ARKONES
ARtaj KONfrontoj en ESperanto

2527 septembro 2015

vendredo, 27 septembro 2015
15:00
18:00 Svarmejo

Malfermo de la akceptejo
Aŭtora horo
Nora Caragea

Nora Caragea prezentos mallongajn

klarigojn kaj citaĵojn el la libroj, kiujn
ŝi tradukis kaj mem eldonis. Ŝi parolos
parte ankaŭ pri estiĝo de la libroj kaj
ilia enhavo.

La psikologia ekonomio de la industrio de la angla lingvo
Michael Farris

19:00 Fundamento

Kvankam ne ekzistas
Aldone, ekzistas kelkaj
objektiva bezono de la 18:00 Fundamento specifaj kondiĉoj ĉirkaŭ la
angla
kiel
internacia
angla havantaj influon sur
lingvo, ekzistas ja granda, subjektiva ĝia funkciado kaj merkatiko. La plej
bezono, ke la angla ludu tiun rolon. grava de tiuj ekstas la fakto, ke la
Fakte, multaj de la plej fervoraj diversaj variantoj de la angla ne perdis
subtenantoj de la internacia uzo de la sian funkcion kiel medio de nacia
angla estas nedenaskaj parolantoj, por identeco. Tio kreas kontraŭdiron en la
kiuj kono de la angla estas grava parto internacia uzo de la angla; Ju pli bone
de internacia aŭ moderna identeco. ĝi funkcias kiel etna lingvo des malpli
Tiurigarde la angla iĝis konsuma bone ĝi funkcias kiel interlingvo kaj
produkto pli malpli kiel Coca Cola, inverse. Ĝis nun oni ne trovis solvon
Harry Potter aŭ smartfonoj. Parto de la pri tiu kontraŭdiro kaj ĝi kontribuas al
genio de ĝia merkatiko estas precize la karakteriza ekonomio de la angla
tio, ke la plejmulto de tiuj kiuj pagas industrio, en kiu la lernado de la angla
por ĝi ne rekonas, ke temas pri estas nulsuma ludo en kiu ekzistas
produkto.
inklino al edukada inflacio.
ekde la fondiĝo de la Kvakera
84 jaroj de silento
Bradio Moro EsperantoSocieto en 1921. Ĉi tiu
prezentaĵo diskutos la naturon de
La agado de la Kvakera
kvakerismo kaj la agadon de KEA. Ĝi
EsperantoSocieto.
Multaj
ankaŭ konsideros la rilaton de
spiritaj tradicioj reprezentiĝas en
kvakerismo al la homaranisma
Esperantujo. Unu el ili estis
pensado de Zamenhofo.
kvakerismo: unu frua kaj grava
kvakera
Esperantisto
estis
Brazila verkisto João Guimarães
Rosa kaj Esperanto
Edmond Privat, kunfondinto de
Rafael Henrique Zerbetto
UEA, kaj Kvakerismo havas la
João Guimarães Rosa estas unu el la
propran asocion en Esperantujo
plej elstaraj brazilaj verkistoj. Li lernis

Inaŭguro
20:00 Spegulejo

19:00 Svarmejo

esperanton dum sia juneco kaj aktivis en la esperanta movado. Li multe
esploris kaj ludis per la vortoj de la portugala lingvo, kvazaŭ serĉanta ĝiajn
originojn. Tiu vortkrea procezo havas multajn similaĵojn kun la esperanta
sistemo de vortfarado per kunmetado de afiksoj, kaj ankaŭ onomatopeojn li
multe uzas. Mi prezentos la biografion kaj la verkojn de tiu genia verkisto
kaj diskutos eblajn spurojn de Esperanto kiujn mi trovis en lia verkaro.

Koncerto
Anjo Amika

Anjo Amika estas jam de 1984
esperantista
kantistino.
Ŝi partoprenis per siaj kantoj en
diversaj
Esperantoaranĝoj,
de
lingvotendaro al UKoj (1987, 1992
kaj 2015). La unuan fojon en Arkones
ŝi
kantis
en
2007,
kiam
la partoprenantoj povis konatiĝi kun
la enhavo de ŝia KD "Bela revo", dek
naŭ kantojn el diversaj ĝenroj
de la esperanta muziko.

Koncerto
Melono  orgena triopo

21:45 Spegulejo

Ĉi jare revenas Melono kun nova
muzikprojekto. Pere de ĵaza
lingvo li ludos, improvizos,
konfrontos kun du lokaj talentaj
muzikistoj por proponi viglan,
blusan kaj ĵazan etoson! La
triopo konsistos el trumpetisto
(Patryk Rynkiewicz), drumisto
(Dawid Wirmański) kaj orgeno
(Melono). Ili ĉefe ludos 'hardbopan'
ĵazstilon kaj famajn pecojn de la
sesdekaj jaroj je ilia maniero, kun
blusa kaj 'soula' spirito!"

afiŝo: Miriam Janowczyk
nomŝildoj: Margarita Malkowskaja
dekoraĵoj en la salono Spegulejo:
Katarzyna Wyprych

sabato, 26 septembro 2015
Lingvo kaj kulturo de Tupioj, la
unuaj brazilanoj

Konatiĝo kun naturaj
kuracmetodoj
Nuntempa ĉiutaga vivo estas tre
rapida kaj stresplena. Multe da
personoj tro multe manĝas kaj
tro malmulte moviĝas, uzas
multege da medikamentoj.
Mi prezentos naturajn efikajn
metodojn. Vi povos helpi al si
eviti seriozojn sanproblemojn,
pli facile konkeri laciĝon kaj
streĉon, senti Vin pli feliĉa kaj aspekti
pli bele. Prelego konsistos el el teoria
kaj pratika partoj. Vi konatiĝos kun
metodikoj de sinmasaĝado.
Prelego estas pretigita kaj facile
komprenebla por ĉiuj, kiuj interesiĝas
pri sia sano, volas vivi harmonian
vivon, ne volas uzi medikamentojn.
Filmprezento "Stranga nupto"
Félix Manuel Jiménez Lobo

Tupioj estis la plej granda indiĝena
grupo de Brazilo. Ilia kulturo estis unu
el la plej gravaj elementoj sur kiu
formiĝis la pens kaj vivmanieroj de
hodiaŭaj brazilanoj. Ilia lingvo, kiu
multe influis la portugalan lingvon
hodiaŭ parolata en tiu lando, estas
ankoraŭ uzata en kelkaj regionoj, kie
ĝi travivas novan disfloradon.
Tamen, studado de la tupia ĉiam
vekis intereson de diversaj
homoj, ekzemple la ĉeĥa
esperanta pioniro Francisko
Valdomiro Lorenz, kiu verkis,
esperante, kompletan tupian
gramatikon.
Senmaskigu falsajn
eŭropajn amikojn
per Gugl Translejt

Dum la festado de la Zamenhofa Tago
2011 en Madrido granda surprizo
trafis la ĉeestantojn: oni projekciis
dudekminutan filmon tute en e
speranto kaj produktitan en la
komenco de 1980, tridek jaroj antaŭ...
Ĝi estis profesie filmita kvankam la
geaktoroj estis amatoraj kaj membroj
de la loka Easocio Madrida ELiceo.
La temo estas preskaŭ superrealisma
kaj la etoso estas naiva, komika,
stranga, "almodovara"... (rilate al la
fama reĝisoro Pedro Almodóvar). Mi
proponas al vi spekti kaj komenti ĝin,
post eta historia enkonduko.

La programo "Kiom internacia
estas
via
vorto?",
ĉe
www.esp–evoluo.org,
provas
doni respondon al la demando,
kiel apliki la 15an regulon de la
FG. Ĝi prenas tiun regulon serioza,
specife la terminon "la plimulto de
lingvoj".
Unua eblaĵo estas konsideri nur la
tiel nomatajn fontolingvojn de
Esperanto.
Dua eblaĵo estas konsideri 28
eŭropajn lingvojn, kiuj estas
denaske parolataj de pli ol 3mln.

09:00 Spegulejo

Johan Derks

10:00 Fundamento

10:00 Svarmejo

Luiz Fernando Dias Pita

09:00 Svarmejo

Sigita Staišiūnaitė

utilaj informoj
ARKONES
estas
sendependa arta kaj kultura forumo
organizata fare de membroj de E–SENCO
KulturaSocia Societo al Ludoviko Zamenhof

kaj sub aŭspicoj de TEJO.

Kontaktotelefonoj
Paweł Janowczyk
+48 (602) 28 32 42
Tobiasz Kaźmierski +48 (509) 400 317
Taksio
Se vi vokas radiotaksikompanion RMI: +48 (61) 8 219219 kaj uzas kodon
AK98 por la nomo Paweł Janowczyk vi veturos malmultekoste.
Biletoj
La biletoj aĉeteblas en kioskoj.
 10minuta: 3,00 zł
 40minuta: 4,60 zł (taŭga ankaŭ por la autobuslinio "L"  al la flughaveno)
 24hora: 13,60 zł (sed se oni ekuzos la bileton post la 20:00 vendrede,
ĝi validos ĝis la 24:00 dimanĉe)
 72hora: 27,00 zł
Gravaj adresoj
ARKONESejo: aleo Niepodległości 8a, vojkruciĝo kun la strato Taylora.
Hotelo Cinnamon: strato Gwarna 10
Amasloĝejo: strato Taczaka 10 (unua etaĝo, salono de "Solidareco")
Forirante el viaj ĉambroj
bonvolu ĉiam lasi ŝlosilojn ĉe la gasteja akceptejo!!!

Manĝeblecoj
En la ARKONESejo funkcios bufedo (trinkaĵoj kaj rapidaj manĝaĵoj).

11:00 Svarmejo

Baltiaj EsperantoTagoj
Povilas Jegorovas

Szymborska
parolas en esperanto
Tomasz Chmielik

Komence de junio ĉijare aperis la
antologio kun poemoj de la pola
Nobelpremiitino
Wisława
Szymborska "Mi inventas la mondon"
(Obmyślam świat). Oni elektis la plej
sukcesajn tradukojn el la lastaj 40
jaroj de István Ertl (kiu ankaŭ
provlegis la tuton), Danuta Kowalska,
Kris Long, Adam Łomnicki, Martyna
Taniguchi
kaj
Włodzimierz
Wesołowski, sed la plejmulton
esperantigis Lidia Ligęza kaj Tomasz
Chmielik. Tiu ĉi programero
estas kaj la promocio de la libro,
kiu aperis kun la 50a numero en
la prestiĝa eldonserio "Oriento
Okcidento" de UEA, kaj la
interparolo kun tri "ĉefuloj"
motoroj de tiu rimarkinda
entrepreno.

10:00 Spegulejo

da homoj. Tiam la galega: 32 mln.
estas same grava kiel la germana kun
84 mln. Mi esploris du variantojn al
tio: pesu la lingvojn laŭ la nombro de
denaske parolantoj, pesu ilin laŭ la
nombro de studentoj.
Tria eblaĵo estas konsideri 173
lingvojn en la mondo kun minimume
3mln da denaskaj parolantoj: 90 en
Azio, 42 en Afriko, 36 en Eŭropo kaj
5 en Ameriko. "Gugl Translejt" traktas
el ili (en 2014) 57. Ankaŭ por la
tutmondeca opcio mi esploris du
variantojn.
Dum la prezentado mi ne traktos
la 1 + 3 + 3 = sep varantojn menciitajn
supre. Mi nur demonstros la
funkciadon
de
la
programo
www.esp–evoluo.org.

reklamo

Baltiaj EsperantoTagoj (BET)
estas unika
fenomeno de aranĝo de sovetiaj Baltiaj respublikoj,
Esperantomovado en tuta eksa kiun komence partoprenis nur kelkaj
Sovetunio kaj ties Baltiaj dekoj , al la plej granda tutsovetia
respublikoj kaj ĝenerale en tuta esperantista aranĝo kun partopreno de
orienta Eŭropo. Ĝi aperis en kelkaj centoj da esperantistoj. Post
1959, do tre baldaŭ post renaskiĝo de sendependiĝo de Baltiaj landoj BET
esperantista agado en Sovetunio, dank kreskis al grava tuteŭropa internacia
al iniciato de junaj esperantistoj kaj aranĝo kaj nun ĝi estas unu el la plej
longan periodon estis ne nur simpla gravaj esperantistaj aranĝoj de
Esperantoaranĝo, sed sola organiza Eŭropo. En la prelego interesiĝantoj
formo de Esperantomovado en tuta aŭdos kurtan historion de BEToj kaj
Sovetunio,
poste
en
Baltiaj sekvos ĝian evoluon.
respublikoj. Ĝi evoluis de esperantista
Profitu la porokazan arkonesan rabaton
52aj Baltiaj EsperantoTagoj (BET–52)
210 de Julio, 2016, BIRŠTONAS, Litovio

Kvizo pri "espero"

Vojaĝo tra la galega literaturo

La
kvizo
celas
ampleksi
diversajn aspektojn de la E
movado. En serĉado de espero la
gvidanto kaj partoprenantoj
esploros:
 proverbojn de Zamenhof en
Esperanto pri la espero kaj
en aliaj lingvoj, aforismojn
pri ĝi, famajn citaĵojn
 antaŭnomojn de virinoj en diversaj
lingvoj kun ĉi tiu signifo kune kun
konindaj personoj
 librojn kun vorto espero en titoloj, E
organizaĵojn,
revuojn,
diversajn
iniciatojn, ktp
 substrekon de espero en diversaj
kulturoj kaj religioj

Mi invitas vin al vojaĝo. Ĝi sekvos
iom specialan itineron: kaj lokan kaj
tempan. Ni iros Galegion, en
la okcidenta ekstremo de Eŭropo, kie
ĉiuj vojoj finiĝas. La vojaĝo startos en
mezepoko, kie ni konatiĝos kun
la galegaportugalaj kantoj. Kaj poste,
la Mallumaj Jarcentoj, la Renaskiĝo,
la dudeka jarcento, ĝis nun. Ni elektos
nur kelkajn haltejojn, sufiĉajn
por gustumi elstarajn aŭtorojn de
poezio kaj prozo kaj ricevi
sukoplenan
superrigardon.
Aŭdeblos versaĵoj konataj de ĉiuj
galegoj, rakontoj, kies radikoj
implikiĝas kun nia esenco.
Hastu, ni tuj ekiros!

"Beletra

Anna Maria Koniecpolska
Lachowska

Sekvontjara Internacia Junulara
Kongreso okazos en Vroclavo,
Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo
2016.
Preparlaboroj
jam
komenciĝis kaj oni konas de semajno
al semajno pli kaj pli
da detaloj. Dum la
prezento
parto–
prenantoj ekscios i.a.
pri la kongresejo,
temo de la kongreso
kaj aktivaĵoj.

12:00 Fundamento
Prezento de la nova 5voluma
vortaro Esperantoanglapola
Edward Kozyra

Esperanto kaj la "longa
vosto" en interreto
Lu WunschRolshoven

13:00 Fundamento

Prezentado
de
revuo
Almanako"
72a IJK en Vroclavo

István Ertl

12:00 Spegulejo

11:00 Fundamento

12:00 Svarmejo

Suso Moinhos

11:00 Spegulejo

Krzysztof Śliwiński

Por loka lingvokurso oni ofte
bezonas dek partoprenantojn por
pagi la kostojn, ĉefe la
instruiston. Eĉ en grandurboj la
lingvolernejoj malofte ofertas pli
ol 20 lingvojn, Esperanto kutime
mankas. Por interretejo la aldonaj
kostoj por plia lingvo estas malaltaj
kompare kun la nombro de uzantoj.
Sekve plurlingvaj retejoj ofte ofertas
50 aŭ eble eĉ 2000 lingvojn (la "longa
vosto"). Preskaŭ ĉiu senkosta reta

Prof. Galor prezentas la novan
libron "UEA en konscio de
esperantistoj". La publikaĵo
baziĝas
sur
bjalistokaj
sociologiaj esploroj kaj estas
realigo de la intenco esprimita far
membroj de iama SEG (Sociscienca
EsperantoGrupo). La libro moderne
kaj amplekse traktas plej varmajn
nuntempajn problemojn de la plej
granda organizaĵo de la esperanto
movado. Ĝi ankaŭ sistemigas kelkajn
bazajn informojn pri sociologio de
esperanto. Kaj ĝi estas fonto de
elementaj informoj kaj por aktivuloj,
kaj studantoj kaj por ĉiuj, kiuj
interesiĝas pri tiu ĉi socia lingva
movado.
Kongresaj paroladoj
Aleksander Korĵenkov

14:00 Svarmejo

“De 1905 ĝis 1912, li elvokis antaŭ la
kongresanoj
ĉiujn
grandajn
demandojn,
ĉiujn
grandajn
problemojn, kiujn la vivo metis
al tiu senprecedenta socialingva
movado, kaj la altajn celojn,
kiujn ĝi devas aspiri. La kolekto
de tiuj kongresaj Paroladoj <…>
estas emocia kaj animaltiga

legaĵo, unu el tiuj nemultaj verkoj,
kiuj honorigas la homaron”, – skribis
Gaston Waringhien. Por ke ĉi tiuj
gravaj tekstoj estu je dispono de nia
legantaro, Sezonoj reeldonis la
intertempe elĉerpitan kolekton. En ĝi
estas ok “oficialaj” paroladoj, faritaj
de Zamenhof je la malfermo de la ok
unuaj Universalaj Kongresoj de
Esperanto kaj tri pliaj paroladoj.
Prezento de la libro "Kiel dono
de la mano"  poznanaj poetoj
prezentas siajn poemojn
gvidas Lidia Ligęza

Asocio de Polaj Literaturistoj,
Filio en Poznano eldonis poezian
almanakon "Jak podanie ręki"
enhavantan verkojn de poznanaj
kaj eksterpoznanaj anoj de la
Filio kun kurtaj informoj pri ilia
agado kaj vivo. Redaktis ĝin
Danuta Bartosz, prezidantino de
la Filio kaj Kalina Izabela Zioła.
Verkoj de ambaŭ redaktorinoj ankaŭ
troviĝas en la libro.
Ekzistas kelkaj diverslingvaj versioj
de la almanako eldonitaj dulingve. En
ĉiuj al la pola teksto oni aldonis la
fremdlingvan tradukon. La esperanta
versio aperis en la jaro 2013 sub titolo
"Kiel dono de la mano". Ĝia aŭtorino
estas Lidia Ligęza.
La celo kaj avantaĝo de ĉi antologio
estas prezenti kelkdirektan diversecon.
La aŭtoroj apartenas al diversaj
generacioj kaj nacioj, rivelas diversajn
plaĉojn kaj emojn, verkas en diversaj
stiloj, de tradiciaj ĝis avangardaj.
Domaĝe, ke ĉiu poeto/ino estas

14:00 Spegulejo

Zbigniew Galor

13:00 Spegulejo

lingvolernejo kun almenaŭ 25 lingvoj
ofertas ankaŭ Esperanton – neniu
miraklo, ja Esperanto havas kutime
lokon 10 ĝis 50 inter la lingvoj.
Esperanto ne plu pretervideblas.
Necesas nun ŝanĝi la publikan bildon
de Esperanto – forigi la "popularajn
erarojn".
UEA = Verda Diabla Cirklo?

I. Ertl, kaptanto de splitoj, tenas
kurban spegulon al la realo  helpe de
bizaraĵoj trovitaj en tekstoj Esperantaj.

14:00 Fundamento

Irek Bobrzak

En la jaro 2014 okazis la jubileaj
30aj ARtaj KONfrontoj en
ESperanto. Feliĉe inter ni estis
Irek Bobrzak kun sia skipo. Post
la evento li kompostis filmon
enhavantan registraĵojn de la
programo kaj intervjuojn kun
partoprenantoj kaj organizantoj.

2 voĉe, du ŝildtraktante 
spektaklo
Jarlo MartelMonto

Bjalistoka getto kaj arto
Nina Pietuchowska

15:00 Svarmejo

Septembre 1939 Bjalistokon venis
multaj personoj de la okcidenta parto
de Pollando. Inter ili estis multaj
diversaj artistoj juddevenaj. Ĝis la
junio 1941 ili povis pli malpli normale
vivi kaj labori en tiel nomata
Okcidenta
Belorusio
en
tiama
Sovetunio. Kiam germanoj atakis
Sovetunion jam 27 VI 1941 ili eniris
Bjalistokon. Dum 4 "nigraj tagoj"
pereis ĉirkaŭ 10 000 homoj,
ankaŭ artistoj. Ĉiuj judoj devis
ekloĝi en la geto de 1 VIII 1941
kie jam septembre ekfunkciis
ateliero de pentristoj organizita
de Oskar Steffen. En ĝi oni
kopiis amase multajn famajn

16:00 Spegulejo

István Ertl

bildojn, en ĝi laboris ĉirkaŭ 20
personoj.
Nun ni scias malmulte pri ĉi tio. Ĉefe
dank al Jzaak Celnikier, kiu travivis la
duan mondmiliton…
Prezento de la filmo pri la jubilea
30a Arkones

15:00 Fundamento

prezentita nur pere de unu poemo. Oni
emus tralegi pli da ili por des pli ĝui.
Sed eĉ unu konforme elektita teksto
bone montras la intelektan kaj sentan
eblecpovojn de la aŭtoroj.
Poznano povas esti vere fiera pro sia
Filio de Asocio de Polaj Literaturistoj
kaj ĝiaj multaj anoj – interesaj, variaj
kaj altnivelaj. Iliaj verkoj indas
popularigadon lande kaj eksterlande,
al kio povas servi i.a. lingvo
Esperanto.
Spritaj splitoj kaj preskeraroj

Jarlo
Martelmonto
estas
modernisma poeto kaj artisto. Li
verkas en la sveda kaj esperanto.
Liajn poemojn konsistigas ne nur
vortoj, sed grandparte memfaritaj
ilustraĵoj kaj ilia prezentado. Tio estas
tendenco, kiu lokigas verkojn de tiu
artisto inter dadaisma kaj konkreta
poezioj. Kun siaj helpantoj, li
prezentos la spektaklon per vortoj,
sonoj kaj ŝildoj. Ĉi foje la Majstro
Martelmonto
surscenigos
la
spektaklon kun la enigma titolo "2
voĉe, du ŝildtraktante".
Prelego pri vivo, vojaĝoj kaj
instruado de Lidja Zamenhof
Anna Skudlarska

"Lidia Zamenhof, pli ol filino de sia
patro"  mallonga prelego pri Lidia
Zamenhof, ŝia rilato kun Bahaismo,

instruado
de
Esperanto en Francujo kaj Usono,
ekzemploj de tradukoj kaj verkoj,
lastaj tagoj en la Varsovia geto.
Slaviconlangs
Věra BarandovskaFrank

reklamo

16:00 Fundamento

En la 9a jarcento ekzistis
komuna malnovslava literatura
lingvo, kiu donis al la modernaj
slavaj lingvoj relative unuecan
strukturon
kaj
interkompreneblecon.
Panslavismo – movado pri slava
unuiĝo – kaŭzis projektojn de
dekoj
da
komunslavaj
planlingvoj, kiuj estas kreataj ĝis nun.
La nuntempa lingvokonstruado okazas
en internacia kunlaboro pere de
interreto, kie uzatas la angla temino
"slaviconlangs" (= slavic constructed
languages). Al la tradicia panslavismo
aldoniĝis motivoj fikciaj (lingvoj por
virtuala slava lingvoregiono) kaj
eksperimentaj (ekz. branĉo de
hipotezaj nordslavaj lingvoj). La
kontribuo priskribas kelkajn tiajn
projektojn kaj analizas la defion, kiun
ili prezentas al la interlingvistiko.

Ursula  la krio de infanoj
kontraŭ milito  spektaklo
Małgosia Komarnicka

La teatraĵo prezentas aŭtentan
vivsorton de la germanino
Ursula SandkühlerGrattapaglia.
Dum la 2a mondmilito ŝi estis
kiel senkonscia infano aligita al
la nazia rasprotekta programo
nomita Lebensborn (vivofonto),
kies celo estis „bredado” de
„superhomoj”. Tiu „privilegio” ne
ŝirmis
ŝin
kontraŭ
tragikaj
militeventoj. La teatraĵo rakontas pri
ŝiaj travivaĵoj, sed ankaŭ prezentas
kontraŭstaran flankon de la barbara
plano, nome la tragikan sorton de
infanoj de Varsovio interalie tiun de
Ludoviko Zamenhof, la nepo de la
kreinto de Esperanto, pelitan en la
getton. Post la milito Ursula
Sandkühler
serĉis alternativan
ideologion kaj renkontis hazarde la
ideon de la lingvo internacia kiel
fundamenton de la frateco inter homoj
kaj popoloj.
Adaptita el la libro de Roman
Dobrzyński. En la rolon de „Ursula”
enkorpiĝas Małgosia Komarnicka.

17:00 Spegulejo

16:00 Svarmejo ŝia Csehmetoda

Internacia sendependa magazino en Esperanto
Eventoj | Tribuno | Kulturo | Civilizo | Arkivo | Lingvo
Nia Trezoro | Mozaiko | Vortoj de Komitatano Z | Vide el Bruselo
Ĉiujare: literatura konkurso Liro kaj proklamo de La Esperantisto de la Jaro.

La revuo estas abonebla ĉe Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov kun speciala ARKONESa rabato.

Kunlegante la Etradukon de
Quo Vadis de H. Sienkiewicz
fare de Lidia Zamenhof
Barbara Pietrzak

18:15 Svarmejo

En la Elingva artikolo pri la pola
verkisto, Nobelpremiito Henryk
Sienkiewicz ni legas i.a. "Liaj
historiaj romanoj elstaras pro
bildiga stilo, per kiu li sciis
elvoki forte vivajn scenojn. La
plej fama estas “Quo vadis”
el la antikva Romo (Nobel
premio), majstre esperantigita de Lidia
Zamenhof […]"
Ni scias el aliaj fontoj, ke tradukante
la romanon ŝi havis 28 jarojn. Ĝi
aperis en 1933 kaj poste estis
reeldontita okaze de la UK 1959. Kion
eblas diri pri ŝia traduko nun, kio
surprizas, kion ĝi instruas?
Promocio de “Historio de
Esperantoliteraturo”
de C. Minaja kaj G. Silfer
Tomasz Chmielik

18:15 Fundamento

Dum la 100a Universla Kongreso de
Esperanto en Lillo, estis lanĉita
"Historio de Esperantoliteraturo".
Tiu longe atendita verko de
Carlo Minnaja kaj Gorgio Silfer
ampleksas je pli ol 700 abunde
ilustritaj paĝoj kaj prezentas la
originalan esperantan literaturon
ekde ĝia komenco. Ne maltrafu
okazon por havigi al si
ekzempleron de tiu valora verko.

17:00 Spegulejo

Mielvespero  koncertoj
Tradicia festa vespero dum
Arkones.
Ni
ĝuu
nian
renkontiĝon, ni flegu nian
kulturon kaj ni festu kune. La
vesperon konsistigas diversaj
solenaĵoj kaj elpaŝoj. La lastaj
koncertoj finiĝos ĉirkaŭ la
noktomezo.

19:00 Spegulejo

Komuna foto

Zuzanna Kornicka

Ekde ŝia naskiĝo, mondo de la plej
buntspecaj sonoj
estis al Zuzanna
tre
proksima.
Kiam ŝi estis 15
jaraĝa knabino ŝi
aĉetis
unuan
gitaron kaj ŝi
jam sciis, ke ŝi
volas kanti. Sur
la
Arkonesa
scenejo ŝi kantas
ekde ŝi estis 16. Ĉi jare ni festu la
dudekjaran jubileon de Zuzanna sur
scenejoj de Esperantujo.
Ĵomart kaj Nataŝa

ĴomArt kaj Nataŝa estas sveda muzika
duopo kiu havas siajn radikojn en
Kazaĥio. La artistoj kantas kune pli ol
25 jarojn  same longe kiel ili estas
paro. De la duopa debuto en urbo
Samarkand’ (1987)
ĝis nun ili
koncertis dum pluraj UKj, IJKj,
diverslandaj kongresoj kaj festivaloj.
Dum sia artista vojo la duopo kreis ĉ.
100 kantojn  ĉiuj origine verkitajn en
Esperanto. La kantoj estas emoci kaj

konsistigas
geedzoj
Elena
kaj
Edvardas kaj ilia filo Edgaras vel
Sepa. Iliaj plej ŝatataj genroj estas
kontreo, bluso, folko kaj rokmuziko;
ili kantas en la lingvoj rusa, litova,
angla kaj esperanto. Kvankam ili

esencplenaj kaj temas ofte pri vojaĝoj
kaj homaj rilatoj, streboj kaj intensoj.
Dum lastaj jaroj ĴomArt pli riĉgis sian
gitarludmanieron aldoninte novan
ludteknikon al la kantoaranĝoj. La
duopo rearanĝis plurajn malnovajn
kantojn laŭ sia nova stilo, kiu pli
modernigis kaj pli riĉigis la ĝeneralan
senton de la kantoj.
Sepa kaj Asorti

La grupo "Sepa kaj Asorti" ekde sia
fondiĝo ludis en pli ol 30 landoj. Ĝin

venas de nemalproksima lando,
koncertas sukcese de pli ol 20 jaroj
kun pli ol 500 kantoj en la repertuaro
(propaj kaj de aliaj), ankoraŭ ne
prezentiĝis dum Arkones. Nun venis
tempo ĝustigi tion.

dimanĉo, 27 septembro 2015
Tomasz Chmielik

09:00 Spegulejo

Somere de 1939 fratoj Izaak kaj Saŭlo
Goskind sendis el Varsovio ses
mallongajn filmojn, kiuj prezentis la
vivon de judoj en la plej grandaj urboj
de Polujo  Varsovio, Krakovo,
Vilno, Lvovo, Lodzo kaj
Bjalistoko. La sendaĵo devus
atingi NovJorkon. La 1an de
septembro eksplodis la milito,
kiu forviŝis desurtere la judan
civilizon en meza kaj orienta

Eŭropo. Tial la filmoj de Goskindoj
restis „valorega dokumento sur
filmobendo”. Ili ilustras la urban
pejzaĝon de judaj kvartalo antaŭ la
milito, kaj iliajn fragmentojn oni uzas
nun en preskaŭ ĉiu dokumenta filmo
pri tiu periodo, ili servas ankaŭ por
didaktaj celoj…

10:00 Spegulejo

La antaŭmilita juda mondo – tri
kvaronjarcentojn poste laŭ la
filmoj de fratoj Goskind

Filmprezentoj "Bona
Espero Nia Tero" kaj
"Bonvenon al Armenio"
Roman Dobrzyński

La reĝisoro Roman Dobrzyński
prezentas siajn du freŝajn

filmojn faritajn dum vojaĝoj al Brazilo
kaj Armenio. La unua filmo estas pri
la edukejo Bona Espero en reformita
stato kaj la dua pri la internacia e
renkontiĝo en Armenio.

eŭropaj bizonoj. Ĉiuj nunaj bizonoj
devenas de 4 bestoj kaj tio ĉi kaŭzas
diversajn problemojn. Ĉu vi pretas
renkontiĝi kun eŭropa bizono?

La verda homo pri aferoj polaj,
eŭropaj kaj mondaj

Fervojaj muzeoj en Mezoriento

10:00 Svarmejo

La verda homo revenas al
Arkones por prezenti siajn
revoluciajn ideojn: Berlino  la
Eŭropa ĉefurbo, Nova Eŭropo
kun 47 ŝtatoj, nova perfekta
kalendaro (13 monatoj je 28
tagoj kun komenco la 1an de
marto 2015  1a de marto 5775),
Nova Pollando (54 vojevodioj kaj
Prusio  aŭtonoma provinco por
Ciganoj). Ĉu nur utopioj? Prelego kaj
diskuto.
Prezentiĝo de Esperanto
eldonejoj, elsendoj kaj libroj

18:15 Fundamento
Reĝo de eŭropaj arbaroj
Nina Pietuchowska

1:00 Spegulejo

Nun en la tuta mondo vivas
preskaŭ 5 mil da eŭropaj
bizonoj. Multaj vivas libervole,
multaj en tute fermitaj bredejoj,
multaj en lokoj, kiujn povas
viziti turistoj. Nun ni povas ilin
vidi, observi dank al la agado
inter alie de 2 polaj sciencistoj: Jan
Sztolcman kaj Władysław Szafer.
Post la unua mondmilito en Eŭropo
estis nur 52 de tiuj bestoj sed ne ĉiuj
kun "pura sango" de malaltaĵaj arbaraj

Michał Kozicki

Nemulte da homoj scias ke en la
mezorientaj
landoj
ekzistas
fervojaj muzeoj. La plejparton de
tiuj muzeoj oni povas viziti en
Turkio, sed ne mankas similaj
muzeoj en Egiptio, Jordanio,
Israelo
kaj
SaudiArabio.
La unua fervoja muzeo en la
Mezoriento estis malfermita en Kairo
en 1933. Tamen, la plej konataj
mezorientaj fervojaj muzeoj troviĝas
en Çamlik (Turkio) kaj Hajfo
(Israelo). Krom vagonaro diversaj
memoraĵoj ligitaj al la funkciado de
fervojo estas ankaŭ kolektitaj en la
muzeoj, ekzemple fotoj, gazetoj,
modeloj de trajnoj aŭ la arĝentaj
manĝilaroj el la Orientekspreso. En la
mezorientaj muzeoj vagonaroj estas
precipe eksponataj subĉiele, sed la
laborantoj faras ĉion por ke la trajnoj
estu konservitaj en la plej bona stato
tiel longe kiel eblas.

12:00 Svarmejo

Adalberto Soczówka

Persisto de tradiciaj elementoj
en nuntempa kulturo: tri
ekzemploj el Majorko (muziko,
poeziaj improvizistoj, dancado)
Nicolau Dols

La kanto de la Sibilo estas mezepoka
religia kanto malpermesita de la
katolika Eklezio ekde la Trenta
koncilio. Tamen, en Majorko kaj en

12:00 Spegulejo aliaj malmultaj lokoj persistis kaj estas kantata dum la

Kristnaska vespermeso. Deklarita de UNESCO heredaĵo
de la homaro en 2010, nuntempe daŭras ĝia liturgia funkcio, sed ankaŭ aperas
kiel melodio en jazz kaj aliaj ne religia muzikstiloj. Mi revizios ĉi tiujn novajn
uzaĵojn de la muziko, kaj aldonos aliajn ekzemplojn de reutiligado de tradiciaj
elementoj en la hodiaŭa kulturo.

13:00 Spegulejo

Oficiala fermo

hora programo
VENDREDO, 26 septembro
15:00
Malfermo de la akceptejo (Libroservo)
18:00  18:50
Aŭtora horo kun Nora Caragea (Svarmejo)
18:00  18:50
La psikologia ekonomio de la industrio de la angla lingvo  Michael Farris
(Fundamento)
19:00  19:50
84 jaroj de silento  Bradio Moro (Fundamento)
19:00  19:50
Brazila verkisto João Guimarães Rosa kaj Esperanto  Rafael Henrique Zerbetto
(Svarmejo)
20:00  21:30
Inaŭguro kun koncerto de Anjo Amika (Spegulejo)
21:45  23:00
Melono  orgena triopo  koncerto (Spegulejo)

SABATO, 27 septembro
09:00  09:50
Konatiĝo kun naturaj kuracmetodoj  Sigita Staišiūnaitė (Svarmejo)
09:00  09:50
Filmprezento “Stranga nupto”  Félix Manuel Jiménez Lobo (Spegulejo)
10:00  10:50
Lingvo kaj kulturo de Tupioj, la unuaj brazilanoj  Luiz Fernando Dias Pita (Svarmejo)
10:00  10:50
Senmaskigu falsajn eŭropajn amikojn per Gugl Translejt  Johan Derks
(Fundamento)
10:00  10:50
Szymborska parolas en esperanto  Tomasz Chmielik (Spegulejo)
11:00  11:50
Baltiaj EsperantoTagoj: iom da historio kaj pri sekvontjara BET52  Povilas
Jegorovas (Svarmejo)

11:00  11:50
Beletra Almanako  István Ertl (Fundamento)
11:00  11:50
Kvizo pri "espero"  gvidas Krzysztof Śliwiński (Spegulejo)
12:00  12:50
72a IJK en Vroclavo (kaj mallonge pri la pasinta IJK)  Anna Maria Koniecpolska
Lachowska (Spegulejo)
12:00  12:50
Vojaĝo tra la galega literaturo  Suso Moinhos (Svarmejo)
12:00  12:50
Prezento de la nova 5voluma vortaro Esperantoanglapola  Edward Kozyra
(Fundamento)
13:00  13:50
Esperanto kaj la "longa vosto" en interreto  Lu WunschRolshoven (Fundamento)
13:00  13:50
UEA = Verda Diabla Cirklo?  Zbigniew Galor (Spegulejo)
14:00  14:50
Kongresaj paroladoj  Aleksander Korĵenkov (Svarmejo)
14:00  15:20
Prezento de la libro "Kiel dono de la mano"  poznanaj poetoj prezentassiajn
poemojn  gvidas Lidia Ligęza (Spegulejo)
14:00  14:30
Spritaj splitoj kaj preskeraroj  István Ertl (Fundamento)
15:00  15:50
Bjalistoka getto kaj arto  Nina Pietuchowska (Svarmejo)
15:00  15:50
Prezento de la filmo pri la jubilea 30a Arkones  Irek Bobrzak (Fundamento)
16:00  16:30
2 voĉe, du ŝildtraktante  spektaklo  Jarlo MartelMonto (Spegulejo)
16:00  16:50
Prelego pri vivo, vojaĝoj kaj instruado de Lidja Zamenhof  Anna Skudlarska
(Svarmejo)
16:00  16:50
Slaviconlangs  Vera BarandovskaFrank (Fundamento)
17:00  17:50
Ursula  la krio de infanoj kontraŭ milito  spektaklo  Małgosia Komarnicka
(Spegulejo)
18:00  18:30
Komuna foto (Spegulejo)
18:15  19:00
Kunlegante la Etradukon de Quo Vadis de H. Sienkiewicz fare de Lidia Zamenhof 
Barbara Pietrzak (Svarmejo)

18:15  19:00
Promocio de “Historio de Esperantoliteraturo” de C. Minaja kaj G.Silfer  Tomasz
Chmielik (Fundamento)
19:00  24:00
Mielvespero: koncertoj de Zuzanna Kornicka, Ĵomart kaj Nataŝa, Sepa kaj Asorti
(Spegulejo)

DIMANĈO, 28 septembro
09:00  09:50
La antaŭmilita juda mondo – tri kvaronjarcentojn poste laŭ la filmoj de fratoj Goskind
 Tomasz Chmielik (Spegulejo)
10:00  10:50
Filmprezentoj "Bona Espero Nia Tero" kaj "Bonvenon al Armenio"  Roman
Dobrzyński (Spegulejo)
10:00  10:50
La verda homo pri aferoj polaj, eŭropaj kaj mondaj  Adalberto Soczówka (Svarmejo)
11:00  11:50
Prezentiĝo de Esperantoeldonejoj, elsendoj kaj libroj (Fundamento)
11:00  11:50
Reĝo de eŭropaj arbaroj  Nina Pietuchowska (Spegulejo)
12:00  12:35
Fervojaj muzeoj en Mezoriento  Michał Kozicki (Svarmejo)
12:00  12:50
Persisto de tradiciaj elementoj en nuntempa kulturo: tri ekzemploj el Majorko
(muziko, poeziaj improvizistoj, dancado)  Nicolau Dols (Spegulejo)
13:00
Fermo (Spegulejo)

eniru tien

foriru el la Arkonesejo

kiel atingi salonon
"Fundamento"

