuoo  MMiinniissttrroo  ddeellllee  FFiinnaannzzee,,  

VVaarroouuffaakkiiss  ––  uuoommoo--ssiimmbboolloo  ddeellllaa  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  aallllaa  

ttrrooiikkaa  ––  eedd  hhaa  pprreeppaarraattoo  uunnaa  ccoonnttrroo--pprrooppoossttaa  ddaa  ssoottttooppoorrrree  

aallll‟‟UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..  UUnnaa  ccoonnttrroopprrooppoossttaa  cchhee  ddeeffiinniirreeii  ““ddii  

uunniittàà  nnaazziioonnaallee””,,  ppeerrcchhéé  ssoottttoossccrriittttaa  aanncchhee  ddaaii  ppaarrttiittii  ddii  

ooppppoossiizziioonnee  ((ttrraannnnee  AAllbbaa  DDoorraattaa,,  cchhee  èè  ssuu  ppoossiizziioonnii  aannttiieeuu--

rrooppeeee  aannccoorraa  ppiiùù  rraaddiiccaallii)),,  qquuaassii  aa  ccoonnffiigguurraarree  uunnaa  nnuuoovvaa  

ffaassee  ddii  ““rraaggiioonneevvoolleezzzzaa””  ccoonn  ccuuii  tteennttaarree  ddii  ssaallvvaarree  ccaapprraa  ee  

ccaavvoollii..  MMaaii  ccoommee  iinn  qquueessttaa  ooccccaassiioonnee,,  ppeerròò,,  ccaapprraa  ee  ccaavvoollii  

nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssaallvvaattii  iinnssiieemmee::  oo  ssii  ssaallvvaa  llaa  GGrreecciiaa  ee  iill  

ssuuoo  ppooppoolloo,,  oo  ssii  ssaallvvaa  ll‟‟€€uurroo  tteeddeessccoo,,  llaa  ddiiss--UUnniioonnee  EEuurroo--  

  
          

 

 
 

ppeeaa,,  llaa  ffiinnaannzzaa  uussuurraaiiaa  ee  llaa  ssttrraatteeggiiaa  mmiilliittaarree  aannttiirruussssaa  ddii  

BBaarraakk  OObbaammaa..  EE  ddiirròò  ddii  ppiiùù::  nneeaanncchhee  iill  sseemmpplliiccee  rriittoorrnnoo  

aallllaa  ddrraaccmmaa  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  aa  ssaallvvaarree  llaa  GGrreecciiaa,,  ssee  llaa  nnuuoo--

vvaa  ddrraaccmmaa  ddoovveessssee  eesssseerree  ––  ccoommee  ll‟‟eeuurroo  ––  pprroopprriieettàà  ddii  uunnaa  

““bbaannccaa  cceennttrraallee””  ddii  nnaattuurraa  pprriivvaattiissttiiccaa..  LLaa  ssaallvveezzzzaa  ppeerr  llaa  

GGrreecciiaa  ––  ccoommee  ppeerr  ttuuttttee  llee  aallttrree  NNaazziioonnii  ––  ppuuòò  vveenniirree  

ssoollttaannttoo  ddaall  rriiaapppprroopprriiaarrssii  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ccrreeaarree  llaa  pprroopprriiaa  

mmoonneettaa  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  bbaannccaa  nnaazziioonnaallee,,  nnoonn  ““cceennttrraallee””  mmaa  

““ddii  SSttaattoo””;;  ee,,  ppaarraalllleellaammeennttee,,  ddaall  rriiffiiuuttoo  ddii  ffaarrssii  pprreessttaarree  iill  

ddeennaarroo  ddaallllee  bbaanncchhee  pprriivvaattee,,  ddiieettrroo  ppaaggaammeennttoo  ddii  ssaallaattiiss--

ssiimmii  iinntteerreessssii..  ÈÈ  ll‟‟uunniiccoo  ssiisstteemmaa  ppeerr  uusscciirree  ddaall  ggiirroo  ddeelllloo  

ssttrroozzzziinnaaggggiioo  ffiinnaannzziiaarriioo..  AAllttrriimmeennttii,,  iill  ppooppoolloo  ggrreeccoo  ssaarràà  

cchhiiaammaattoo  aannccòòrraa  aa  ffaarree  ssaaccrriiffiiccii  ((sseemmpprree  ppiiùù  dduurrii))  ppeerr  ppaa--

ggaarree  ggllii  iinntteerreessssii  ssuu  uunn  ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo  iinn  ccoossttaannttee  ccrree--

sscciittaa..  ÈÈ  uunn  bbaannaallee  ccaallccoolloo  mmaatteemmaattiiccoo,,  cchhee  ffaarreemmmmoo  bbeennee  

aa  tteenneerree  aa  mmeennttee  aanncchhee  nnooii  iittaalliiaannii..    

PPooii  cc‟‟èè  ll‟‟iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  ccrroonnaaccaa  nneerraa::  ppaaggaarree  ggllii  

iinntteerreessssii  aaggllii  ssttrroozzzziinnii  nnoonn  eessttiinngguuee  iill  ddeebbiittoo;;  sseerrvvee  ssooll--

ttaannttoo  aa  rriimmaannddaarree  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  aall  ddeebbiittoorree  ssaarraannnnoo  

ssppeezzzzaattee  llee  ggaammbbee..  

SSppeerriiaammoo  cchhee  TTssiipprraass,,  ffoorrttee  ddeellll‟‟eecccceezziioonnaallee  iinnvveessttii--

ttuurraa  ppooppoollaarree  rriicceevvuuttaa  ddoommeenniiccaa,,  tteennggaa  ggllii  oocccchhii  bbeennee  

aappeerrttii,,  ee  nnoonn  ssii  llaassccii  aabbbbiinnddoollaarree  ddaall  nnuuoovvoo  ccoorrssoo  rruuffffiiaannoo  

cchhee  ––  vveeddrreettee  ––  ssaarràà  mmeessssoo  iinn  ccaammppoo  ddaa  JJuunnkkeerr,,  DDrraagghhii,,  

LLaaggaarrddee  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ddaall  ppaaddrroonnee  ddeell  mmoonnddoo::  iill  PPrreemmiioo  

NNoobbeell  ““ppeerr  llaa  PPaaccee””  BBaarraakk  OObbaammaa,,  cchhee  hhaa  uunn  ddiissppeerraattoo  

bbiissooggnnoo  ddii  rriiccoonndduurrrree  aallll‟‟oovviillee  llaa  ppeeccoorreellllaa  ggrreeccaa  pprriimmaa  ddii  

rriipprreennddeerree  llaa  ccaacccciiaa  aallll‟‟oorrssoo  rruussssoo..  

  MM..RRaalllloo  
  

        
    

  

  

 PPeerrcchhéé  llaa  nnoossttrraa  mmoonneettaa  ssii  cchhiiaammaavvaa  lliirraa  

  

      IIll  nnoommee  vviieennee  ddaall  llaattiinnoo  lliibbrraa,,  uunn''  uunniittàà  ddii  ppeessoo  ddiivveennttaattaa  aanncchhee  
uunniittàà  ddii  mmoonneettaa::  iinnffaattttii,,  aannttiiccaammeennttee  llee  mmoonneettee  eerraannoo  ddii  mmeettaalllloo  
pprreeggiiaattoo  ee  iill  lloorroo  vvaalloorree  ccoorrrriissppoonnddeevvaa  aall  ppeessoo..    
      IInn  uussoo  iinn  EEuurrooppaa  ffiinn  ddaall  VVIIII  sseeccoolloo,,  aallll''iinniizziioo  nnoonn  eerraa  uunnaa  mmoonneettaa  
rreeaallee,,  mmaa  uunn’’uunniittàà  ddii  ccoonnttoo,,  ccoonn  vvaalloorrii  ddiivveerrssii  aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  PPaaeessii  ee  
ddeellllee  eeppoocchhee..  NNeell  MMeeddiiooeevvoo  qquuaassii  ttuuttttaa  ll’’IIttaalliiaa  ccoonntteeggggiiaavvaa  ccoonn  llaa  
lliibbbbrraa  ccaarroolliinnggiiaa,,  iimmppoossttaa  ddaa  CCaarrlloo  MMaaggnnoo  nneell  IIXX  sseeccoolloo..  CCoonn  lloo  
ssvviilluuppppoo  ddeell  ccoommmmeerrcciioo  vveennnnee  ffrraazziioonnaattaa  ppeerr  aavveerree  ddeennaarroo  ddii  ppiiùù  
ccoommooddaa  cciirrccoollaazziioonnee::  llee  ffrraazziioonnii  ddiivveennttaarroonnoo  aa  lloorroo  vvoollttaa  uunniittàà  ddii  
mmoonneettaa  ee  pprreesseerroo  iill  nnoommee  ddii  lliirree..  LLaa  pprriimmaa  ffuu  llaa  lliirraa  mmiillaanneessee  ddii  
GGiioovvaannnnii  MMaarriiaa  SSffoorrzzaa  ((11447744))..  AAllttrree  vveennnneerroo  ccoonniiaattee  ssuucccceessssiivvaa--
mmeennttee  iinn  ttuuttttaa  IIttaalliiaa..    
      NNeell  11886600  ffuu  ccoonniiaattaa  aa  FFiirreennzzee  uunnaa  mmoonneettaa  ccoonn  llaa  ssccrriittttaa  ««lliirraa  iittaa--
lliiaannaa»»..  NNeell  11886622  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee  IIII  uunniiffiiccòò  iill  ssiisstteemmaa  mmoonneettaarriioo  ee  
llaa  lliirraa  ddiivveennnnee  ll’’uunniittàà  mmoonneettaarriiaa  ddeell  rreeggnnoo..  RRiimmaassee  llaa  mmoonneettaa  aanncchhee  
dduurraannttee  llaa  RReeppuubbbblliiccaa  ffiinnoo  aall  11  ggeennnnaaiioo  22000022,,  qquuaannddoo  bbuuttttaammmmoo  
nneell  cceessssoo  llaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa  ee  llaa  nnoossttrraa  eeccoonnoommiiaa..  
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    AAiiddaa,,  ffiigglliiaa  ddeell  RRee  ddii  EEttiiooppiiaa  AAmmoonnaassrroo,,  vviivvee  aa  

MMeennffii  ccoommee  sscchhiiaavvaa;;  ggllii  EEggiizzii  ll''hhaannnnoo  ccaattttuurraattaa  dduu--

rraannttee  uunnaa  ssppeeddiizziioonnee  mmiilliittaarree  ccoonnttrroo  ll''EEttiiooppiiaa..  EEssssii  

iiggnnoorraannoo  llaa  ssuuaa  vveerraa  iiddeennttiittàà..  SSuuoo  ppaaddrree  oorrggaanniizzzzaa  

uunnaa  iinnccuurrssiioonnee  iinn  EEggiittttoo  ppeerr  lliibbeerraarrllaa  ddaallllaa  pprriiggiioonniiaa..  

MMaa  ffiinn  ddaallllaa  ssuuaa  ccaattttuurraa,,  AAiiddaa  ssii  èè  iinnnnaammoorraattaa  ddeell  

ggiioovvaannee  gguueerrrriieerroo  RRaaddaammèèss,,  cchhee  rriiccaammbbiiaa  aappppaassssiioo--

nnaattaammeennttee  iill  ssuuoo  aammoorree..  

   AAmmnneerriiss,,  llaa  ffiigglliiaa  ddeell  RRee  dd‟‟EEggiittttoo,,  iinnttuuiissccee  cchhee  

ppoossssaa  eesssseerree  lleeii  llaa  ffiiaammmmaa  ddii  RRaaddaammèèss,,  ffaallssaammeennttee  llaa  

ccoonn--ssoollaa  ddaall  ssuuoo  ppiiaannttoo..  AAppppaarree  iill  RRee  aassssiieemmee  aaggllii  

uuffffiicciiaa--llii  ee  RRaammffiiss  cchhee,,  iinnttrroodduuccee  uunn  mmeessssaaggggeerroo  

rreeccaannttee  llee  nnoottiizziiee  ddaall  ccoonnffiinnee..  AAiiddaa  èè  pprreeooccccuuppaattaa::  

ssuuoo  ppaaddrree  ssttaa  mmaarrcciiaannddoo  ccoonnttrroo  ll‟‟EEggiittttoo..  AAllllaa  ffiinnee,,  iill  

RRee  ddiicchhiiaarraa  cchhee  RRaaddaammèèss  èè  ssttaattoo  sscceellttoo  ddaa  IIssiiddee  ccoommee  

ccoommaannddaannttee  ddeellll‟‟eesseerrcciittoo  cchhee  ccoommbbaatttteerràà  ccoonnttrroo  AA--

mmoonnaassrroo..  IIll  ccuuoorree  ddii  AAiiddaa  èè  ddiivviissoo  ttrraa  ll‟‟aammoorree  ppeerr  iill  

ppaaddrree  ee  llaa  PPaattrriiaa  ee  ll‟‟aammoorree  ppeerr  RRaaddaammèèss..  DDaannzzee  ffee--

ssttoossee  ee  mmuussiiccaa  nneellllee  ssttaannzzee  ddii  AAmmnneerriiss,,  cchhee  rriicceevvee  llaa  

ssuuaa  sscchhiiaavvaa  AAiiddaa  ee  iinnggeeggnnoossaammeennttee  llaa  ssppiinnggee  aa  ddii--

cchhiiaarraarree  iill  ssuuoo  aammoorree  ppeerr  RRaaddaammèèss,,  mmeenntteennddoollee  ddii--

cceennddoo  cchhee  RRaaddaammèèss  èè  mmoorrttoo  iinn  bbaattttaagglliiaa..  LLaa  rreeaa--

zziioonnee  ddii  AAiiddaa  aallllaa  nnoottiizziiaa  llaa  ttrraaddiissccee  ee  llee  ffaa  rriivveellaarree  iill  

ssuuoo  aammoorree  ppeerr  RRaaddaammèèss..  AAmmnneerriiss,,  aalllloorraa,,  llaa  mmiinnaacc--

cciiaa::  eellllaa  èè  ffiigglliiaa  ddeell  FFaarraaoonnee..  CCoonn  oorrggoogglliioo  AAiiddaa  ddiiccee  

cchhee  aanncchhee  lleeii  èè  ffiigglliiaa  ddii  rree,,  mmaa  ssee  nnee  ppeennttee  bbeenn  pprreessttoo..  

      RRiissuuoonnaannoo  ddaa  ffuuoorrii  llee  ttrroommbbee  ddeellllaa  vviittttoorriiaa..  AAmm--

nneerriiss  oobbbblliiggaa  AAiiddaa  aa  vveeddeerree  ccoonn  lleeii  iill  ttrriioonnffoo  ddeell--

ll‟‟EEggiittttoo  ee  llaa  ssccoonnffiittttaa  ddeell  ssuuoo  ppooppoolloo..  AAiiddaa  èè  ddiissppee--

rraattaa,,  ee  cchhiieeddee  ppeerrddoonnoo  aadd  AAmmnneerriiss..  RRaaddaammèèss  ttoorrnnaa  

vviinncciittoorree..  MMaarrcciiaa  ttrriioonnffaallee..  IIll  ffaarraaoonnee  ddeeccrreettaa  cchhee  iinn  

qquueessttoo  ggiioorrnnoo  iill  ttrriioonnffaattoorree  RRaaddaammèèss  ppoottrràà  aavveerree  ttuuttttoo  

qquueelllloo  cchhee  ddeessiiddeerraa..  II  pprriiggiioonniieerrii  eettiiooppii  ssoonnoo  ccoonnddoottttii  

aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  RRee  ee  AAmmoonnaassrroo  èè  uunnoo  ddii  qquueessttii..        

      AAiiddaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaccccoorrrree  aadd  aabbbbrraacccciiaarree  iill  ppaa--

ddrree,,  mmaa  llee  lloorroo  vveerree  iiddeennttiittàà  ssoonnoo  aannccoorraa  ssccoonnoosscciiuuttee  

aaggllii  EEggiizzii..  AAmmoonnaassrroo,,  iinnffaattttii,,  ddiicchhiiaarraa  cchhee  iill  RRee  eettiioo--

ppee  èè  ssttaattoo  uucccciissoo  iinn  bbaattttaagglliiaa..  RRaaddaammèèss  ppeerr  aammoorree  ddii  

AAiiddaa  uussaa  ll‟‟ooffffeerrttaa  ddeell  RRee  ppeerr  cchhiieeddeerree  iill  rriillaasscciioo  ddeeii  

pprriiggiioonniieerrii..  IIll  RRee  dd‟‟EEggiittttoo,,  ggrraattoo  aa  RRaaddaammèèss,,  lloo  pprroo--

ccllaammaa  ssuuoo  ssuucccceessssoorree  aall  ttrroonnoo  ccoonncceeddeennddooggllii  llaa  mmaannoo  

ddeellllaa  ffiigglliiaa  AAmmnneerriiss  ee  ffaa  iinnoollttrree  rriillaasscciiaarree  ii  pprriiggiioo--

nniieerrii,,  mmaa  ffaa  rreessttaarree  AAiiddaa  ee  AAmmoonnaassrroo  ccoommee  oossttaaggggii  

ppeerr  aassssiiccuurraarree  cchhee  ggllii  eettiiooppii  nnoonn  cceerrcchhiinnoo  ddii  vveennddii--

ccaarree  llaa  lloorroo  ssccoonnffiittttaa..  

      IIll  RRee  eettiiooppee  ccoossttrriinnggee  llaa  ffiigglliiaa  aa  ffaarrssii  rriivveellaarree  ddaa  

RRaaddaammèèss  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellll‟‟eesseerrcciittoo  eeggiizziioo..  RRaaddaammèèss  

hhaa  ssoolloo  aappppaarreenntteemmeennttee  ccoonnsseennttiittoo  ddii  ddiivveennttaarree  iill  mmaa--

rriittoo  ddii  AAmmnneerriiss,,  ee  ffiiddaannddoossii  ddii  AAiiddaa,,  dduurraannttee  llaa  ccoonn--

vveerrssaazziioonnee  llee  rriivveellaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriicchhiieessttee  ddaall  ppaa--

ddrree..  

  

            

 
 

QQuuaannddoo  AAmmoonnaassrroo  rriivveellaa  llaa  ssuuaa  iiddeennttiittàà  ee  ffuuggggee  ccoonn  

AAiiddaa,,  RRaaddaammèèss,,  ddiissppeerraattoo  ppeerr  aavveerree  iinnvvoolloonnttaarriiaammeennttee  

ttrraaddiittoo  iill  ssuuoo  RRee  ee  llaa  ssuuaa  PPaattrriiaa,,  ssii  ccoonnsseeggnnaa  pprriiggiioonniiee--

rroo  aall  ssoommmmoo  ssaacceerrddoottee..  AAmmnneerriiss  ddeessiiddeerraa  ssaallvvaarree  RRaa--

ddaammèèss,,  mmaa  lluuii  llaa  rreessppiinnggee..  

IIll  ssuuoo  pprroocceessssoo  hhaa  lluuooggoo  eedd  eeggllii  nnoonn  ppaarrllaa  iinn  pprroopprriiaa  

ddiiffeessaa,,  mmeennttrree  AAmmnneerriiss,,  ssii  aappppeellllaa  aaii  ssaacceerrddoottii  aaffffiinn--

cchhéé  ggllii  mmoossttrriinnoo  ppiieettàà..  RRaaddaammèèss  vviieennee  ccoonnddaannnnaattoo  aa  

mmoorrttee  ppeerr  ttrraaddiimmeennttoo  ee  ssaarràà  sseeppoollttoo  vviivvoo..  AAmmnneerriiss  mmaa--

lleeddiiccee  ii  ssaacceerrddoottii,,  mmeennttrree  RRaaddaammèèss  vviieennee  ppoorrttaattoo  vviiaa..  

AAiiddaa  ssii  èè  nnaassccoossttaa  nneellllaa  ccrriippttaa  ppeerr  mmoorriirree  ccoonn  RRaaddaa--

mmeess..  II  dduuee  aammaannttii  aacccceettttaannoo  iill  lloorroo  tteerrrriibbiillee  ddeessttiinnoo,,  

ddiiccoonnoo  aaddddiioo  aall  mmoonnddoo  ee  aallllee  ssuuee  ppeennee,,  ee  aassppeettttaannoo  llaa  

mmoorrttee..  

  ________________________  
AAiiddaa  èè  uunn''ooppeerraa  iinn  qquuaattttrroo  aattttii  ddii  GGiiuusseeppppee  VVeerrddii,,  ssuu  lliibbrreettttoo  ddii  AAnnttoonniioo  

GGhhiissllaannzzoonnii,,  bbaassaattaa  ssuu  uunn  ssooggggeettttoo  oorriiggiinnaallee  ddeellll''aarrcchheeoollooggoo  ffrraannccee--

ssee  AAuugguussttee  MMaarriieettttee..  IIssmmaa''iill  PPaasscciiàà,,  CChheeddiivvèè  dd''EEggiittttoo,,  ccoommmmiissssiioonnòò  uunn  

iinnnnoo  aa  VVeerrddii  ppeerr  cceelleebbrraarree  ll''aappeerrttuurraa  ddeell  CCaannaallee  ddii  SSuueezz  ((11886688))  nneell  11887700,,  

ooffffrreennddoo  uunn  ccoommppeennssoo  ddii  8800..000000  ffrraanncchhii,,  mmaa  VVeerrddii  rriiffiiuuttòò,,  ddiicceennddoo  cchhee  nnoonn  

ssccrriivveevvaa  mmuussiiccaa  dd''ooccccaassiioonnee..  IInnvveeccee,,  qquuaannddoo  vveennnnee  ll''iinnvviittoo  ((MMaarriieettttee  

mmaannddòò  uunnoo  sscchheemmaa  ddii  lliibbrreettttoo  ssuu  uunn  ssooggggeettttoo  eeggiizziiaannoo  aa  CCaammiillllee  dduu  LLooccllee,,  

ddiirreettttoorree  ddeellll''OOppéérraa--CCoommiiqquuee  ddii  PPaarriiggii  cchhee  lloo  ssoottttooppoossee  aa  VVeerrddii,,  cchhee  ttrroovvòò  

llaa  ssttoorriiaa  vvaalliiddaa))  aa  ccoommppoorrrree  uunn''ooppeerraa  ppeerr  ll''iinnaauugguurraazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  tteeaattrroo  

ddee  IIll  CCaaiirroo,,  VVeerrddii  aacccceettttòò..  IIll  2277  aapprriillee  11887700  MMaarriieettttee  ssccrriivveevvaa  aa  dduu  LLooccllee::  

««CCiiòò  cchhee  iill  VViicceerréé  vvuuoollee  èè  uunn‟‟ooppeerraa  eeggiizziiaannaa  eesscclluussiivvaammeennttee  ssttoorriiccaa..  LLee  

sscceennee  ssaarraannnnoo  bbaassaattee  ssuu  ddeessccrriizziioonnii  ssttoorriicchhee,,  ii  ccoossttuummii  ssaarraannnnoo  ddiisseeggnnaattii  

aavveennddoo  ii  bbaassssoorriilliieevvii  ddeellll''aallttoo  EEggiittttoo  ccoommee  mmooddeelllloo»»..  LLaa  pprriimmaa  ddeellll''ooppeerraa  

ffuu  rriittaarrddaattaa  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  gguueerrrraa  ffrraannccoo--pprruussssiiaannaa,,  ddaattoo  cchhee  ii  ccoossttuummii  ee  llee  

sscceennee  eerraannoo  aa  PPaarriiggii  ssoottttoo  aasssseeddiioo..  IIll  tteeaattrroo  ddeell  CCaaiirroo  ss''iinnaauugguurròò  iinnvveeccee  

ccoonn  RRiiggoolleettttoo  nneell  11886699..  QQuuaannddoo  ffiinnaallmmeennttee  llaa  pprriimmaa  eebbbbee  lluuooggoo  ootttteennnnee  uunn  

eennoorrmmee  ssuucccceessssoo  ee  aannccoorraa  ooggggii  ccoonnttiinnuuaa  aadd  eesssseerree  uunnaa  ddeellllee  ooppeerree  lliirriicchhee  

ppiiùù  ffaammoossee..LLaa  pprriimmaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  aavvvveennnnee  qquuiinnddii  aall  TTeeaattrroo  kkhheeddiivviiaallee  

ddeellll''OOppeerraa  ddeell  CCaaiirroo  iill  2244  ddiicceemmbbrree  11887711,,  ddiirreettttaa  ddaa  GGiioovvaannnnii  BBootttteessiinnii..  

PPeerr  ll''aanntteepprriimmaa  iittaalliiaannaa  ssoottttoo  llaa  ssuuaa  ddiirreettttaa  ssuuppeerrvviissiioonnee,,  VVeerrddii  ssccrriissssee  

uunnaa  oouuvveerrttuurree,,  cchhee  ppeerròò  aallllaa  ffiinnee  nnoonn  vveennnnee  eesseegguuiittaa  ppeerr  uunn  rriippeennssaammeennttoo,,  

ccoonnssiiddeerraannddoo  iill  bbrreevvee  pprreelluuddiioo  ppiiùù  oorrggaanniiccoo  eedd  eeffffiiccaaccee..  
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   PPeerr  ccoonncceerrttiinnoo,,  nneellll''aammbbiittoo  ddeell  ccoonncceerrttoo  ggrroossssoo  ssii  iinntteennddee  

iill  ggrruuppppoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ssoolliissttii,,  cchhee  ssii  ccoonnttrraappppoonnee  aall  rreessttoo  

ddeellll''oorrcchheessttrraa,,  cchhiiaammaattoo  ccoonncceerrttoo  ggrroossssoo..  IInn  aallccuunnii  ccoonncceerrttii  

ggrroossssii  ddeell  ppeerriiooddoo  ppiiùù  aarrccaaiiccoo  ((aadd  eesseemmppiioo  qquueellllii  ddii  AAlleess--

ssaannddrroo  SSttrraaddeellllaa)),,  iill  ccoonncceerrttiinnoo  ttaacceevvaa  mmeennttrree  ssuuoonnaavvaa  iill  

ccoonncceerrttoo  ggrroossssoo;;  ttuuttttaavviiaa  nneellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  bbrraannii  

aappppaarrtteenneennttii  aa  qquueessttoo  ggeenneerree  iill  ccoonncceerrttiinnoo  ppaarrtteecciippaa  aanncchhee  aa  

ggrraann  ppaarrttee  ddeeii  ""ttuuttttii""  oorrcchheessttrraallii,,  ttaallvvoollttaa  ssuuoonnaannddoo  aallll''uunniissoonnoo  

ccoonn  ll''oorrcchheessttrraa,,  ppiiùù  rraarraammeennttee  ddiiffffeerreennzziiaannddoosseennee..  

NNeellllaa  bbrreevvee  eeppooccaa  dd''oorroo  ddeell  ccoonncceerrttoo  ggrroossssoo,,  cciiooèè  aapppprrooss--

ssiimmaattiivvaammeennttee  ttrraa  iill  11668800  eedd  iill  11771100,,  ll''oorrggaanniiccoo  ppiiùù  ttiippiiccoo  ddeell  

ccoonncceerrttiinnoo  eerraa  ffoorrmmaattoo  ddaa  dduuee  vviioolliinnii  ee  bbaassssoo  ccoonnttiinnuuoo,,  mmaa  

ppootteevvaa  aanncchhee  vvaarriiaarree,,  lliimmiittaannddoossii  aadd  uunn  vviioolliinnoo  ssoolloo  ee  bbaassssoo  

ccoonnttiinnuuoo  oo  aaggggiiuunnggeennddoo  uunnaa  oo  ppiiùù  vviioollee  ((ccoommee  GGeeoorrgg  

MMuuffffaatt,,  FFrraanncceessccoo  GGeemmiinniiaannii  oo  GGiiuusseeppppee  VVaalleennttiinnii))  aallttrrii  vviioo--

lliinnii  ((aannccoorraa  VVaalleennttiinnii)),,  ee  ffiiaattii  ((GGeeoorrgg  FFrriieeddrriicchh  HHäännddeell))..  

NNeell  XXIIXX  sseeccoolloo,,  ppeerr  ccoonncceerrttiinnoo  ssii  iinntteennddeevvaa  uunnaa  ccoommppoossii--

zziioonnee  iinn  uunn  ssoolloo  mmoovviimmeennttoo  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssiimmiillii  aall  ccoonn--

cceerrttoo  ssoolliissttiiccoo..  CCaarrll  MMaarriiaa  vvoonn  WWeebbeerr  ccoommppoossee  uunn  ccoonncceerrttiinnoo  

ppeerr  ccllaarriinneettttoo  ee  oorrcchheessttrraa  ((oopp..  2266))  eedd  uunnoo  ppeerrccoorrnnoo  ee  oorrcchhee--

ssttrraa  ((oopp..  4455))..  

        NNeell  XXXX  sseeccoolloo,,  iinnvveeccee,,  iill  ccoonncceerrttiinnoo  èè  uunnaa  ccoommppoossiizziioonnee  iinn  

ppiiùù  mmoovviimmeennttii,,  nnoorrmmaallmmeennttee  ccoonn  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ssoolliissttaa,,  ddii  

bbrreevvee  dduurraattaa  ee  ddeessttiinnaattaa  aadd  uunn  oorrggaanniiccoo  ccoonntteennuuttoo..  AA  qquueessttaa  

ffoorrmmaa  aappppaarrtteennggoonnoo  iill  CCoonncceerrttiinnoo  ppeerr  ccllaarriinneettttoo  ee  ppiiccccoollaa  

oorrcchheessttrraa  oopp..  4488  ddii  FFeerrrruucccciioo  BBuussoonnii,,  iill  ccoonncceerrttiinnoo  ppeerr  ppiiaa--

nnooffoorrttee  ee  oorrcchheessttrraa  ddii  AArrtthhuurr  HHoonneeggggeerr,,  iill  ccoonncceerrttiinnoo  ppeerr  ttrraauu--

ttoonniiuumm  ee  aarrcchhii  ddii  PPaauull  HHiinnddeemmiitthh..  AAnncchhee  IIggoorr''  FFëëddoorroovviičč  SSttrraa--

vviinnsskkiijj  ccoommppoossee  uunn  ccoonncceerrttiinnoo,,  iinn  uunn  uunniiccoo  mmoovviimmeennttoo,,  ppeerr  

qquuaarrtteettttoo  dd''aarrcchhii,,  ppooii  ttrraassccrriittttoo  ppeerr  1122  ssttrruummeennttii..  

        IIll  tteerrmmiinnee  ""ccoonncceerrttiinnoo""  vviieennee  uussaattoo  aanncchhee  ddaallllaa  SS..II..AA..EE..  ppeerr  

iinnddiiccaarree  ii  ttrraatttteenniimmeennttii  mmuussiiccaallii  iinn  lluuoogghhii  ddoovvee  llaa  mmuussiiccaa  èè  

aacccceessssoorriiaa  aadd  aallttrree  aattttiivviittàà..  SSii  ccoonnttrraappppoonnee,,  iinn  ttaall  sseennssoo,,  aall  

CCoonncceerrttoo  ddii  mmuussiiccaa  ccllaassssiiccaa  oo  jjaazzzz..  

        IIll  ccoonncceerrttiinnoo  rriieennttrraa  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  ffrraa  llee  ttrraaddiizziioonnii  ddeellllaa  

vveecccchhiiaa  FFooggggiiaa..  UUnnaa  cchhiittaarrrraa,,  qquueellllaa  cc..dd..  ffrraanncceessee,,  aaccuussttiiccaa,,  

ddaa  nnoonn  ccoonnffoonnddeerree  ccoonn  llaa  cchhiittaarrrraa  bbaatttteennttee,,  uunn  mmaannddoolliinnoo  eedd  

eevveennttuuaallmmeennttee  uunnaa  vvooccee  bbeenn  iimmppoossttaattaa  ppeerr  ccaannttaarree,,  qquueessttaa  

llaa  bbaassee  mmiinniimmaa  ee  iinnddiissppeennssaabbiillee,,  mmaa  ggiiàà  ssuuffffiicciieennttee,,  ppeerrcchhèè  

ddii  ccoonncceerrttiinnoo  ssii  ppootteessssee  ppaarrllaarree..    

          II  rruuoollii  bbeenn  ddeeffiinniittii::  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  ppeerr  llaa  cchhiittaarrrraa,,  ccoonn--

ttrrooccaannttoo,,  ppaarrttii  ssoolliissttee,,  ""ssvviissaattuurree""  ee  sscchheerrzzeettttii  mmuussiiccaallii  ppeerr  iill  

mmaannddoolliinnoo,,  ppooii,,  llaa  vvooccee,,  nneeii  ppeezzzzii  ccaannttaattii,,  iinnttoorrnnoo  ee  aa  ssuuppppoorrttoo  

ddeellllaa  qquuaallee  ssii  ffoonnddeevvaa  ll''aarrmmoonniiaa  ddeeii  ccoorrddooffoonnii..    
          II  ccoommppoonneennttii  ddeell  ccoonncceerrttiinnoo  eerraannoo  sseemmpprree  ddii  sseessssoo  mmaa--

sscchhiillee,,  ee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  vviioolliinnoo  ""nnoobbiilliittaavvaa""  llaa  ssiittuuaazziioonnee..  

  

  

  

  

  

  

  

 
      
Il mmaannddoolliinnoo  eedd  iill  vviioolliinnoo  ssii  aalltteerrnnaavvaannoo  nneeggllii  aassssòòllii,,  ssuupppplleennddoo  

aallllaa  eevveennttuuaallee  mmaannccaannzzaa  ddii  uunn  ccaannttaannttee..  EE  mmeennttrree  iill  vviioolliinnoo  oo  iill  

mmaannddoolliinnoo  ""ccaannttaavvaa"",,  ee  llaa  cchhiittaarrrraa  aaccccoommppaaggnnaavvaa,,  ll''aallttrroo  ssttrruu--

mmeennttoo  ""rriiccaammaavvaa""  ssoottttoo  aall  pprriimmoo  ffiinnoo  aadd  aannttiicciippaarree  llaa  ssuucc--

cceessssiivvaa  ffrraassee  mmuussiiccaallee,,  mmaa  rriittrroovvaannddoossii  ppeerrffeettttaammeennttee  

aallll''aappppuunnttaammeennttoo  qquuaannddoo  qquueessttaa  iinniizziiaavvaa..  EE  lloo  ssttaaccccoo--

aattttaaccccoo  ffrraa  ll''uunnaa  ee  ll''aallttrraa  ffrraassee,,  mmaaggggiioorrmmeennttee  vveenniivvaa  

aavvvveerrttiittoo  ddaall  ppuubbbblliiccoo  iinn  aassccoollttoo  ee  mmaaggggiioorr  vviiggoorree  mmeett--  

tteevvaa  aaii  ssuuoonnaattoorrii,,  qquuaannddoo  iill  ppeezzzzoo  ppaassssaavvaa  ddaallllaa  ttoonnaallii--

ttàà  mmiinnoorree  aa  qquueellllaa  mmaaggggiioorree,,  ppeerr  iill  rriittoorrnneelllloo  aadd  eesseemm--

ppiioo,,  ooppppuurree  iinn  uunnaa  mmaazzuurrccaa  oo  iinn  uunnaa  ppoollccaa  ssii  ppaassssaavvaa  

ddaa  uunnaa  ttoonnaalliittàà  mmiinnoorree  aadd  uunnaa  mmaaggggiioorree  mmaa  ddiivveerrssaa  aatt--

ttrraavveerrssoo  llaa  cc..dd..  ""sseettttiimmaa""  ddii  qquueesstt''uullttiimmaa,,  ppeerr  ppooii  ttoorr--

nnaarree  aa  qquueellllaa  oorriiggiinnaarriiaa..    

          NNeell  nnoossttrroo  ccoonncceerrttiinnoo  ttrraaddiizziioonnaallee,,  ddiiffffiicciillmmeennttee  eerraa  

pprreesseennttee  uunnaa  ffiissaarrmmoonniiccaa  oo  uunn  ccoonnttrraabbbbaassssoo,,  ssttrruummeennttii  

ppiiùù  ccoossttoossii,,  vvoolluummiinnoossii  ee  ppeessaannttii,,  ddiiffffiicciillii  ddaa  ttrraassppoorrttaa--

rree,,  ccoossìì  ccoommee  nnoonn  cc''eerraannoo  ssttrruummeennttii  iiddiiooffoonnii  oo  iiddiiooffoonnii  

aa  ppeerrccuussssiioonnee  ddii  ssoorrttaa,,  qquuaallii  nnaacccchheerree,,  ttaammbbuurreellllii,,cceemm--  

bbaallii,,  eecccc..  HHoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree,,  mmaa  nnoonn  hhoo  mmaaii  vviissttoo  nnèè  

aassccoollttaattoo,,  ddii  uunn  aallttrroo  ssttrruummeennttoo  aa  ccoorrddaa,,  uu''  ccaattaarrrròònnee  

((iill  cchhiittaarrrroonnee)),,  ssee  nnee  ttrroovvaa  aanncchhee  mmeennzziioonnee  nneell  ""DDiizziioo--

nnaarriioo  ccoommppaarraattoo  ddeell  ddiiaalleettttoo  ffooggggiiaannoo""  ddii  AAnnttoonniioo  SSee--

rreennoo..  PPrroobbaabbiillmmeennttee  ssii  ttrraattttaavvaa  ddii  uunnaa  cchhii--ttaarrrraa  ddii  ddii--

mmeennssiioonnii  ppiiùù  ggrraannddii  ddii  qquueellllaa  nnoorrmmaallee  iinn  ccuuii  ii  ssuuoonnii  

bbaassssii  eerraannoo  ppiiùù  aacccceennttuuaattii,,  iinnssoommmmaa  ssoossttiittuuiivvaa  iill  ccoonn--

ttrraabbbbaassssoo..  SSee  nnee  ppuuòò  aavveerree  uunn''iiddeeaa  gguuaarrddaannddoo  ggllii  ssttrruu--

mmeennttii  aa  ccoorrddaa  uussaattii  nneellllee  ffoorrmmaazziioonnii  ttrraaddiizziioonnaallii  mmeessssii--

ccaannee..  

        SSttoo  ppaarrllaannddoo  ddeeii  pprriimmii  aannnnii  ''5500  ddeell  11990000,,  ee  qquueessttii  

ssoonnoo  ii  rriiccoorrddii  ee  ii  rraaccccoonnttii  cchhee  mmii  hhaa  llaasscciiaattoo  mmiioo  ppaaddrree,,  

ssuuoonnaattoorree  ddii  cchhiittaarrrraa,,  ddaa  ggiioovvaannee  iinn  ccoonncceerrttiinnii  oorrggaa--

nniizzzzaattii,,ppooii  iinn  qquueellllii  iimmpprroovvvviissaattii..  AA  qquueessttaa  eerreeddiittàà  vvaann--

nnoo  aaggggiiuunnttee  uunnaa  cchhiittaarrrraa  ddeell  ccoossttoo,,  aallll''eeppooccaa,,  ddii  lliirree  

55..000000  ee  uunn  mmaannddoolliinnoo  ppaaggaattoo  lliirree  66..000000,,  aaccqquuiissttaattii  

pprreessssoo  iill  nneeggoozziioo  ddii  ""NNaassiilllloo"",,  oo  ""RRaaddiioonnaassiilllloo"",,  aa  FFoogg--

ggiiaa,,  iinn  VViiaa  AArrppii..  PPrroobbaabbiillmmeennttee  ssee  nnoonn  ll''uunniiccoo  ((nneeggoo--

zziioo)),,  iill  ppiiùù  ffoorrnniittoo..  SSttrruummeennttii  cchhee  ccoonn  ii  rriiccoorrddii,,  ii  rraaccccoonn--

ttii  ee  ggllii  eeppiissooddii  ccoonnsseerrvvoo  aannccoorraa  ggeelloossaammeennttee..  MMaa  ggiiàà  

aallllaa  mmeettàà  ddii  qquueeggllii  aannnnii  ssii  ppootteevvaa  aassssiisstteerree  aa  ccoonnttaa--

mmiinnaazziioonnii  ssttrruummeennttaallii,,  aa  vvoollttee  mmuussiiccaallii,,  ddeell  ttiippiiccoo  ccoonn--

cceerrttiinnoo  ffooggggiiaannoo..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddeeggllii  aammeerriiccaannii  nneell  ddooppoo--

gguueerrrraa,,  oollttrree  aa  nnuuoovvii  rriittmmii,,  aavveevvaa  ffaacciilliittaattoo  ll''aapppprroocccciioo  

aadd  aallttrrii  ssttrruummeennttii,,  cchhee  ppeerròò  pprreeffeerriivvaannoo  aaddaattttaarrssii  aallllaa  

ttrraaddiizziioonnee..  CCoossìì  hhoo  sseennttiittoo  iill  ssaassssooffoonnoo  aalltteerrnnaarrssii  ccoonn  iill  

mmaannddoolliinnoo  nneeggllii  aassssòòllii,,  ee  llaa  cchhiittaarrrraa  bbaannjjoo  aa  sseeii  ccoorrddee  

uunniirrssii  aallll''aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  ccoonn  qquueellllaa  nnoossttrraa  ttrraaddii--

zziioonnaallee..                  

        LL''aallttrroo  ttiippoo  ddii  ccoonncceerrttiinnoo  cchhee  rriiccoorrddoo,,  eerraa  qquueelllloo  cchhee  

ssii  ffoorrmmaavvaa  ssppoonnttaanneeaammeennttee,,  ffrraa  vveecccchhii  aammiiccii  cchhee  ssii  

rriittrroovvaavvaannoo  ee  cchhee,,  ffrraa  uunn  bbiicccchhiieerree  ddii  vviinnoo  ee  uunn  ""TT''aarrrree--

ccùùrrddee  TTaattòò,,  ffeerrmmaavvaannoo  iill  tteemmppoo  ee  lloo  rriippeerrccoorrrreevvaannoo  aa  

rriittrroossoo  ssuuoonnaannddoo  ee  ccaannttaannddoo..  AA  vvoollttee  aannccoorraa  nneellll''aamm--

bbiittoo  ffaammiilliiaarree  ppiiùù  rriissttrreettttoo,,  oo  nneellllee  ooccccaassiioonnii  cchhee  llaa  

ffaammiigglliiaa  aallllaarrggaattaa  ssii  rriiuunniivvaa;;  ssii  ppoorrttaavvaannoo  ee  ssii  ttiirraavvaannoo  

ffuuoorrii  ggllii  ssttrruummeennttii  qquuaannddoo  iill  pprraannzzoo  vvoollggeevvaa  aall  tteerrmmiinnee,,  llee  

ddoonnnnee  iinniizziiaavvaannoo  aa  ssppaarreecccchhiiaarree  llaa  ttaavvoollaa,,  ii  bbaammbbiinnii  eerraa--

nnoo  ssttaattii  aassssoollttii  ddaallll''oobbbblliiggoo  ddii  ssttaarree  sseedduuttii  ccoommppoossttii,,  

qquueelllloo  eerraa  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iinniizziiaavvaa  iill  rreevviivvaall..  

RRaaffffaaeellee  DDee  SSeenneeeenn  
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DDaall  MMeeddiiooeevvoo  aall  RRiinnaasscciimmeennttoo  ((IIII  ppaarrttee))  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
            
  

  

  
    
    

 

 

 

 

 

 

 

   GGeessùù  iinnccoorroonnaa  llaa  VVeerrggiinnee  aall  ccoossppeettttoo  ddeellll‟‟EEtteerrnnoo  

PPaaddrree,,  ddeelllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ee  ddeellllaa  sscchhiieerraa  ddeeii  SSaannttii;;  

aannggeellii  mmuussiiccii  ddeeddiiccaannoo  llee  lloorroo  mmeellooddiiee  aallll‟‟eevveennttoo  

ddiivviinnoo..  LLaa  sscceennaa  aappppaarree  ccoossttrruuiittaa  ddaa  uunn  aarrttiissttaa  aannccoorraa  

oorriieennttaattoo  vveerrssoo  ssoolluuzziioonnii  ttaarrddoo--ggoottiicchhee,,  mmaa  bbeenn  ccaappaaccee  

ddii  aarrttiiccoollaarree  llaa  lluuccee  ppeerr  ppiiaannii  lluummiinnoossii  ee  rreennddeerree  lloo  

ssppaazziioo  iinn  pprroossppeettttiivvaa..    

      SSee  nneell  ppaannnneeggggiioo  ddeellllee  rriicccchhee  vveessttii  ddeell  CCrriissttoo  ee  ddeellllaa  

VVeerrggiinnee  iill  mmaaeessttrroo  rriivveellaa  llaa  ssuuaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ccuull--

ttuurraa  ffiigguurraattiivvaa  dd‟‟aammbbiittoo  lloommbbaarrddoo‒‒ppaaddaannoo  ee  aaddrriiaattiiccoo,,  

nneeii  ttrraattttii  ddeell  vvoollttoo  ddeell  CCrriissttoo,,  ssccaavvaattii  ddaa  uunn  ddrraammmmaa--

ttiiccoo  lliinneeaarriissmmoo,,  mmoossttrraa  ddii  eesssseerree  aaggggiioorrnnaattoo  ssuuii  mmooddii  

ppiittttoorriiccii  ddii  MMaatttteeoo  ddii  GGiioovvaannnnii;;  ll‟‟aarrttiissttaa  sseenneessee  iinnffaattttii  

ffiirrmmaa  nneell  11447722  llaa  ttaavvoollaa  rraaffffiigguurraannttee  llaa  SSttrraaggee  ddeeggllii  

iinnnnoocceennttii,,  ccoonnsseerrvvaattaa  nneellllaa  cchhiieessaa  nnaappoolleettaannaa  ddii  SSaannttaa  

CCaatteerriinnaa  aa  FFoorrmmiieelllloo,,  iinn  rriiccoorrddoo  ddeellllaa  ssttrraaggee  ppeerrppeettrraattaa  

ddaaii  TTuurrcchhii  aadd  OOttrraannttoo  nneell  11448800..  

      IIll  ttrriittttiiccoo  MMaaddoonnnnaa  ccoonn  BBaammbbiinnoo  ttrraa  ii  SSaannttii  

GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa,,  FFrraanncceessccoo  dd‟‟AAssssiissii,,  BBeerrnnaarr--

ddiinnoo  ddaa  SSiieennaa  ee  SSeebbaassttiiaannoo  ((ffiigg..  22)),,  pprroovveenniieennttee  

ddaallllaa  cchhiieessaa  ddeell  MMoonnttee  ddeeii  MMoorrttii  ddii  SSaalleerrnnoo,,  èè  

ooppeerraa  ddii  VViinncceennzzoo  DDee  RRooggaattaa
11
,,  cchhee  ssii  ffiirrmmaa  nneell--

lloo  ssppiieeggaazzzzaattoo  ccaarrttiigglliioo  aabbbbaannddoonnaattoo  ssuull  ppaavvii--

mmeennttoo..  
 

  

 

 

 
    

  
  

  

  

  

  

   AAii  llaattii  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  ccooll  BBaammbbiinnoo,,iinnsseerriittii  iinn  uunnaa  

eeddiiccoollaa  ddaallllaa  ccoommppoossiittaa  aarrcchhiitteettttuurraa  rriisscchhiiaarraattaa  ddaa  

uunn  ffaasscciioo  ddii  lluuccee,,  llee  ffiigguurree  ddeeii  SSaannttii  ssoonnoo  ccoossttrruuiittee  

ccoonn  uunn  ppiigglliioo  eesspprreessssiioonniissttiiccoo  cchhee  aacccceennttuuaa  ggllii  zzii--

ggoommii  ssppoorrggeennttii  ddeeii  vvoollttii  ee  rreennddee  llee  mmaannii  aadduunncchhee..        

      LL‟‟aarrttiissttaa  iinncciiddee  pprrooffoonnddaammeennttee  llee  ppiieegghhee  ddeeii  ssaaii  

ddii  SSaann  FFrraanncceessccoo  ee  SSaann  BBeerrnnaarrddiinnoo  ee  ssqquuaaddrraa  llee  

mmeemm--bbrraa  ddii  SSaann  SSeebbaassttiiaannoo,,  ssttrraazziiaattee  ddaallllee  ffrreeccccee..  

SSoonnoo  sscceellttee  ssttiilliissttiicchhee  ddeessuunnttee  ddaa  rreeppeerrttoorrii  ffiigguurraa--

ttiivvii  aa--ddrriiaattiiccoo‒‒ffeerrrraarreessii  cchhee  rriisseennttoonnoo  ddeellll‟‟iinnfflluueennzzaa  

iilllluu--mmiinniissttiiccaa  ddeell  MMaaeessttrroo  ddeellll‟‟iinnccoorroonnaazziioonnee  ddii  

EEbboollii,,  aattttiivvoo  nneell  ssaalleerrnniittaannoo..        

      AAnncchhee  ll‟‟aarrttiissttaa  vveerroonneessee  CCrriissttooffoorroo  SSccaaccccoo  iinn--

fflluueennzzaa  iill  nnoossttrroo  aauuttoorree,,  iinnddiirriizzzzaannddoolloo  vveerrssoo  ii  mmoo--

ddii  bbrraammaanntteesscchhii  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  vvoolluummeettrriiccaa  ddeellllaa  

ffiigguurraa  ee  ddeellll‟‟iimmppiiaannttoo  ssttrruuttttuurraallee  ddeell  ppoolliittttiiccoo..    
                                                                                                                            PPaaoolloo  LLiigguuoorrii  

  

  

  

  

  

  
  

______________________________________  
11  CCffrr..  RR..  CCAAUUSSAA,,  PPiittttuurraa  nnaappoolleettaannaa  ddaall  XXVV  aall  XXIIXX  sseeccoolloo,,  BBeerrggaammoo  

11995577,,  pp..  1166;;  RR..  NNAALLDDII,,  RRiiccoonnssiiddeerraannddoo  CCrriissttooffoorroo  SSccaaccccoo,,  iinn  

««PPrroossppeettttiivvaa»»,,  4455,,  11998866,,  pppp..  3355‒‒5555;;  FF..  AABBBBAATTEE,,  SSttoorriiaa  ddeellll‟‟AArrttee  

nneellll‟‟IIttaalliiaa  mmeerriiddiioonnaallee..  IIll  CCiinnqquueecceennttoo,,  RRoommaa  22000011,,  pppp..  1155‒‒1166    

  

  

  

PPaaoolloo  LLiigguuoorrii  

  

  

  

    IILL  MMUUSSEEOO  DDIIOOCCEESSAANNOO  SSAALLEERRNNIITTAANNOO  
                                                                    LLEE  CCOOLLLLEEZZIIOONNII  DD’’AARRTTEE  

    

 

   

  
FFiigg..11))  MMaaeessttrroo  ddeellll‟‟IInnccoorroonnaazziioonnee  ddii  EEbboollii  ((aattttiivvoo  nneellllaa  

sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddeell  XXVV  sseeccoolloo)),,  IInnccoorroonnaazziioonnee  ddeellllaa  VVeerrggiinnee,,  

tteemmppeerraa  ssuu  ttaavvoollaa,,  SSaalleerrnnoo,,  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  
 

 

FFiigg22))VViinncceennzzoo  DDee  RRooggaattaa  ((SSaalleerrnnoo,,  aattttiivvoo  ttrraa  llaa  ffiinnee  ddeell  XXVV  

ee  ll‟‟iinniizziioo  ddeell  XXVVII  sseeccoolloo)),,  MMaaddoonnnnaa  ccoonn  BBaammbbiinnoo  ffrraa  ii  ssaannttii  

GGiioovvaannii  BBaattttiissttaa,,  FFrraanncceessccoo  dd‟‟AAssssiissii,,  BBeerrnnaarrddiinnoo  ddaa  SSiieennaa  

ee  SSeebbaassttiiaannoo,,  tteemmppeerraa  ssuu  ttaavvoollaa,,  SSaalleerrnnoo,,  MMuusseeoo  

DDiioocceessaannoo,,  11449933‒‒9988  ccaa..  
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AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
    

  

  
  

    
  

 

         TTrraa  ii  ppeerrssoonnaaggggii  ppiiùù  nnoottii  ddeell  mmoonnddoo,,  ttrraa  ii  ccoossiiddddeettttii  

VVIIPP,,  èè  iinnvvaallssaa  uunnaa  mmooddaa  cchhee  ssttaa  ccoonnttaaggiiaannddoo  aanncchhee  llee  

ppeerrssoonnee  ccoommuunnii..  DDii  cchhee  ssii  ttrraattttaa??  QQuuaannddoo  qquueessttii  ppeerrssoo--

nnaaggggii  ssttaannnnoo  ppeerr  ccoonncclluuddeerree  uunnaa  lloorroo  ssttoorriiaa  dd‟‟aammoorree,,  ssii  

llaasscciiaannoo  ccoonn  uunn  ssoorrrriissoo,,  sseennzzaa  rriimmppiiaannttii,,  sseennzzaa  llaaccrriimmee,,  

sseennzzaa  mmaannddaarrssii  aall  qquueell  ppaaeessee  ee,,  iinn  mmaanniieerraa  mmoollttoo  cciivviillee,,  

ssii  aaccccoorrddaannoo  ppeerr  rriivveeddeerrssii  ddooppoo  2200  aannnnii,,  ppeerr  uunn  iinnccoonnttrroo  

pprrooggrraammmmaattoo,,  ppeerr  rraaccccoonnttaarrssii  llee  lloorroo  ssttoorriiee  nneell  ppeerriiooddoo  

iinntteerrccoorrssoo  ee  rriivviivveerree  uunnaa  ffiiaammmmaattaa  ddii  qquueell  lloorroo  aammoorree..  

““CCii  rriivveeddrreemmoo  ttrraa  2200  aannnnii  iinn  qquueellllaa  cciittttàà,,  iinn  qquueellll‟‟aallbbeerrggoo,,  

aa  ttaallee  oorraa..””  EE‟‟  llaa  pprroommeessssaa,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaa  qquueelllloo  

cchhee  ppuuòò  ssuucccceeddeerree  nneeii  qquuaattttrroo  lluussttrrii  sseegguueennttii..  SSuullllaa  ssccoorrttaa  

ddii  qquueessttaa  mmooddaa,,  cchhee,,  ppeerr  oorraa,,  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  ppeerrssoonnee  ddii  uunn  

cceerrttoo  rraannggoo,,  ddeessccrriivvoo  uunn  iimmmmaaggiinnaarriioo  iinnccoonnttrroo  ddooppoo  2200  

aannnnii  ttrraa  uunn  LLuuii  ee  uunnaa  LLeeii,,  ttrreeppiiddaannttii  ee  ccuurriioossii,,  aannssiimmaannttii  ee  

iinnqquuiieettii..  

        LLuuii  èè  sseedduuttoo  nneellllaa  hhaallll  ddii  uunn  nnoottoo  aallbbeerrggoo  ((  ddii  qquueellllii  

ccoonn  mmoollttee  sstteellllee,,  ddii  qquueellllii  cchhee  ddiiffffiicciillmmeennttee  ffaalllliissccoonnoo  )),,  èè  

iinn  aannttiicciippoo  ssuullll‟‟oorraa  ssttaabbiilliittaa,,  ccoommee  ssii  ccoonnvviieennee  aallllee  ppeerrssoo--

nnee  ddii  qquueellll‟‟éélliittee,,  ppeerrcchhéé,,  ccoommee  ssuuggggeerriissccee  llaa  rraaccccoollttaa  

ddeellllee  bbuuoonnee  mmaanniieerree,,  ssppeettttaa  aaggllii  uuoommiinnii  aassppeettttaarree..  EE‟‟iinn  

eevviiddeennttee  ssttaattoo  ddii  nneerrvvoossiissmmoo,,  mmaa  cceerrccaa,,  sseennzzaa  rriiuusscciirrccii,,  ddii  

rreessttaarree  iinnddiiffffeerreennttee..  LLeeggggee  uunn  ggiioorrnnaallee  mmaa  èè  ccoossttrreettttoo  aa  

rriittoorrnnaarree  ppiiùù  vvoollttee  iinnddiieettrroo  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  qquueelllloo  cchhee  

ssttaa  lleeggggeennddoo..  AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  ssii  aaccccoorrggee  cchhee  uunnaa  bbeellllaa  

ssiiggnnoorraa,,  ddaallll‟‟iinncceeddeerree  eelleeggaannttee  ee  ddiissiinnvvoollttoo,,  ssii  aavvvviicciinnaa  

aallllaa  ““rreecceeppttiioonn””  ppeerr  cchhiieeddeerree  qquuaallccoossaa..  ““EEccccoollaa,,  èè  lleeii--  

ddiiccee  lluuii  ––  nnoonn  mmii  ssbbaagglliioo””..  EE  ssii  aallzzaa  ((  èè  iill  mmiinniimmoo  cchhee  

ppoossssaa  ffaarree  uunn  ggeennttlleemmaann))..  LLeeii  ssii  ggiirraa  vveerrssoo  ddii  lluuii,,  ssuu  

iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll‟‟aaddddeettttoo  aallllaa  rreecceeppttiioonn..  DDii  ssccaattttoo,,  ssii  

pprreecciippiittaannoo  ll‟‟uunnoo  vveerrssoo  ll‟‟aallttrraa,,  ssii  aabbbbrraacccciiaannoo  ee  ssii  bbaacciiaannoo  

ccoonn  ssllaanncciioo,,  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  hhaallll..  DDooppoo  ii  pprriimmii  ccoonnvveennee--

vvoollii  ee  uunnaa  vveellooccee  ee  mmaallcceellaattaa““ssqquuaaddrraattaa””,,  rreecciipprrooccaa,,  ddaa  

ccaappoo  aa  ppiieeddee,,  ddeecciiddoonnoo  ddii  aaccccoommooddaarrssii  aall  ttaavvoolloo  ddoovvee  eerraa  

sseedduuttoo  lluuii  ppeerr  rraaccccoonnttaarrssii  vveennttii  aannnnii  ddeellllaa  lloorroo  vviittaa..  

LLUUII::  ““CCoommee  ssttaaii??  TTii  vveeddoo  iinn  sspplleennddiiddaa  ffoorrmmaa,,  sseeii  ppiiùù  

rraaddiioossaa  cchhee  mmaaii..””  

LLEEII::  ““AAnncchhee  ttuu  hhaaii  uunn  aassppeettttoo  mmoollttoo  ggiioovvaanniillee  aa  ddiissppeettttoo  

ddeeggllii  aannnnii  cchhee  ssoonnoo  ppaassssaattii””..  

LLUUII::  ““DDaa  ddoovvee  vvoogglliiaammoo  ccoommiinncciiaarree??  QQuuaannddoo  ccii  llaa--

sscciiaammmmoo  eerroo  aappppeennaa  aallll‟‟iinniizziioo  ddeellllaa  mmiiaa  aattttiivviittàà  pprrooffeess--

ssiioonnaallee,,  cchhee,,  ffoorrttuunnaattaammeennttee,,  ssii  èè  aannddaattaa  sseemmpprree  ppiiùù  iinn--

ccrreemmeennttaannddoo,,  eedd  oorraa    ssoonnoo  ppiieennaammeennttee  ssooddddiissffaattttoo  ddii  

qquuaannttoo  hhoo  rreeaalliizzzzaattoo..  MMaa  ttuu,,  ddiimmmmii  qquuaallccoossaa  ddii  ttee””..  

LLEEII::  ““QQuuaannddoo  ccii  llaasscciiaammmmoo  aanncchh‟‟iioo  eerroo    aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  

ccoossaa  ffaarree  ddaa  ggrraannddee..  PPrriimmaa  ssoonnoo  ssttaattaa  nneell  mmoonnddoo  ddeellllaa  

mmooddaa  ccoommee  mmaannnneeqquuiinn,,  ppooii  ssoonn  ppaassssaattaa  aall  mmoonnddoo  ddeell  

cciinneemmaa  ddoovvee  hhoo  rraaccccoollttoo  ssvvaarriiaattii  ssuucccceessssii””..  

LLUUII::  IIoo  ttii  hhoo  sseegguuiittoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ssttaammppaa    ee  llaa  

tteelleevviissiioonnee,,  mmaa  uunn  ppoo‟‟  iill  mmiioo  llaavvoorroo  mmii  aassssoorrbbiivvaa  mmoollttoo  ee  

uunn  ppoo‟‟  llaa  ddiissttaannzzaa,,  ((nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree  cchhee  ssiiaammoo  ffiinniittii  iinn  

dduuee  ccoonnttiinneennttii  ddiivveerrssii)),,  hhoo  ppeerrssoo  llee  ttuuee  ttrraaccccee..  MMaa  ppaarr--

lliiaammoo  ppiiùù  ddaa  vviicciinnoo  ddii  nnooii,,  llaa  vviittaa  sseennttiimmeennttaallee,,  mmaa--

ttrriimmoonnii,,  ffiiggllii  eecccc....  IIoo  ssoonnoo  ssttaattoo  ffoorrttuunnaattoo  aadd  iimmbbaatttteerrmmii  

iinn  uunnaa  mmeerraavviigglliioossaa  ccoommppaaggnnaa  ddii  vviittaa,,  ddoonnnnaa  eecccceezziioonnaallee,,  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 
  

  

  

 

    
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

                                                

  
 

rraaffffiinnaattaa    ee  ccoollttaa  ee  ddaa  qquueessttaa  uunniioonnee  ssoonnoo  nnaattii  dduuee  ffiiggllii  ee  

qquuaattttrroo  nniippoottii,,  uunn  mmaattrriimmoonniioo  vveerraammeennttee  ffeelliiccee..  EE  ttuu  rraacc--

ccoonnttaammii  ddii  ttee””..  

LLEEII::  ““HHoo  iinnccoonnttrraattoo  ee  ccoonnoosscciiuuttoo  mmoollttiissssiimmee  ppeerrssoonnee..  

AAnncchh‟‟iioo  hhoo  aaffffrroonnttaattoo  iill  mmaattrriimmoonniioo,,  mmaa  sseennzzaa  ttrrooppppaa  

ccoonnvviinnzziioonnee..  IInnffaattttii  ddooppoo  cciirrccaa  ddiieeccii  aannnnii,,  èè  sseegguuiittoo  iill  ddii--

vvoorrzziioo,,  ddooppoo  aavveerr  mmeessssoo  aall  mmoonnddoo  aanncchh‟‟iioo  dduuee  ffiiggllii  ee  

qquuaattttrroo  nniippoottii::  IIll  mmiioo  mmaattrriimmoonniioo  eerraa  nnaattoo  ssoottttoo  uunnaa  ccaattttiivvaa  

sstteellllaa  oo  eerraa  ggiiàà  ssccrriittttoo  cchhee  ddoovveevvaa  nnaauuffrraaggaarree..  MMii  ssoonnoo  

ccoonnssoollaattaa  ccoonn  llee  ssooddddiissffaazziioonnii  ddeell  llaavvoorroo””..  

LLUUII::  ““PPaarrlliiaammoo  uunn  ppòò  ddeeii  nnoossttrrii  sseennttiimmeennttii..  DDooppoo  cchhee  ccii  

ssiiaammoo  llaasscciiaattii  ccoonnsseennssuuaallmmeennttee,,  iioo  hhoo  sseemmpprree  ppeennssaattoo  aa  ttee::  

sseeii  ssttaattaa  llaa  mmiiaa  ppiiaacceevvoollee  oosssseessssiioonnee  iinn  qquueessttoo  vveenntteennnniioo::  

hhoo  ppeennssaattoo  aa  ttee  eedd  hhoo  ppeennssaattoo  aa  qquuaannddoo  ssii  ssaarreebbbbee  ccoonn--

ccrreettiizzzzaattoo  ll‟‟ooddiieerrnnoo  iinnccoonnttrroo..  EEdd  oorraa  èè  iill  ssooggnnoo  ddii  uunnaa  vviittaa  

cchhee  ssii  rreeaalliizzzzaa..  LLaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa  ffuu  uunnaa  bbeellllaa  ssttoorriiaa,,  nneessssuunn  

aappppuunnttaammeennttoo  eerraa  bbaannaallee,,  ooggnnii  iinnccoonnttrroo  eerraa  sseemmpprree  ppiiùù  

ffooccoossoo  ee  aavvvviinncceennttee..  MMaa  ppeerrcchhéé  ppooii  ddeecciiddeemmmmoo  ddii  llaa--

sscciiaarrccii,,  ssee  ttuuttttoo  ffiillaavvaa  lliisscciioo  ccoommee  ll‟‟oolliioo??””..  

LLEEII::  ““  AAnncchhee  ppeerr  mmee  ttuu  sseeii  ssttaattoo  ll‟‟iinnccuubboo  ddii  uunnaa  vviittaa,,  uunnoo  

cchhee  mmii  hhaa  ppeerrsseegguuiittaattoo  sseemmpprree,,  ggiioorrnnoo  ee  nnoottttee,,  sseennzzaa  ssaa--

ppeerrlloo,,  ee  ll‟‟iiddeeaa    aannddaavvaa  aa  qquuaannddoo  ccii  ssaarreemmmmoo  ddii  nnuuoovvoo  iinn--

ccoonnttrraattii,,  ppiiùù  iinnnnaammoorraattii  cchhee  mmaaii,,  ppiiùù  iinnnnaammoorraattii  ddii  sseemmpprree..  

EE  ppeerr  mmee  ssii  èè  ttrraattttaattoo  ddii  uunn  vveerroo  rraammmmaarriiccoo  ccoonnssiiddeerraannddoo  

cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  mmii  rriigguuaarrddaa,,  eerraavvaammoo  ffaattttii  ll‟‟uunnoo  ppeerr  ll‟‟aallttrraa..  

PPaazziieennzzaa””..  

LLUUII::  ““AAnncchh‟‟iioo  ttii  hhoo  aammaattoo  ee  ttii  aammoo  ttaannttoo..  NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  

aavveerree  rriimmppiiaannttii..  LL‟‟aappppuunnttaammeennttoo  ddii  ooggggii  èè  ssttaattoo  uunnaa  ssppeecciiee  

ddii  ccoonnttrraattttoo  nnoonn  ssccrriittttoo,,  uunn  iimmppeeggnnoo  mmoorraallee,,  vvoolluuttoo  ee  ccoonn--

ddiivviissoo  ddaa  ttuuttttii  ee  dduuee..  PPeennssiiaammoo  aall  pprreesseennttee  ee  ggooddiiaammooccii  

qquueessttoo  ggiioorrnnoo..  PPeerr  mmee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ddiissiinnccaannttoo,,  ddii  uunnaa  mmee--

rraavviigglliioossaa  eevvaassiioonnee,,  ddii  uunnaa  ttrraassggrreessssiioonnee  vvoolluuttaa,,  ddii  uunnoo  

ssttrraappppoo  aallllee  rreeggoollee  ee  nnoonn  vveeddoo  ll‟‟oorraa  ddii  rriiaavveerrttii  ttrraa  llee  mmiiee  

bbrraacccciiaa,,  ccoommee  uunnaa  vvoollttaa””..  

LLEEII::    ““II  mmeerraavviigglliioossii  mmoommeennttii  ppaassssaattii  iinnssiieemmee  ee  llee  bbaattttaagglliiee  

aammoorroossee,,  iinntteerrmmiinnaabbiillii  ee  aappppaassssiioonnaattee,,  nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  ddii--

mmeennttiiccaarree..  PPeerr  mmee  ttuu  nnoonn  sseeii  ssttaattoo  uunnoo  ddeeii  ttaannttii,,  uunnoo  ddii  

qquueellllii  cchhee  nnoonn  llaasscciiaannoo  ttrraacccciiaa,,  ppeerrcchhéé  iill  nnoossttrroo  aammoorree  eerraa  

ggrraannddee,,  ccoorrrriissppoossttoo,,  eecccciittaannttee  eedd  eessaaggeerraattoo..””  

LLUUII::  ““PPrroopprriioo  ccoossìì,,  aanncchhee  ppeerr  mmee..  EE  iill  pprrooppoossiittoo  ee  llaa  pprroo--

mmeessssaa  ddii  rreeiinnccoonnttrraarrccii  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  vveennttii  aannnnii  èè  pprroopprriioo  llaa  

rriipprroovvaa,,  ssee  ccee  nnee  ffoossssee  bbiissooggnnoo,,  cchhee  iill  nnoossttrroo  ffuu  ee,,  aaggggiiuunn--

ggoo,,  èè  ,,  uunn  aammoorree  ccoonn  llaa  AA  mmaaiiuussccoollaa..    

HHoo  oorrddiinnaattoo  uunnaa  cceennaa  aall  lluummee  ddii  ccaannddeellaa  ((  ccoonn  iimmmmaannccaabbiillee  

ffiinnaallee  ccoonn  cchhaammppaaggnnee))  eedd  uunnaa  ssuuiittee  ppeerr  llaa  nnoottttee..  LLee  ffaavviillllee  

ccee  llee  mmeettttiiaammoo  nnooii,,  ccoonn  ii  ccoollllaauuddaattii  iinnggrreeddiieennttii  ddeellllaa  nnoossttrraa  

ppaassssiioonnee  ee  ffaannttaassiiaa::  ssaarràà  uunnaa  nnoottttee  ddaa  rriiccoorrddaarree  ppeerr  sseemm--

pprree……””  

LLEEII::  ““  EE  ppooii  ddii  nnuuoovvoo  ooggnnuunnoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  ssttrraaddaa??  

LLUUII::  ““PPuurrttrrooppppoo  ssìì,,  mmiiaa  ccaarraa,,  ttuu  sseeii  lliibbeerraa,,  iioo  nnoo;;  ee  qquueessttaa  

ttrraassggrreessssiioonnee,,  bbeenncchhéé  aarrddeenntteemmeennttee  ddeessiiddeerraattaa,,  mmii  mmeettttee  

nneellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  cchhii  ccoosscciieenntteemmeennttee  ccoommmmeettttee  uunn  eerrrroorree  

ee  ssuubbiittoo  ddooppoo  ssii  ppeennttee  ddii  qquueelllloo  cchhee  hhaa  ffaattttoo..  LLee  pprroommeessssee  

ssoonnoo  pprroommeessssee,,  mmaa  iioo  hhoo  uunnaa  mmoogglliiee  cchhee  aaddoorroo  ee  cchhee  mmeerriittaa  

rriissppeettttoo::  ll‟‟iiddeeaa  ddii  ffiissssaarrccii  qquueessttoo  aappppuunnttaammeennttoo  ccii  vveennnnee  

  ((CCoonnttiinnuuaa  aa  ppaagg..  3333))  

  

 
  

 

CC II   RRIIVVEEDDRREEMMOO  TTRRAA   VVEENNTT ’’AANNNN II   
LLuuii,,  lleeii  ee  uunn  aammoorree  aa  lluunnggoo  ssooggnnaattoo  ......  
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RReeggiimmeenn  SSaanniittaattiiss  SSaalleerrnniittaannuumm  
  

--  CCaappuutt  LLIIVV  --    
  

DDEE  DDIIAAEETTAA 

OOmmnniibbuuss  aassssuueettaamm  iiuubbeeoo  sseerrvvaarree  ddiiaaeettaamm..  aapppprroobboo  ssiicc  eessssee,,  nniissii  ssiitt  mmuuttaarree  nneecceessssee..    

eesstt  HHiippppooccrraass  tteessttiiss,,  qquuoonniiaamm  sseeqquuiittuurr  ppeessttiiss..  ffoorrttiioorr  eesstt  mmeettaa  mmeeddiicciinnaaee  cceerrttaa  

ddiiaaeettaa::  qquuaamm  ssii  nnoonn  ccuurraass,,    ffaattuuee  rreeggiiss  eett  mmaallee  ccuurraass..  qquuaallee,,  qquuiidd  eett  qquuaannddoo,,  qquuaannttuumm,,  

qquuoottiieess,,  uubbii  ddaannddoo,,  iissttaa  nnoottaarree  cciibboo  ddeebbeett  mmeeddiiccuuss  ddiiaaeettaannddoo..  

  
  

  
  

QQuueell  ssiisstteemmaa  sseemmbbrraa  iinnttaattttoo,,  ccuuii  ttii  sseeii  tteessttéé  aassssuueeffaattttoo::  sseegguuii  sseemmpprree,,  iill  pprriimmaa  ee  iill  ddooppoo,,  

nnoonn  ccaammbbiiaarr    ssee  nnoonn  èè  dd‟‟uuòòppoo..  LL‟‟aallttrraa  vviiaa  ggrraann  mmaallee  aapppprreessttaa,,  aanncchhee  IIppppoolliittoo  ll‟‟aatttteessttaa..  

CCeerrttoo,,  èè  ffaarrmmaaccoo  llaa  ddiieettaa,,  tteenneerr  sseemmpprree  aadd  eegguuaall  mmeettaa..  SSee  nnooll  ffaaii,,  bbeenn  mmaallaammeennttee,,  ccuurrii  eedd  

oopprrii  ddaa  ddeemmeennttee..  

                            
  

            

  

        LLEEVVIIOORRAA                                                

                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    DDooppoo  aavveerr  vviissiittaattoo  llaa  mmoogglliiee,,  uunn  ggiinneeccoollooggoo      

    ssii  rriivvoollggee  aall  mmaarriittoo::  

--  SSuuaa  mmoogglliiee  èè  iinncciinnttaa  --  

--  CCoommee  iinncciinnttaa,,  iioo  ssoonnoo  ssttaattoo  aatttteennttoo!!--  

--  SSaa,,  èè  ccoommee  nneell  ttrraaffffiiccoo,,  ttuu  sseeii  aatttteennttoo,,  ggllii  

aallttrrii  nnoo--  

______________________  

  
____________________  

  

      --  PPiieerriinnoo,,  ddoovvee  vviivveevvaannoo  ggllii  aannttiicchhii  GGaallllii??--  

      --  NNeeggllii  aannttiicchhii  ppoollllaaii!!--..  
____________________  

  

TTeemmaa  ddii  PPiieerriinnoo::  ""IIll  mmiioo  ppaappàà  ee  llaa  mmiiaa  mmaammmmaa,,  

ddii  nnoottttee,,  ffaabbbbrriiccaannoo  llaammppaaddiinnee""..  

LLaa  mmaaeessttrraa  cchhiieeddee  ssppiieeggaazziioonnii  ee  PPiieerriinnoo  rriissppoonn--

ddee::  ""LL''aallttrraa  nnoottttee  mmeennttrree  aannddaavvoo  iinn  bbaaggnnoo  hhoo  

sseennttiittoo  iill  ppaappàà  cchhee  ddiicceevvaa  aallllaa  mmaammmmaa::  SSppeeggnnii  

llaa  llaammppaaddiinnaa,,  cchhèè  nnee  ffaacccciiaammoo  uunn''aallttrraa!!""..  

 

IIPPSSEEOOAA  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  

  

  EENNOOGGAASSTTRROONNOOMMIIAA  

  SSAALLAA  DDII  VVEENNDDIITTAA  

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  TTUURRUUSSTTIICCAA  

  

VViiaa  MMaatttteeoottttii,,  3399  PPaaggaannii  --  tteell..  008811..551155..7733..7788  

iinnffoo@@iissttiittuuttoossaannggiiuusseeppppeessrrll..iitt  --  334499887777009956 

mailto:info@istitutosangiuseppesrl.it
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continua da pagina 31  

  
vviivviiaammoo  qquueessttoo  mmoommeennttoo  mmaaggiiccoo  ccoommee  uunnaa  ffaavvoollaa  cchhee  ssii  

rriinnnnoovvaa””..  

LLaa  ccoonncclluussiioonnee??  PPootteevvoo  sscceegglliieerree  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  iimm--

pprreevveeddiibbiillee,,  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  ssttrraannaa  oo  uunnaa  ccoonncclluussiioonnee  

ssccoonnttaattaa..  IIoo  pprreeffeerriirreeii  ffeerrmmaarrmmii  qquuii,,  llaasscciiaannddoo  aall  lleettttoorree  

ddii  ssccaatteennaarree  llaa  ssuuaa  ffaannttaassiiaa  iimmmmaaggiinnaannddoo,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  

qquueelllloo  cchhee  ssaarràà  sseegguuiittoo  ddooppoo,,  iinntteennddoo  ddooppoo  llaa  cceennaa,,  

qquuaannddoo  llaa  ccooppppiiaa  hhaa  ddaattoo  llaa  ssttuurraa  aadd  uunn  aammpplleessssoo  vvoolluuttoo  

ee  aatttteessoo  ccoonn  ttrreeppiiddaazziioonnee  ppeerr  vveenntt‟‟aannnnii,,  ccoonn  llaammppii  ddii  

ppaassssiioonnee,,  ssoossppiirrii,,  ssppaassiimmii  ffiinnoo  aaii  ffuuoocchhii  ppiirrootteeccnniiccii  ffiinnaa--

llii..                                                                                                            VViinncceennzzoo  SSoorriieennttee  
  

 

  

                                                                                          
  

 

 

 

AA  mmeennoo  cchhee  ––   nnaattuurraallmmeennttee  ––   nnoonn  ssii  vvoogglliiaa  ffaa--

rree  ppooll ii tt iiccaa  ppeerr  ttrraacccchheeggggiiaarree  ee  ppeerr  ssggrraaffffiiggnnaa--

rree..   MMaa  qquueessttaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  PPoollii tt iiccaa,,   qquueellllaa  ––   

ccoommee  aammoo  ddiirree  ––   ccoonn  llaa  PP  mmaaiiuussccoollaa;;   ssaarreebbbbee,,  

sseemmmmaaii ,,   ii ll   ssuuoo  eessaatt ttoo  ccoonnttrraarriioo,,  ssaarreebbbbee  llaa  vvee--

rraa  ““aanntt iippooll ii ttiiccaa”” ..   

IInn  IIttaall iiaa,,   ppeerròò  ––   ee  nnoonn  ssooll ttaannttoo  iinn  IIttaall iiaa  ––   èè  

ddaa  tteemmppoo  iinnvvaallssaa  uunnaa  mmaallssaannaa  aabbiittuuddiinnee::   qquueell--

llaa  ddii  ccaattaappuull ttaarree  iinn  iinnccaarriicchhii  ppooll iitt iiccii  oo  aammmmii--

nniissttrraatt iivvii   ddii   ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  ddeeii   ssooggggeett tt ii   aass--

ssoolluuttaammeennttee  iinnaaddaatt ttii ::   ssii   vvaa  ddaaii   mmaannaaggeerr  oo  pprree--

ssuunntt ii   ttaall ii   ff iinnoo  aaii   ccllaassssiiccii   ““nnaannii   ee  bbaalllleerriinnee”” ,,   

ppaassssaannddoo  mmaaggaarrii   ppeerr  cchhiirruurrgghhii   aallllaa  MMaarriinnoo..  

AAtttteennzziioonnee::   nnoonn  vvoogglliioo  cceerrttoo  nneeggaarree  aa  nnaannii   ee  

bbaall lleerriinnee  ii ll   ddiirriitt ttoo  ddii   ffaarrssii   eelleeggggeerree  aall   ppaarrllaa--

mmeennttoo..   QQuueell lloo  cchhee  llaammeennttoo  èè  cchhee  nnaannii ,,   bbaall llee--

rriinnee,,   mmaannaaggeerr,,   cchhiirruurrgghhii   ee  ssaalluummiieerrii   ppoossssaannoo  

ddiivveennttaarree  ddeeppuuttaatt ii   oo  mmiinniissttrrii   sseennzzaa  uunn  mmiinniimmoo  

ddii   pprreeppaarraazziioonnee,,   ddii   aatt tt iittuuddiinnee,,   sseennzzaa  aavveerree  ffaatt--

ttoo  nneeaanncchhee  ii ll   CCoonnssiiggll iieerree  ccoommuunnaallee  aall   ppaaeesseell lloo  

nnaattaallee..  

LLaa  PPoollii tt iiccaa  ––   ddiicceevvoo  ––   èè  uunn  mmeesstt iieerree,,   uunn  

ddiiffffiiccii llee  ee  nnoobbiilliissssiimmoo  mmeesstt iieerree;;   cchhee  ppeerròò,,  aall--

mmeennoo  qquuii   ddaa  nnooii ,,   nnoonn  hhaa  oorrddiinnaammeennttii ,,   nnoonn  hhaa  

aallbbii   ddii   ccaatteeggoorriiaa,,   nnoonn  hhaa  oorrddiinnii   pprrooffeessssiioonnaallii  

cchhee  ff iissssiinnoo  rreeggoollee  ee  ppaarraammeettrrii ..   PPeerr  ffaarree  ll‟‟aavv--

vvooccaattoo  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  llaauurreeaa  iinn  lleeggggee,,   ppeerr  ffaarree  

ii ll   ggeellaattaaiioo  èè  nneecceessssaarriiaa  uunnaa  aatt tteessttaazziioonnee  aammmmii--

nniissttrraatt iivvaa,,   ppeerrffiinnoo  ppeerr  ffaarree  ii ll   ddiissooccccuuppaattoo  cc‟‟èè  

oorrmmaaii   bbiissooggnnoo  ddii   uunnaa  cceerrtt iiffiiccaazziioonnee  aadd  hhoocc ..   

MMaa  ppeerr  ffaarree  ii ll   ppoollii tt iiccoo  nnoonn  cc‟‟èè  bbiissooggnnoo  ddii   

nniieennttee..   LL‟‟uunniiccoo  rreeqquuiissii ttoo  ppeerr  ddiivveennttaarree  CCoonn--

ssiiggll iieerree  mmuunniicciippaallee  èè  ddii   eesssseerree  iissccrrii ttttoo  nneell llee  

ll iissttee  eelleettttoorraallii   ddii   uunn  qquuaalluunnqquuee  CCoommuunnee  ii ttaall iiaa--    

CCoonnttiinnuuaa  aa  ppaagg..  3355  

  
 

 

 

 

 

CCII  VVEEDDRREEMMOO  TTRRAA  VVEENNTT‟‟AANNNNII  ____--____    
  
qquuaannddoo  iioo  nnoonn  aavveevvoo  aannccoorraa  ccoonnoosscciiuuttoo  qquueellllaa  mmeerraavviigglliioossaa  

ccrreeaattuurraa  cchhee  ppooii  èè  ddiivveennttaattaa  mmiiaa  mmoogglliiee..  IIll  nnoossttrroo  pprrooppoossiittoo  

ddii  rriivveeddeerrccii,,  ddooppoo  ttaannttoo  tteemmppoo,,  ffuu  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  ffoolllliiaa,,  uunnaa  

mmooddaa,,  ffuu  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  aappppuunnttaammeennttoo  aall  bbuuiioo,,  ddii  qquueellllii  cchhee  

vvaannnnoo  ddii  mmooddaa  ooggggii..  IIoo,,  ccoommuunnqquuee,,  nnoonn  ssoonnoo  ppeennttiittoo,,  aannzzii;;  

ee  ssee  ttoorrnnaassssii  iinnddiieettrroo  ddii  vveennttii  aannnnii,,  lloo  rriiffaarreeii  uugguuaallmmeennttee..  

SSccuussaammii  ppeerr  llaa  ssiinncceerriittàà..  EE  oorraa  ppeennssiiaammoo  ssoolloo  aa  qquueessttoo  

iinnccoonnttrroo,,  ppeennssiiaammoo  aall  nnoossttrroo  aammoorree  cchhee  hhaa  ssaappuuttoo  rreessiisstteerree  ee  

pprroobbaabbiillmmeennttee  ddiivveennttaarree  ppiiùù  ccoonnssaappeevvoollmmeennttee  mmaattuurroo..  

AAddeessssoo  ppeennssiiaammoo  ssoolloo  aa  nnooii..    

LLEEII::  ““VVaa  bbeennee  aanncchhee  ccoossìì..  PPeennssiiaammoo  ssoolloo  aa  nnooii  ooggggii  ee    

  

    

  

 

 

 

 

 

EE  ccoossìì ,,   ffiinnaallmmeennttee,,   IIggnnaazziioo  MMaarriinnoo  hhaa  ttooll ttoo  ii ll   

ddiissttuurrbboo..   SSaallvvoo  uunn  ssuupppplleemmeennttoo  ddii   ffaarrssaa  ddaa  rreeccii --

ttaarrssii   nneeii   pprroossssiimmii  vveenntt ii   ggiioorrnnii ..  

SSiiaa  cchhiiaarroo  ––   vvooggll iioo  pprreecciissaarree  ––   nnoonn  iinntteennddoo  

aaggggiiuunnggeerrmmii  aall llee  nnuuttrriittee  sscchhiieerree  ddii   ddeettrraatt ttoorrii   cchhee  

ooggggii   ssbbeeffffeeggggiiaannoo  ll‟‟eexx  ssiinnddaaccoo  ddii   RRoommaa,,   aanncchhee  

ssee  ddeell  MMaarriinnoo  ppoollii tt iiccoo  hhoo  sseemmpprree  aavvuuttoo  uunnaa  ppeess--

ssiimmaa  ooppiinniioonnee..   VViicceevveerrssaa,,   ii ll   MMaarriinnoo  cchhiirruurrggoo  ––   aa   

ddeett ttaa  ddii   ttaanntt ii  ––   ssaarreebbbbee  uunn  vvaall iiddiissssiimmoo  eelleemmeennttoo..   

EEvviiddeenntteemmeennttee,, llaa  tteeoorriiaa  cchhee  llaa  ppooll iitt iiccaa  ((ee  llaa  ppuubb--

bbll iiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee))  ddeebbbbaa  ““aapprriirrssii   aall llaa  ssoocciiee--

ttàà  cciivvii llee””   nnoonn  èè  ffoorrssee  llaa  ppiiùù  aazzzzeeccccaattaa..   

MMoolltt ii   sseemmbbrraannoo  iinnccoommiinncciiaarree  aa  ccoommpprreennddeerrlloo,,   

mmaa  nnoonn  SSii llvviioo  BBeerrlluussccoonnii ,,   cchhee  ––   pprroopprriioo  iinn  qquuee--

ssttee  oorree  ––   ttoorrnnaa  aadd  iinnvvooccaarree  ppeerr  RRoommaa  ee  ppeerr   MMiillaa--

nnoo  ddeeii   ““ssiinnddaaccii--mmaannaaggeerr””   cchhee  ppoossssaannoo  aammmmii--

nniissttrraarree  qquueell llee  mmeettrrooppoollii  ““ccoommee  ggrraannddii   aazziieennddee”” ..   

IInnccoonnssaappeevvoollmmeennttee,,   ii ll   CCaavvaall iieerree  ddiiffeennddee  aanncchhee  iill   

ssuuoo  ccaassoo  ppeerrssoonnaallee,,   qquueelllloo  ddii   uunn  ggrraannddee  iimmpprreenn--

ddii ttoorree  cchhee  iinn  ppooll ii ttiiccaa  hhaa  ooppeerraattoo  aabbbbaassttaannzzaa  bbee--

nnee,, ttaannttoo  ddaa  ccoossttrriinnggeerree  ii   ppootteerrii  ffoorrtt ii   aadd  uunn  ccoomm--

pplloott ttoo  ppeerr  ddeeffeenneessttrraarrlloo..  MMaa  cciiòò  cchhee  ggll ii   ssffuuggggee  èè   

ll‟‟eecccceezziioonnaallii ttàà  ddeellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa,,   aa  ffrroonnttee  ddii   

qquueell llaa  ddeell llaa  ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii   ppooll ii tt iiccii--

ffaaii--ddaa--ttee  ––   ccoommpprreessii   mmoolltt ii   mmiinniissttrrii   ddeeii   ssuuooii   ggoo--

vveerrnnii   ––   cchhee  ssii   ssoonnoo  rriivveellaatt ii   ddeeii  ccllaammoorroossii   ffaall--

ll iimmeennttii ..     

LLuunnggii   ddaa  mmee  ll‟‟ iiddeeaa  ddii   ffaaccii ll ii   ggeenneerraall iizzzzaazziioonnii ;;   

mmaa  nnoonn  èè  ddeett ttoo  cchhee,,  ssee  ooggnnuunnoo  ffaa  uunn  ““mmeesstt iieerree””   ee  

qquuaallccuunnoo  lloo  ffaa  aanncchhee  bbeennee,,   qquueessttoo  qquuaallccuunnoo  ppooss--

ssaa  ffaarr  bbeennee  aanncchhee  mmeesstt iieerrii   aassssaaii   ddiivveerrssii   ddaall  ssuuoo..   

EE  llaa  PPoollii ttiiccaa  èè  aanncchh‟‟eessssaa  uunn  mmeesstt iieerree  ccoommee  ggll ii   

aall ttrrii ,,   mmaa  uunn  mmeesstt iieerree  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ddeeggll ii   aall tt rrii ,,   cchhee  

rr iicchhiieeddee  ddoott ii ,,   qquuaallii ttàà,,   aatt ttii ttuuddiinnii   ppaarrttiiccoollaarriissssiimmee..   

  

 

 

 

CCII   SSAALLVVEERRÀÀ   LLAA   PPOOLLIITTIICCAA     
DDAAII  MMAANNAAGGEERR  EE  DDAALLLLAA““SSOOCCIIEETTÀÀ  CCIIVVIILLEE””??  
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    DDAALLLLAA  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDII  SSAARRNNOO  

    AAnnccoorraa  ssuuii  vveelleennii  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    UUnn  ffiiuummee  lluunnggoo  vveennttiiqquuaattttrroo  cchhiilloommeettrrii..  UUnn  ppeerrccoorr--

ssoo  aattttrraavveerrssoo  ttrree  pprroovviinnccee  ccaammppaannee  ee  ttrreennttaannoovvee  ccoo--

mmuunnii..  UUnnaa  ppooppoollaazziioonnee  cchhee  oosscciillllaa  ttrraa  ii  sseetttteecceennttoo--

cciinnqquuaannttaammiillaa  ee  iill  mmiilliioonnee  ddii  aabbiittaannttii..  ÈÈ  iill  ffiiuummee  SSaarr--

nnoo..  IInn  ccuuii  ssccoorrrree  aaccqquuaa,,  ccrroommoo  ee  tteettrraacclloorrooeettiilleennee..    

    IIll  bbaacciinnoo  ddeell  SSaarrnnoo  èè  aa  ccaavvaalllloo  ddeellllee  pprroovviinnccee  ddii  

AAvveelllliinnoo,,  SSaalleerrnnoo  ee  NNaappoollii..  UUnn‟‟aarreeaa  rriiccccaa  ddii  bbeelllleezzzzee  

ppaaeessaaggggiissttiicchhee::  iill  PPaarrccoo  nnaazziioonnaallee  ddeell  VVeessuuvviioo,,  iill  

PPaarrccoo  rreeggiioonnaallee  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo,,  llee  aarreeee  cciirrccuummvvee--

ssuuvviiaannee,,  ii  mmoonnttii  ddii  SSaarrnnoo  ee  ii  mmoonnttii  LLaattttaarrii..  EE,,  iinnssiiee--

mmee  aaii  ttoorrrreennttii  CCaavvaaiioollaa  ee  SSoollooffrraannaa,,  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  

ffiiuummee  ppiiùù  iinnqquuiinnaattoo  dd‟‟EEuurrooppaa..  LLee  ccaauussee  ssoonnoo  mmooll--

tteepplliiccii::  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ssccaarriicchhii  iinndduussttrriiaallii  pprroovveenniieennttii  

ddaallllee  aazziieennddee  ccoonncciiaarriiee,,  aaggrrooaalliimmeennttaarrii  ee  ddaaggllii  ssccaa--

rriicchhii  uurrbbaannii  nnoonn  ddeeppuurraattii..  

    LLaa  bboonniiffiiccaa  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo  èè  ppaarrttiittaa  nneell  11997733,,  ccoonn  

iill  pprrooggeettttoo  ssppeecciiaallee  ddii  rriissaannaammeennttoo  ddeellll‟‟iinntteerroo  GGoollffoo  

ddii  NNaappoollii..  MMaa,,  ddooppoo  ppiiùù  ddii  qquuaarraanntt‟‟aannnnii,,  llaa  ssiittuuaazziioo--

nnee  nnoonn  èè  ccaammbbiiaattaa..  AAttttrraavveerrssoo  iill  FFoonnddoo  eeuurrooppeeoo  ddii  

ssvviilluuppppoo  rreeggiioonnaallee  ((FFEESSRR)),,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  

hhaa  aapppprroovvaattoo  uunnIINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  DDII  oollttrree  115500  

mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  ppeerr  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeell  bbaacciinnoo  ddeell  ttoorr--

rreennttee..  EE,,  ccoonn  llaa  ddeelliibbeerraa  ddeellllaa  ggiiuunnttaa  rreeggiioonnaallee  nn..  111199  

ddeell  2200  mmaarrzzoo  22001122,,  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  uunn  PPrroottooccoolllloo  

ddii  IInntteessaa  ttrraa  llaa  RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa,,  AARRCCAADDIISS  ((AA--

ggeennzziiaa  RReeggiioonnaallee  CCaammppaannaa  DDiiffeessaa  SSuuoolloo))  ee  ll‟‟AAuuttoo--

rriittàà  ddii  BBaacciinnoo  RReeggiioonnaallee  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo,,  ssoottttoossccrriittttoo  

iinn  2288  mmaarrzzoo,,  ppeerr  ll‟‟aavvvviioo  ddeellllee  pprroocceedduurree  aattttuuaattiivvee  ddeell  

““GGrraannddee  PPrrooggeettttoo  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo””..  IIll  pprrooggrraammmmaa  

pprreevveeddee::  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  iiddrraauulliiccaa  ee  aammbbiieennttaallee  

ddeell  bbaassssoo  ccoorrssoo  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizz--

zzaazziioonnee  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ffooccee;;  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  vvaasscchhee  ddii  

llaammiinnaazziioonnee  ee  aarreeee  ddii  eessppaannssiioonnee  ccoonnttrroollllaattaa  ppeerr  iill  

ttrraatttteenniimmeennttoo  aa  mmoonnttee  ddeeii  vvoolluummii  ddii  ppiieennaa,,  uunn‟‟aattttii--

vviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee..  LL‟‟aattttuuaa--

zziioonnee  ddoovvrreebbbbee  ccoonncclluuddeerrssii  aa  ggiiuuggnnoo  22001155  ee  ccrreeaarree  

cciirrccaa  224400  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo..    

  MMaa  cc‟‟èè  uunn  pprroobblleemmaa  ddii  ffoonnddoo  ppeerr  mmoollttii  cciittttaaddiinnii  

ccaammppaannii..  IIll  rriissaannaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo  

èè  eesspprreessssaammeennttee  eesscclluussoo  ddaall  pprrooggeettttoo..  ««  IIll  GGrraannddee  

PPrrooggeettttoo  FFiiuummee  SSaarrnnoo  ––  ssppiieeggaa  EEmmiiddddiioo  VVeennttrree  ddeell  

CCoommiittaattoo  NNoo  VVaasscchhee  --  hhaa  ccoommee  ssccooppoo  llaa  mmiittiiggaazziioonnee  

ddeellll‟‟iiddrrooggeeoollooggiiccoo..  

  AAllccuunnee  ffaallddee  ssoonnoo  pprreesseennttii  aa  ppoocchhii  mmeettrrii  ddaallllee  vvaa--

sscchhee..  SSiiaammoo  aannddaattii  ppiiùù  vvoollttee  aa  RRoommaa  aa  ddiirree  ssìì,,  iill  pprroo--

ggeettttoo  ddeevvee  aannddaarree  aavvaannttii..  AA  ppaattttoo  cchhee  ccii  ssiiaa  uunnaa  ccoorr--

rreettttaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee»»..  UUnnaa  rree--

llaazziioonnee  AARRPPAACC  ddeell  22001122  ssuull  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  aacc--  

qquuee  ssuuppeerrffiicciiaallii  ddeell  ffiiuummee  SSaarrnnoo,,pprreesseennttaattaa  lloo  ssccoorrssoo  

mmaaggggiioo  aallllaa  XXIIII  CCoommmmiissssiioonnee  ddeell  SSeennaattoo,,  ccoonnffeerrmmaa  

uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  nnoonn  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  rraassssiiccuurraannttee::  aallttee  
  
  

  
  
  

  

   ccoonncceennttrraazziioonnii  ddii  ccrroommoo  ((8844..44  mmgg//KKgg  ss..ss..))  ppeerr  llaa  

pprreesseennzzaa  ddii  ccoonncceerriiee  ee  llee  iinntteennssee  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollee  

ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllee  ppiiùù  aallttee  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddii  

rraammee  pprreesseennttii  nneeii  ffeerrttiilliizzzzaannttii  ee  nneeii  ppeessttiicciiddii..  NNeeii  

sseeddiimmeennttii  ssii  rriittrroovvaannoo  eelleevvaattii  qquuaannttiittaattiivvii  ddii  mmeettaallllii  

qquuaallii::ccaaddmmiioo((00..3366  mmgg//KKgg  ss..ss..)),,  nniicchheell  ((1166..66  mmgg//KKgg  

ss..ss..)),,  mmeerrccuurriioo  ((00..2288  mmgg//KKgg  ss..ss..))  ee  ppiioommbboo  ((5588..22  

mmgg//KKgg  ss..ss..))..      

  NNeellll‟‟aattttiivviittàà  ddii  ssttuuddiioo  ssvvoollttaa  ddaallll‟‟UUnniivveerrssiittàà  ddii  

MMeeddiicciinnaa  ddii  SSaalleerrnnoo  nneell  22001122,,““EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPooll--

lluuttiioonn  EEffffeeccttss  oonn  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh,,  CClliinniiccaall,,  

EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  SSttuuddyy  iinn  SSoouutthheerrnn  IIttaallyy””,,  vviieennee  

ccoonnffeerrmmaattaa  llaa  pprreevvaalleennzzaa  ddii  mmaallffoorrmmaazziioonnii  iinn  ssiittii  

aallttaammeennttee  iinnqquuiinnaattii..  LLee  cciittttàà  pprreessee  iinn  ccoonnssiiddeerraa--

zziioonnee  iinn  qquueesstt‟‟aattttiivviittàà  ssoonnoo  qquueellllee  ssiittuuaattee  iinn  uunnaa  

zzoonnaa  ddeeffiinniittaa  ddaaii  rriicceerrccaattoorrii  ““PPeennttaaggoonnoo  ddeellllaa  mmoorr--

ttee””::  ll‟‟aarreeaa  ccoommpprreennddee  3399  ccoommuunnii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  

SSaalleerrnnoo,,  cchhee  ssii  eesstteennddoonnoo  nneell  bbaacciinnoo  iiddrrooggrraaffiiccoo  

ddeell  SSaarrnnoo..  DDaaggllii  ssttuuddii  eemmeerrggee  uunn  ddaattoo  aallllaarrmmaannttee..  

NNeeggllii  uullttiimmii  aannnnii,,  llaa  mmoorrttaalliittàà  ppeerr  ccaannccrroo  èè  ffoorrttee--

mmeennttee  aauummeennttaattaa,,  rraaggggiiuunnggeennddoo  lliivveellllii  mmoollttoo  ppiiùù  

aallttii  rriissppeettttoo  aallllaa  mmeeddiiaa  iittaalliiaannaa..LL‟‟iinnqquuiinnaammeennttoo  aamm  

aammbbiieennttaallee  èè  ccaauussaattoo  ddaalllloo  ssccaarriiccoo  ddii  ssoossttaannzzee  ttooss--

ssiicchhee  iilllleeggaallii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssii  rreeggiissttrraannoo  aallttee  ccoonn--

cceennttrraazziioonnii  ddii  ppoolliicclloorroobbiiffeenniillii..  LLaa  ffaasscciiaa  ppiiùù  aa  

rriisscchhiioo::  ddoonnnnee  iinncciinnttee  ee  bbaammbbiinnii..  SSuu  228844  ccaassii  ddii  

mmaallffoorrmmaazziioonnii  eessaammiinnaattii,,  llaa  ppiiùù  aallttaa  pprreevvaalleennzzaa  

((5533,,88%%))  èè  ssttaattaa  rreeggiissttrraattaa  ttrraa  llee  ddoonnnnee  cchhee  vviivvoonnoo  

iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  SSaalleerrnnoo..  UUnnaa  ppeerrcceennttuuaallee  iinnffeerriioorree  èè  

ssttaattaa  rriissccoonnttrraattaa  ppeerr  ggllii  aabbiittaannttii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  

NNaappoollii  ((2244,,88%%))  ee  ddii  AAvveelllliinnoo  ((1122..44%%))..    
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  IIll  1133  ggeennnnaaiioo  èè  ssttaattaa  eemmeessssaa  llaa  sseenntteennzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

TTrriibbuunnaallee  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  CCaammppaanniiaa  

eedd  èè  ssttaattoo  rriiggeettttaattoo  iill  rriiccoorrssoo  pprrooppoossttoo  ddaall  CCoommiittaattoo  

NNoo  VVaasscchhee..  SSeeccoonnddoo  iill  TTaarr,,  ““ll‟‟iinnffiillttrraazziioonnee  rriigguuaarrddee--

rreebbbbee  ssoolloo  iill  pprriimmoo  mmeettrroo  ddii  tteerrrreennoo  ee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  

ooppeerree,,  èè  cceerrttaammeennttee  iinnccoonnttrroollllaattoo  ee  iinnccoonnttrroollllaabbiillee  iill  

rriisscchhiioo  ddii  eessoonnddaazziioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  ee  dd‟‟iinnffiillttrraazziioonnee  

ddii  qquueessttee  nneell  ssoottttoossuuoolloo””..      
AAGGOOSSTTIINNAA  DDEELLLLII  CCOOMMPPAAGGNNII  
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nnoo..   LL‟‟uunniiccoo  rreeqquuiissii ttoo  ppeerr  ddiivveennttaarree  PPaarrllaammeenn--

ttaarree  èè  ddii   ggooddeerree  ddeeii   ddiirriitt ttii   cciivvii ll ii ..  

QQuuaannddoo  ffuuii   eelleett ttoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvooll ttaa  CCoonnssii --

ggll iieerree  aall   CCoommuunnee  ddii   TTrraappaannii   ––   nneell   11998800  ––   ddoo--

vveett tt ii   ssooll ttaannttoo  ff iirrmmaarree  llaa  rr ii ttuuaallee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  

““ssaappeerr  lleeggggeerree  ee  ssccrriivveerree”” ;;   qquuaannddoo  ffuuii   eelleett ttoo  

ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvooll ttaa  DDeeppuuttaattoo  ––   ssee  nnoonn  rr iiccoorrddoo  

mmaallee  ––   nnoonn  eebbbbii   nneeaanncchhee  qquueell   ddiissttuurrbboo..   

II  nnoossttrr ii   pprrooggeennii ttoorrii ,,   iinnvveeccee,,   ssii   rreeggoollaavvaannoo  iinn  

mmaanniieerraa  ddeell   ttuuttttoo  ddiivveerrssaa..   CChhiiuunnqquuee,,   nneell ll‟‟aannttii--

ccaa  RRoommaa,,   aavveessssee  vvoolluuttoo  iinniizziiaarree  llaa  ccaarrrriieerraa  ppoo--

ll ii tt iiccaa  ddii   aalllloorraa  ((ttrriibbuunnoo  ddeell llaa  pplleebbee,,   eeddii llee,,  

pprreettoorree,,   qquueessttoorree,,  eecccceetteerraa))   ddoovveevvaa  aacccceeddeerree  aall  

ccuurrssuuss  hhoonnoorruumm   ((ddoovvee  ppeerr  ““oonnoorrii””   ss‟‟iinntteennddee--

vvaannoo  llee  ccaarriicchhee  ppuubbbblliicchhee))  eedd  iinniizziiaarree  ddaall   ggrraa--

ddiinnoo  ppiiùù  bbaassssoo  uunnaa  ggaavveett ttaa  cchhee  ppootteevvaa  aanncchhee  

ppoorrttaarree  aall   vveerrtt iiccee  ddeell llee  mmaaggiissttrraattuurree  rreeppuubbbbllii--

ccaannee  oo,,   ppiiùù  ttaarrddii ,,   iimmppeerriiaall ii ..  

SSee,,   ooggggii ,,   iinn  IIttaall iiaa  ccii   ffoossssee  ssttaattoo  uunn  aannaallooggoo  

ccuurrssuuss  hhoonnoorruumm ,,   uunn  IIggnnaazziioo  MMaarriinnoo  nnoonn  ssaarreebb--

bbee  mmaaii   ddiivveennttaattoo  PPrraaeeffeeccttuuss  UUrrbbiiss   nneell llaa  CCiitt ttàà  

EEtteerrnnaa;;   ee,,   ss‟‟èè  ppeerr  qquueessttoo,,   nneeaanncchhee  uunn  MMaatttteeoo  

RReennzzii   ssaarreebbbbee  ssttaattoo  PPoonnttii ffeexx  MMaaxxiimmuuss   ddeell llaa  

RReeppuubbbblliiccaa..  

BBaatt ttuuttee  aa  ppaarrttee,,   eeppiissooddii   ““ddii   ccoolloorree””   aa  ppaarrttee,,  

ssppeerroo  cchhee  ll‟‟IIttaall iiaa  ee  ll‟‟EEuurrooppaa  ttuuttttaa  ssii   rreennddaannoo  

pprreessttoo  ccoonnttoo  ddii   uunnaa  ttaallee  rreeaall ttàà,,  mmaannddiinnoo  iinn  ppeenn--

ssiioonnee  mmaannaaggeerr,,   nnaannii   ee  bbaall lleerriinnee,,   ee  ttoorrnniinnoo  aallllaa  

bbuuoonnaa,,vveecccchhiiaa  PPoollii ttiiccaa,,  mmaaggaarrii   ccoonn  qquuaallcchhee  

ttrraaffffiicchhiinnoo  iinn  mmeennoo..   DDii  tteeccnniiccii   nnee  aabbbbiiaammoo  ppiiee--

nnee  llee  ttaasscchhee..   AAnncchhee  ddii   qquueell ll ii   ddii   ppiiùù  aallttoo  ll iivveell lloo..  

PPeennssoo,,   ppeerr  eesseemmppiioo,,   aa  qquueeii   bbaanncchhiieerrii   cchhee  hhaannnnoo  

ssoott ttoossccrrii ttttoo  ggll ii   iinnffaammii  ““ppaarraammeettrrii””   ddeell ll‟‟UUnniioonnee  

EEuurrooppeeaa  cchhee  ccii   hhaannnnoo  rr iiddoott ttoo  iinn  mmiisseerriiaa;;   ppeennssoo  

aa  qquueeii   ggeennii   ddeell llaa  ff iinnaannzzaa  cchhee  hhaannnnoo  pprriivvaatt iizz--

zzaattoo  llaa  BBaannccaa  dd‟‟ IIttaall iiaa;;   ppeennssoo  aa  qquueeii   pprrooffeessssoo--

rroonnii   cchhee  hhaannnnoo  ssppooggll iiaattoo  ll‟‟IIttaall iiaa  ddeellllaa  ssuuaa  iinndduu--  

ssttrr iiaa  ppuubbbblliiccaa;;   ppeennssoo  aa  qquueeii   rraaggiioonniieerrii   cchhee  

hhaannnnoo  ddiissttrruutt ttoo  uunn  ssiisstteemmaa  ppeennssiioonniisstt iiccoo  aa  mmii--

ssuurraa  dd‟‟uuoommoo;;   ppeennssoo  aa  ttuutttt ii   ccoolloorroo  cchhee  vvoogglliioonnoo  

ppiieeggaarree  llaa  vvii ttaa  ee  ll‟‟eeccoonnoommiiaa  ddeell llaa  nnoossttrraa  ppaattrriiaa  

aall llee  ““eessiiggeennzzee  ddeeii   mmeerrccaatt ii”” ,,   mmaaggaarrii   aacccceettttaannddoo  

uunn  iinnffaammee  ““ ttrraatt ttaattoo  ddii   lliibbeerroo  ssccaammbbiioo””   cchhee  ccii  

mmeett tteerreebbbbee  aall llaa  mmeerrccéé  ddeell ll‟‟iinndduussttrriiaa  aammeerriiccaa--

nnaa..   SSee  ccii   ffaattee  aatt tteennzziioonnee,,   ccoossttoorroo  hhaannnnoo  ttuutt ttii   

qquuaallccoossaa  iinn  ccoommuunnee::   nnoonn  vveennggoonnoo  ddaall llaa  ppooll iitt ii--

ccaa  mmaa  ddaall llaa  ““ssoocciieettàà  cciivvii llee”” ,,   nnoonn  hhaannnnoo  mmaaii  

ffrreeqquueennttaattoo  CCoonnssiiggll ii  CCoommuunnaall ii   mmaa  ssooll ttaannttoo  

CCoonnssiiggll ii   dd‟‟AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,   nnoonn  pprroovveennggoonnoo  

ddaall llaa  DDCC,,  ddaall   PPCCII  oo  ddaall   MMSSII,,   mmaa  ddaall llaa  BBaannccaa  

dd‟‟IIttaall iiaa,,   ddaall ll‟‟IIRRII  oo  ddaa  qquuaallcchhee  ccoovvaattaa  ddii   ggiioo--

vvaannii   mmaannaaggeerr  aarrrreemmbbaanntt ii ..   

CCeerrttoo,,   mmii  rreennddoo  ccoonnttoo  cchhee  llaa  ppooll ii tt iiccaa  ttrraaddii--

zziioonnaallee  nnoonn  èè  ssttaattaa  sseemmpprree  aall ll‟‟aalltteezzzzaa  ddeell llaa  ssii--

ttuuaazziioonnee,,   cchhee  hhaa  ssffoorrnnaattoo  ttrrooppppii   ttrraaffffiicchhiinnii ,,  

tt rrooppppii   iinnccaappaaccii ,,   tt rrooppppii  aazzzzeeccccaaccaarrbbuuggllii ..   MMaa  

eerraa  vveecccchhiiaa  ppooll iitt iiccaa,,   ppooll ii tt iiccaa  ffaaii--ddaa--ttee,,   sseennzzaa  

rreeggoollee  cchhee  nneeaanncchhee  lloonnttaannaammeennttee  rr iiccoorrddaasssseerroo  

uunn  ccuurrssuuss  hhoonnoorruumm ,,   uunnaa  sseelleezziioonnee  cchhee  pprree--

mmiiaassssee  ii   mmiiggll iioorrii   ee  llaasscciiaassssee  aall   ppaalloo  ii   ppeeggggiioorrii ..  

MMaa,,   nnoonnoossttaannttee  qquueessttoo,,   qquuaallcchhee  vvooll ttaa  ii   mmeeddiiaa--

ttoorrii   ddeell llaa  ppooll iitt iiccaa  ––   cciiooèè  ii   ppaarrttii ttii   ––   rriiuusscciivvaannoo  aa  

ffoorrmmaarree  uunnaa  ccllaassssee  ddiirriiggeennttee,,   aa  ffaarr   eemmeerrggeerree  ii ll   

mmeegglliioo..   EE  ccoommuunnqquuee  ––   ppuurr  ccoonn  ttuutt tt ii   ii   lloorroo  ddii--

ffeett ttii   ––   qquueeii   vveecccchhii   ppooll iitt iiccii   eerraannoo  mmiill llee  vvooll ttee  

pprreeffeerriibbii llii   aa  qquueesstt ii   iimmpprreesseennttaabbiill ii   eessppoonneenntt ii  ddii  

uunnaa  ““ssoocciieettàà  cciivvii llee””   cchhee  ddii   cciivvii llee  hhaa  ssoolloo  ii ll   nnoo--

mmee..   

AAuussppiiccoo  uunn  rr ii ttoorrnnoo  aall   ppaassssaattoo??  CCeerrttaammeennttee  

nnoo..   MMaa  ssppeerroo  ccoonn  ttuutt ttoo  ii ll   ccuuoorree  cchhee  iinn  IIttaall iiaa  

ppoossssaa  nnaasscceerree  uunnaa  nnuuoovvaa  ee  ccaappaaccee  ccllaassssee  ppooll ii--

tt iiccaa,,   ee  cchhee  qquueessttaa  ccii   lliibbeerrii   ddaa  cceerrttaa  ggeennttee  cchhee  

aall llaa  ppooll ii ttiiccaa  èè  ssttaattaa  ssoolloo  ““pprreessttaattaa”” ..   CCrreeddoo  cchhee  

ssiiaa  ggiiuunnttoo  ii ll   mmoommeennttoo  ddii   rreessttii ttuuiirree  iill   pprreessttii ttoo..  

SSeennzzaa  iinntteerreessssii ,,   nnaattuurraallmmeennttee..  

MM..RRaall lloo  

  
PPRREEMMIIAATTOO  AA  RROOMMAA  LL‟‟OONN..  MMIICCHHEELLEE  RRAALLLLOO  

  

  

      DDoommaannii  ll''aallttrroo,,vveenneerrddìì  1133  nnoovveemmbbrree,,  aallllee  oorree  1166,,3300,,  iinn  PPiiaazzzzaa  ddeell  

  CCaammppiiddoogglliioo  --  SSaallaa  PPiieettrroo  ddaa  CCoorrttoonnaa  --  ppeerr  llaa  1122°°  eeddiizziioonnee  ddeell  PPrree--  

  mmiioo  ""GGaalllliittttoo  DDuueellllii"",,  ssaarràà  pprreemmiiaattoo  ll‟‟oonn..  MMiicchheellee  RRaalllloo..  

      SSiiccuurraammeennttee,,  ll''ooccccaassiioonnee  ssaarràà  pprrooppiizziiaa  ppeerr    rriivveeddeerree  ttaannttii  aammiiccii  rroo--  

rroommaannii  ee  nnoonn  ssoolloo..    PPeerr  iinnttaannttoo,,  ttuuttttoo  lloo  ssttaaffff  ddeell  ggiioorrnnaallee  eedd  iill  ssoottttoo--  

ssccrriittttoo  iinn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffeelliicciissssiimmii  ddeellll‟‟  eevveennttoo,,  ssii  ccoonnggrraattuullaannoo    

vviivvaammeennttee  ccoonn  ll‟‟OOnnoorreevvoollee,,  ppeerr  iill  mmeerriittaattoo  ssuucccceessssoo..  

                                                                                                                                                  FFrraannccoo  PPaassttoorree   

    

  

    MM..RRaalllloo,,  vvaalleennttee  ssttoorriiccoo,,  eelleettttoo  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  nneell  11999944  aallllaa  CCaammeerraa  ddeeii  ddeeppuuttaattii  nneell  ccoolllleeggiioo  ddii  TTrraappaannii  ppeerr  iill  PPoolloo  ddeell  BBuuoonn  GGoovveerrnnoo,,  

aaddeerreennddoo  aall  ggrruuppppoo      ddii  AAlllleeaannzzaa  NNaazziioonnaallee  eedd  èè  ccoommppoonneennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEsstteerrii..  VViieennee  rriieelleettttoo  nneell11999966  ppeerr  iill  PPoolloo  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  ee  ffaa  

ppaarrttee  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  EEsstteerrii,,  PPoolliittiicchhee  ddeellll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa,,  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee..NNoonn  ssii  rriiccaannddiiddaa  nneell  22000011  ee  ttoorrnnaa  aaggllii  ssttuuddii  ssttoorriiccii..  HHaa  

iinnffaattttii  ppuubbbblliiccaattoo  ddiivveerrssii  vvoolluummii  ssuullllaa  ssttoorriiaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ddeellll''EEuurrooppaa  OOrriieennttaallee  ee  ddeeii  mmoovviimmeennttii  nnaazziioonnaalliissttii  ttrraa  llee  dduuee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallii..HHaa  

ccoollllaabboorraattoo  ccoonn  ii  qquuoottiiddiiaannii  ppiiùù  pprreessttiiggiioossii  ee  nnuummeerroossee  ssoonnoo  llee  ssuuee  ppuubbbblliiccaazziioonnii..  DDaa  dduuee  aannnnii  ccoollllaabboorraa  aanncchhee  ccoonn  iill  nnoossttrroo  ggiioorrnnaallee  

AANNTTRROOPPOOSS  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD..  
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LLaa  tteelleewweebb  AANNTTRROOPPOOSS  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD  ee  llaa  ssuuaa  

rriivviissttaa  nnoonn  hhaannnnoo  ffiinnaalliittàà  lluuccrraattiivvee,,  nnéé  ssoonnoo  eessssee  lleeggaattee  

aadd    iiddeeoollooggiiee  ppoolliittiicchhee..  PPeerrcciiòò,,  aaggiissccoonnoo  nneellllaa  ttoottaallee  

lliibbeerrttàà  ddii  ppeennssiieerroo,,  iinn  nnoommee  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa,,  cchhee  hhaa  aa  

ccuuoorree  ii  vvaalloorrii  cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  iill  ccaarrddiinnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  

cciivviillee  ee  ddeellllaa  vviittaa,,nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ppeerr  llaa  ppeerrssoonnaa  

uummaannaa  ee  ccoonnttrroo  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  iiddiioossiinnccrraassiiaa..  PPrroo  ppaaccee,,  

sseemmpprree  ccoonnttrraa  bbeelllluumm..    
  

 
  

 

  
RRiivviissttaa  ee  tteellee--wweebb  oommoonniimmaa::  

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. aa nn dd rr oo pp oo ss .. ii tt   
  

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. aa nn dd rr oo pp oo ss .. ee uu   
CCaannaallee  vviiddeeooYYuuttuubbee  

hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//MMrrFFrraannccooppaassttoorree  
  
  

DDiirreezziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  
VViiaa  PPoossiiddoonniiaa,,  117711//hh,,  SSaalleerrnnoo  

tteelleeffoonnoo//sseeggrr..tteell::  008899..772233881144  

FFaaxx::  008899..772233881144  ––  EECCDDLL::IITT11553311444400  
  

CCoonnttaattttii  tteelleemmaattiiccii::  
  aa nn tt rr oo pp oo ss @@ ff aa ss tt ww ee bb nn ee tt .. ii tt       

DDiissttrriibbuuzziioonnee::   
LL ee tt tt uu rr aa   oo nn   ll ii nn ee   

  

FFoonnddaattoorree//EEddiittoorree//DDiirr..rreessppoonnssaabbiillee::  
MMeemmbbeerr  ooff  GG..NN..SS  PPRREESSSS  AAssssoocciiaattiioonn  

EEuurrooppeeaann    JJoouurrnnaalliisstt  

ddootttt..  PPrrooff..  FFrraannccoo  PPaassttoorree  

ff rr aa nn cc oo pp aa ss tt oo rr ee @@ ff aa ss tt ww ee bb nn ee tt .. ii tt     hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. aa nn dd rr oo pp oo ss .. ii tt // BB ii oo gg rr aa ff ii aa .. hh tt mm ll   
hh tt tt pp :: // // aa nn dd rr oo pp oo uu .. bb ll oo gg ss pp oo tt .. ii tt //   

  
  

DDiirreettttoorree::  
RRoossaa  MMaarriiaa  PPaassttoorree  

rroommaappaass@@kkaattaammaaiill..ccoomm  

rr oo mm aa pp aa ss 33 99 @@ gg mm aa ii ll .. cc oo mm   

hhttttpp::////rroosseemmaarryyookk..sskkyyrroocckk..ccoomm//  
  

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaalleerrnnoo  
VViiaa  CCaammiilllloo  SSoorrggeennttii,,  2211  ((tteell..008899..222233773388))  

ddootttt..  RReennaattoo  NNiiccooddeemmoo  

ddootttt..  IInngg..  GGiiuuffffrriiddaa  FFaarriinnaa  

ddootttt..PPaaoolloo  LLiigguuoorrii  

  MMaarriioo  BBoottttiigglliieerrii  

PPaaoolloo  ZZiinnnnaa  
  

  

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaaggaannii  
PPiiaazzzzaa  CCoorrppoo  ddii  CCrriissttoo  8844001166  

ddootttt..  FFllaavviiaannoo  CCaalleennddaa  

ff ll aa vv ii aa nn oo cc aa ll ee nn dd aa @@ kk aa tt aa mm aa ii ll .. cc oo mm   
  

RReeddaazziioonnee  ddii  AAnnggrrii  
VViiaa  BBaaddiiaa,,  66  AAnnggrrii  ((SSaa))  ((008811..994466889955))  

GGeeoommeettrrrraa  CCaarrlloo  DD’’AAccuunnzzoo  

ccaarrlloo..ddaaccuunnzzoo@@ttiinn..iitt  
  

                    RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  VVaalleennttiinnoo  TToorriioo  ((SSaa))  
                                                        VViiaa  CCuurrttii,,  88  ––    tteell..  008811..99555555440088  
                                                            ddootttt..  AAvvvv..VViinncceennzzoo  SSoorriieennttee  
                                                                    vviinncceessoorriieennttee@@ggmmaaiill..ccoomm    

  

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaarrnnoo  ((SSAA))  
VViiaa  RRoommaa  nn..5544  SSaarrnnoo--  cceellll..  332288..99116633338800  

DDootttt  EErrrriiccoo  EElliiaannii  

eerrrriiccooeelliiaannii@@ggmmaaiill..ccoomm                                                                                                                                                              

RReeddaazziioonnee  ddii  TToorrrree  ddeell  LLaaggoo  PPuucccciinnii  
CCoommuunnee  ddii  VViiaarreeggggiioo  --  VViiaa  FF..DDeellll’’AAqquuiillaa,,  2299//bb  

SSiillvveessttrrii  PPaassttoorree  CCeessaarree  

ssiillvveessttrriicceessaarree@@vviirrggiilliioo..iitt  
  

RReeddaazziioonnee  ddii  BBeerrggaammoo  
VViiaa  PPeerroossii,,  2200  ((cceellll::33447700770066113333))  

DDootttt..PPrrooff..ssssaa  MMaarriiaa  IImmppaarraattoo  

mmaarriiaaiimmppaarraattoo11@@vviirrggiilliioo..iitt  
  

CCoollllaabboorraazziioonnii::  
ddootttt..  VViinncceennzzoo  AAnnddrraaoouuss  ((PPaavviiaa))      

ddootttt..  MMaarrccoo  DDee  BBoorriiss  ((MMiillaannoo))  

    ddootttt..aarrcchh..  AAnniieelllloo  PPaalluummbboo  ((SSaalleerrnnoo))  

oonn..  ddootttt..  MMiicchheellee  RRaalllloo  ((TTrraappaannii))  
            

  CCoonnssuulleennttee  mmuussiiccaallee  
MM..ttrroo  EErrmmaannnnoo  PPaassttoorree  

  

CCoonnssuulleennttee  ggrraaffiiccoo  
DDootttt  PPaaoolloo  LLiigguuoorrii  

  

WWeebbmmaasstteerr  
PPrrooff..ssssaa  PPaassttoorree  RRoossaa  MMaarriiaa  

  

  

 

AAii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  DD..  LLgg..  119966//0033,,  llee  iinnffoorrmmaa--

zziioonnii  ccoonntteennuuttee  iinn  qquueessttee  ppaaggiinnee  ssoonnoo  ddiirreettttee  eesscclluussii--

vvaammeennttee  aall  ddeessttiinnaattaarriioo..  ÈÈ  VViieettaattoo,,  ppeerrttaannttoo,,  uuttiilliizzzzaarrnnee  

iill  ccoonntteennuuttoo,,  sseennzzaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  oo  ffaarrnnee  uussii  ddiivveerrssii  ddaa  

qquueellllii  ggiioorrnnaalliissttiiccii  ..  

  

 
  

 

II  ccoollllaabboorraattoorrii,,  vvoolloonnttaarrii,,  nnoonn  ppeerrcceeppiissccoonnoo  ccoommppeennssoo  

aallccuunnoo  ee  ssii  aassssuummoonnoo  llee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  qquuaannttoo  

rriippoorrttaattoo  nneeii  pprroopprrii  eellaabboorraattii..  

    

 DDaall  DDeettttaattoo  ccoossttiittuuzziioonnaallee::    

--  TTuuttttii  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  aa  mmaanniiffeessttaarree  lliibbeerraammeennttee  iill  

pprroopprriioo  ppeennssiieerroo,,  ccoonn  llaa  ppaarroollaa,,  lloo  ssccrriittttoo  eedd  ooggnnii  aallttrroo  

mmeezzzzoo  ddii  ddiiffffuussiioonnee..  LLaa  ssttaammppaa  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ssooggggeettttaa  

aadd  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  oo  cceennssuurree  --  ((AArrtt..  2211))    

--  LLaa  CCoossttiittuuzziioonnee  iittaalliiaannaa  aassssuummee  llaa  ccuullttuurraa  ccoommee  vvaalloorree  

ffoonnddaammeennttaallee  ee  iinnsseerriissccee  ttrraa  ii  pprriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  llaa  

ddiissppoossiizziioonnee  cchhee  iimmppeeggnnaa  llaa  RReeppuubbbblliiccaa  aa  pprroommuuoovveerrnnee  

lloo  ssvviilluuppppoo..  ““IIll  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee  ddii  uunn  PPaaeessee  

rraapppprreesseennttaa  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  vviissiibbiillee  ee  ttaannggiibbiillee  ddeellllaa  

ssttoorriiaa  ddii  qquueellllaa  NNaazziioonnee  ……””  --  ((aarrtt..99))    

 

 
GGllii  iinnddiirriizzzzii  ee--mmaaiill  iinn  nnoossttrroo  ppoosssseessssoo,,  iinn  ppaarrttee  ccii  ssoonnoo  

ssttaattii  ccoommuunniiccaattii,,  iinn  ppaarrttee  pprroovveennggoonnoo  ddaa  eelleenncchhii  ddii  

ppuubbbblliiccoo  ddoommiinniioo  iinn  IInntteerrnneett,,  aallttrrii  ssoonnoo  ssttaattii  pprreelleevvaattii,,  

ddaa  mmeessssaaggggii  ee--mmaaiill  aa  nnooii  ppeerrvveennuuttii..  SSeeccoonnddoo  ll''aarrttiiccoolloo  nn..  

11661188  PPaarr..  111111  ddeelliibbeerraattoo  aall  110055°°  ccoonnggrreessssoo  UUSSAA,,  iinn  

ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  DD..LLggss..  119966//22000033  eedd  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa  LLeegg..  

667755//9966,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii,,  iill  

ssuuoo  iinnddiirriizzzzoo  èè  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  ll’’iinnvviioo  

ddeellllaa  pprreesseennttee  rriivviissttaa..      
  

 RReeggaallaattee  uunn  aabbbboonnaammeennttoo  ggrraattuuiittoo  aallllaa  rriivviissttaa,,  aa  

ppaarreennttii,,  aammiiccii  ee  ccoonnoosscceennttii  iinntteerreessssaattii,,  sseeggnnaallaannddooccii  llaa  

lloorroo  ee--mmaaiill..  IInnffaattttii,,  iill  ggiioorrnnaallee  vviieennee  iinnvviiaattoo  ssoolloo  aadd  ee--

mmaaiill  sseeggnnaallaattee  eedd  ooppppoorrttuunnaammeennttee  sseelleezziioonnaattee..      

  
    

 
SSuu    wwwwww..aannddrrooppooss..eeuu,,  iinn  NNeewwss,,  ii  nnuummeerrii  ddeellllaa  

rriivviissttaa    ddeeggllii  uullttiimmii  ttrree  aannnnii..  PPeerr  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  

iinnvviioo  ddii  mmaatteerriiaallii,,  rriicchhiieessttee  ddii  ppuubbbblliicciittàà  ee  ccoollllaa--

bboorraazziioonnii::    008899..222233773388    ––  FFaaxx::  008899..772233881144  ––      

CCeelllluullaarree::  33777711771111006644  

EE--MMAAIILLSS  ::    aannddrrooppoossiinntthheewwoorrlldd@@ffaassttwweebbnneett..iitt  

  aannttrrooppooss@@ffaassttwweebbnneett..iitt  ––  ffrraannccooppaassttoorree@@ffaassttwweebbnneett..iitt  
  

  

SSppeeddiizziioonnee  vviirrttuuaallee  oonn  lliinnee    
PPeerr  ssppeeddiizziioonnee  vviirrttuuaallee  oommaaggggiioo,,  mmaassssiimmoo  33  mmeessii  

PPeerr  ccooppiiaa  ccaarrttaacceeaa::    €€  11,,5500    ppiiùù  ssppeessee  ddii  ssppeeddiizziioonnee..  

PPeerr  aabbbboonnaammeennttoo  aannnnuuoo  aall  ccaarrttaacceeoo::    €€  2255,,0000        

PPeerr  aabbbboonnaammeennttoo  aannnnuuoo  aall  vviirrttuuaallee::    €€  2200,,0000      
    
 
 
 
 
 
  

 

AANNTTRROOPPOOSS  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD,,  RRiivviissttaa  ee  TTeelleewweebb,,  

hhaannnnoo,,    iinnoollttrree  ,,  iill  ppaattrroocciinniioo    ddeeggllii  EEnnttii  CCaarrmmiinneelllloo  ee  

SSSS..  CCoorrppoo  ddii  CCrriissttoo..  IIll  ggiioorrnnaallee  èè  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  

nnoossttrrii  lleettttoorrii  ssuull  ppoorrttaallee::    
hhttttpp::////wwwwww..aannddrrooppooss..eeuu//aannttrrooppoossiinntthheewwoorrlldd..hhttmmll  

  

mmaa  ppuuòò  eesssseerree  rriicchhiieessttoo  aanncchhee  iinn  ffoorrmmaa  ccaarrttaacceeaa,,  

pprreevviioo  llaa    ssoottttoossccrriizziioonnee  ddii  uunn    aabbbboonnaammeennttoo  annuale 
 

   

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ccaarrttaacceeaa    VViiaa  PPoossiiddoonniiaa  221133//221155  ((SSaa))  --  tteell..  008899  775599772255  

Cod. GGKEY:0H4JW8018Y9 E  

  
 

    

MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  GGNNSS  PPrreessss  AAssssoocciiaattiioonn  RReegg..  IIDD  77667766  88  ––  IIPPCC  //  RRiicchhiieessttaa  aauuttoorriizzzz..nnee  aall  TTrriibbuunnaallee  ddii  SSaalleerrnnoo  ddeell  2255..0033..22000088  //  PPaattrroocciinniioo  CCoommuunnee  ddii  

SSaalleerrnnoo  pprroott..  PP9944990088  ––  2277..0055..22000099  //  PPaattrroocciinniioo    PPrroovv..    AAvveelllliinnoo  ––  pprroott..    5588119966  ––  1166..1100..22001122  //  PPaattrroocc..  CCoomm..  PPaaggaannii  ––  pprroott..  00002233228844  ––  2299..0077..22000088  //  PPaattrroocc..  

PPrroovv..  SSaalleerrnnoo  ––  pprroott..  116677//sstt  ––  2233..0099..22000099  //  PPaattrroocc..  CCoomm..  ddii  SS..  VVaalleennttiinnoo  TToorriioo  ––    2244..0055..22000088    ––  AAccqquuiissttoo  SSppaazziioo//wweebb  ddeell  2266//0044//0066  --  AArruubbaa  SS..PP..AA..  
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