
 

 

 
 

№ 122, novembro 2021 
ELDONO DE RUSIA ESPERANTISTA UNIO (REU) 

 
 

Jubileoj 
 

Irina Gonĉarova festas jubileon! 

 

Apenaŭ ekzistas iu alia esperantisto en Rusio, kiu plenumas tiom da variaj kaj sukcesaj aktivecoj en nialanda 

movado. Dum pli ol 30 jaroj ŝi estas profesia esperantisto, dediĉanta la tutan sian energion kaj kapablojn por 

disvastigo de la lingvo, instruado, organizo de renkontiĝoj, kunordigo de diversspecaj aktivaĵoj… Ŝi 

konstante inventas kaj provas ion novan kaj fruktodonan, kaj la rezultoj estas ĉiam bonkvalitaj. Do, necesas 

sincere danki ŝin pri ĉio farita, gratuli okaze de la jubileo kaj deziri resti same agema plu kaj plu! 
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Irina Germanovna Gonĉarova (ankaŭ Mirina kaj Mirinda Strigo), ĝis 1980 – Valina, naskiĝis la 10-an de novembro 1951 en 

norda Petrozavodsko, tamen baldaŭ transloĝiĝis al Krasnodaro kaj poste – al Soĉi, kie pasigis siajn infanajn kaj adoleskajn jarojn, kaj 

kie ŝi esperantistiĝis. Ŝiaj geavoj Tatjana Kuzminiĉna Toĉilkina kaj Petr Ivanoviĉ Kulakov jam en 1920-aj jaroj fariĝis esperantistoj, 

kaj ankaŭ la patrino, Svetlana Petrovna Kulakova, bone posedis la lingvon. La avino, kune kun juna sia lernanto Vladimir Bespalov, 

fondis en Soĉi Esperanto-klubon. Tamen Irina, konstante aŭdante la lingvon kaj iom komprenante, reale ellernis la lingvon nur en 

1967, antaŭ veturo kun la patrino kaj Bespalov al sia unua Esperanto-tendaro – BET-9 em Litovio. Tamen postaj okupoj – studentiĝo 

en Moskva Stata Pedagogia Instituto (kie ŝi ricevis diplomon de instruistino de la rusa lingvo kaj literaturo), eklaboro en Moskvo en 

la Instituto pri la rusa lingvo de la Rusia akademio de sciencoj, en la sektoro pri dialektologio ktp., por 10 jaroj deflankigis ŝin de la 

Esperanto-aktivado, kaj nur en 1977, post partopreno en SEJT apud Poltavo, ŝi fariĝis vera movadano, kaj eniris la Organizan 

Komitaton de la sekva SEJT en Dagestano. Post tio ŝia aktivado en Esperantio fariĝis seninterrompa. 

Spertiĝinte pri organizado kaj gvidado de diversgrandaj E-aranĝoj en la lando, post disfalo de SEJM en 1978 ŝi trafis en la 

estraron de ASE. De tiu tempo kaj ĝis nun ŝi preskaŭ konstante (kun nelongaj paŭzoj) – kaj ĝis nun – estis elektata en gvidorganojn 

de la landaj asocioj – ASE, SEU, REU. En ĉiuj tiuj organizoj, kiuj havis en siaj agadoj malfacilaĵojn kaj mankojn, kontribuo de Irina 

estis grava kaj pozitiva, kaj kontribuis al iliaj sukcesoj en la plej komplikaj periodoj de ilia ekzisto. 

En 1980 ŝi edziniĝis al la famega sovetia esperantisto Anatolo Gonĉarov – unu el la fondintoj de la sovetia E-movado (SEJM). 

En 1981 naskiĝis la filino Svetlana, kiu, dank‘al fervoro de la patro, iĝis denaska esperantisto – la 4-a generacianino de esperantistoj 

en genealogio de Irina. 

En la periodo 1978-1988 ŝi laboris en la Ŝtata instituto pri scienca kaj teknika 

informado, redaktante la institutajn eldonaĵojn en la rusa lingvo. La nova politika situacio 

en la lando kuraĝigis kelkajn entuziasmulojn (Stanislav Koncebovskij, Nikolao Gudskov, 

Leo Vulfoviĉ ka.) lasi la ŝtatajn laborlokojn kaj lanĉi privatan entreprenon – la 

kooperativon ―Kopso‖ – por koresponda E-instruado. De tiu momento la ĉefa profesia 

agado de Irina fariĝis ligita kun Esperanto. Kune kun Stanislav Koncebovskij ŝi ekverkis la 

unuan E-lernolibron (kiu restis en formo de multobligataj lecionoj kaj, bedaŭrinde, 

plenforme ne estis eldonita). ―Kopso‖ glore funkciis ĝis 1992, havante ĝis 3000 lernantojn 

samtempe, sed post disfalo de Sovetunio ĉesis ekzisti pro la ekonomia krizo. En la jaro 

1991 Irina eklaboris kiel administra direktoro en la Asocio Subtena de la Akademio 

Internacia de la Sciencoj (AsAIS), kio finfine venigis ŝin instrui Esperanton en kelkajn 

grandajn ŝtatajn universitatojn. Dum diversflanka AIS-

aktivado ŝi iĝis adjunkto de AIS San-Marino kaj ricevis 

tie pro aro da verkitaj lernolibroj kaj aŭtoraj metodoj la 

sciencan gradon de magistro humanitara.  
La plej stabila instruado estis en la Moskva ŝtata 

aŭtomobil-konstrua instituto (MASI), nun nomata 

Moskva ŝtata industria unuversitato (MGIU). Tie ŝi 

dum 17 jaroj (1994-2011) etate instruis Esperanton kiel 

devigan studobjekton. Ŝia universitata lernolibro (1995) 

ricevis stampon de la Rusia Ministerio de Supera 

Klerigado, kiu rekomendas ĝin kiel lernilon por la studentoj de altlernejoj. La lernolibro estis 

reeldonita en la universitato en 2004 kaj 2006. 

Por Esperanto-agado eĉ pli gravas, ke ĉe tiu ĉi universitato 24.02.1995 estis fondita la 

Esperanto-klubo ―MASI‖ (Moskva Amikaro de Studantoj kaj Instruantoj, tiu tempe ĝia siglo 

koincidis kun la rusa siglo de la universitato), ekde 2012 – Moskva Esperanto-Asocio ―MASI‖, 

kiu dum multaj jaroj estis la plej granda stabile funkcianta loka E-

kolektivo en Rusio. ―MASI‖ estas sendependa E-organizo, 

konstante akumuliĝanta novajn gejunulojn kaj realiganta novajn kaj novajn projektojn. Ne eblas 

nomi ĉi tie ĉiujn MASI, sed nepre menciindas du: la amasaj Esperantaj renkontiĝoj ―StRIGo‖ (Studaj 

Renkontiĝoj de Iniciatema Generacio), okazintaj ĉiujare en la periodo 1995-2004, kaj la Moskvaj 

Lingvaj Festivaloj, startintaj en 2005, kaj renkontiĝoj APERO (AnataŭPrintempaj Esperanto-

Renkontiĝoj), da kiuj okazos jam 15 – en 2021 la vica APERo ne 

okazis nur pro Kovima pandemio. Dum sia 25-jara ekzisto MASI 

aktive partoprenis en organizado de pluraj aliaj Esperanto-

aranĝoj, kaj memstare, kaj en kunlaboro kun REU, REJM, SAT 

(i.a. – 73-an SAT-kongreson en 2000-a jaro) ka. Ĉiuj tiuj aranĝoj 

havis proprajn konceptojn, brile plenumitaj pro ideoj kaj gvidado de Irina. 

En kadroj de MASi-agado Irina efektivigis ankaŭ grandan eksteruniversitatan Esperanto-

instruadon. En 2002 jaro ŝi ellaboris tute originalan metodon de rapida rekta E-instruado "Faru la 

Rondon!" (FaRo), kiu konstante kaj stabile liveris al la Asocio novajn membrojn kaj aktivulojn. 

Kun tiu kurso ŝi faris monatan turneon en Norvegio. Jam pasis pli ol 50 FaRo-j. 

Irina Gonĉarova verkis kelkajn Esperanto-lernolibrojn, krom la jam menciita universitata, 

unu el kiuj aperis en 2006 en ―Vostok-Zapad‖, filio de la granda rusia eldonejo AST 

(eldonkvanto 2000 ekzempleroj) kaj estis rapide elaĉetita en librovendejoj tra la tuta lando, kaj 

ruslingvan lernilon surbaze de la fama libro de Claude Piron ―Gerda malaperis. Dum kelkaj jaroj 

si aktive ellaboradas kaj gvidis la programon de ILEI/E@I "Flugiloj de Malfacila Vento". En 

2013 ŝi partoprenis SES-8 (Somera Esperanta Studado) en Slovakio, denove kun la speciala 

―Programo por E-instruemuloj‖. Kaj por la somero 2014 Irina kun siaj MASIanoj organizis la 

unuan SES en Rusio. 

Krom partopreno en internacia instruado, Irina multe zorgis pri ekzamenado de lernintoj. Aktiva okazigado dum lastaj jaroj de 

la internaciaj KER-ekzamenoj en Rusio ĉefe dependis de agado de ŝi kaj Svetlana Smetanina, sen kiuj tio estis tute ne ebla afero. 
 

http://eo.wikipedia.org/wiki/E@I
http://eo.wikipedia.org/wiki/Flugiloj_de_Malfacila_Vento
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La sekva grandega aktivado en Irina Gonĉarova estas tio, ke ŝi estas la ĉefa iniciatinto, 

organizanto kaj direktoro de Moskvaj lingvaj festivaloj (aperintaj 

en Rusio komence en Ĉeboksaro laŭ iniciato de Aleksandr Blinov). 

Ŝi prepariĝis por ilia organizo dum kelkaj jaroj, por eviti iujn ajn 

fuŝojn, kaj lanĉis ilin en 2005. De  tiu momento okazis jam 15 

Festivaloj (la lasta, pro la Kovimo, en virtuala formo). En ili iafoje 

partoprenis po pli ol mil gastoj! La nivelo de la aranĝo estis ĉiam 

altega, kaj por ilia organize kreiĝis teamoj, konsistantaj kaj el 

esperantistoj, kaj el neesperantistoj – sed Esperanto (kaj ankaŭ aliaj 

planlingvoj) ĉiam estas impone prezentata tie. Do, tio estas brila 

ekzemplo de iniciato de esperantistoj, kiu funkcias en neesperantista medio kaj montras 

signifon de nia lingvo kaj movado. Krome, Irina iniciatis kaj helpis organizi la festivalojn 

ankaŭ en aliaj urboj (Minsko, Kalugo). 

Irina Gonĉarova konstante kunlaboras kun Esperanto-gazetaro, en REGo, ―Bulteno de 

REU‖, ―Ponto‖, ―La Ondo de Esperanto‖, ―Scienco kaj kulturo‖, Internacia Pedagogia Revuo 

ka. konstante aperadas ŝiaj artikoloj kaj noticoj pri okazintaj eventoj, movadaj problemoj, 

instruado kaj instrumetodoj, ktp., ktp. Sed la plej elstara ŝia atingo sur la ĵurnalista kampo estas 

kreo en 2015 (kun teknika helpo de Aleksandr Basov) de ―Esperanto: la unua kanalo‖ ĉe 

YouTube. Dekoj da Esperanto-lecionoj, literaturaj kaj scienc-popularaj elsendoj, intervjuoj de 

famaj kaj simplaj homoj… Tio estas gravega kaj por Rusio unika projekto, plenumata interese kaj ĉiam pli altnivele.. 

Ĉio menciita ne elĉerpas la agadon de Irina Gonĉarova (detala listo de ciuj ŝiaj atingoj okupus tutan libron!), sed eĉ el tio 

videblas, ke tio estus multe eĉ por agado de deko da aktivuloj – sed ĉio tio estas la sola unika virino! Denove – ni admiru ŝian agadon 

kaj deziru al ŝi novajn fortojn kaj sukcesojn! 

 

 

Aldono: Esperanto-lernolibroj kaj aliaj gravaj instruiloj, verkitaj de Irina Gonĉarova 
Эсперанто. Программированное учебное пособие. Часть 1. Элементарный курс. Уроки 1-12. Кооператив «Копсо», 

Москва, 1990 (multobligita). 

Базовый курс эсперанто. 12 уроков. — Журнал «Трезвость и культура», 1989-1990 

Эсперанто для студентов и не только. Учебное пособие. Государственный комитет РФ по высшему образованию. 

Московский автомобилестроительный институт. Межгосударственный университет «Рутения». Ротапринт МАСИ (ВТУЗ-

ЗИЛ) — М, 1995 

Эсперанто для студентов и не только. Учебное пособие. — Издание второе, исправленное и дополненное. Гриф: 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений. М, 1999, РИЦ МГИУ  

Эсперанто для международного общения. Учебное пособие для студентов заочной (дистантной) формы обучения. Гриф: 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений. — М, 2004, Международный институт ―ИНФО — Рутения‖. 

Язык эсперанто за один месяц. Самоучитель разговорного языка. — М, 2006, ACT–―Восток-Запад‖, тираж 2000 экз. 

Учебник языка эсперанто. Начальный курс. Gerda malaperis. Клод Пирон, Ирина Гончарова. — М, 2007, ACT–―Восток-

Запад‖, тираж 2000 экз. 

Курс эсперанто в Youtube, на канале MEA MASI ―Esperanto: первый канал‖ https://www.youtube.com/watch?v=jqHVsxLqIh8 

kaj la sekvaj paĝoj 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jqHVsxLqIh8
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Lingvaj festivaloj 
 

Jubileo de la lingvofestivala Movado en Rusio 
La 25-a Lingva Festivalo en Ĉeboksaro 

La 22-24-an de oktobro 2021 en Ĉeboksari – la ĉefurbo de Ĉuvaŝio (RF) pasis la 25-a lingva 

festivalo. La evento estis iminenta – ja la unua ĉeboksara lingva festivalo, organizita en 1996 

de la Jurulara Esperanto-Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko (JEAĈeR), sub la gvido de 

Aleksandro Blinov,  startigis la festivalan movadon en Rusio. Ekde tiam la festivaloj, ĉu 

kelkfoje, ĉu ĉiujare, pasis en Uljanovsko, Moskvo, Sankt-Peterburgo, Perm, Novosibirsko, La 

Granda Novgorodo, Ufa, Iĵevsko, Vladikaŭkazo kaj aliaj urboj, ankaŭ en najbaraj eksterlandaj 

ĉefurboj – Kiŝinevo, Kievo, Minsko kaj aliaj. Tial la 25-a datrevenon de la Ĉeboksara lingva 

festivalo eblas trakti kiel 25-jariĝon de la festivala movado en la vastega regiono.  

Malgraŭ de tago al tago severiĝanta sanitara situacio, la lokaj organizantoj decidiĝis anonci la 

festivalon ĉeesta. Ni, moskvanoj, jam komprenante, ke la 16-a Moskva lingva festivalo havas 

neniujn ŝancojn okazi ĉeeste, arde ekinvitis moskvajn kaj aliurbajn lingvoprezentantojn veni 

al Ĉeboksari. Rezulte kuraĝis alveni ĉirkaŭ 20 aliurbanoj: el Moskvo, Sankt-Peterburgo, 

Kazano, Dimitrovgrado, ankaŭ el Germanio kaj Portugalio.  

Laŭ siaj tradicioj, la festivalo en Ĉeboksaro pasis dum tri tagoj. En la unua tago okazis 

gazetara konferenco, dum la dua tago pli ol 20 prelegantoj veturis al la urbo Kanaŝ, kie en du 

mezlernejoj okazigis malgrandajn lingvajn festivalojn por lernejanoj, kaj en la tria tago, 

dimanĉe, pasis la festivalo mem.  Ĝi enhavis 45 prezentaĵojn, prelegojn kaj majstro-klasojn. Infanoj povis konatiĝi kun iuj lingvoj kaj 

lingvistiko en la Infana ĉambro. Dum la solena malfermo oni enmanigis al la lingvoprezentantoj belegajn diplomojn, bela nacia 

dancado de la lokaj artistoj plezurigis la publikon, post kio sekvis ĉarma koncerto de etna muziko. 
 

 
 

Indegas diri, ke la aliurbaj gastoj estis zorge kaj kore akceptitaj de la lokaj organizantoj. Vendrede ni vizitis loĝdomon-majstrejon-

muzeon de la loka penrtisto-etnofuturisto Georgij Fomirjakov, kiu ne nur distris kaj pensigis nin per la filozofiaj konceptoj de sia 

arto, sed ankaŭ regalis nin per bongustegaj hejmaj pladoj. Sabate, post la karavana vojaĝo, ni ĝuis trihoran ekskurson tra la urbo, 

gvidatan de Irina Jakovleva – kies scioj pri la amata urbo estas mirinde vastaj kaj profundaj. Dimanĉe la postfestivalajn horojn ĉiuj 

organizantoj kaj prezentantoj pasigis ĉe teotablo en la oficejo de Aleksandro Blinov –  la persono, sen kiu, eble, neniam venus la 

festivala movado al la vastaĵoj de nia lando. Ni interŝanĝis impresojn, emociojn, danksentojn al la organizantoj kaj amsentojn al ĉiuj 

ni reciproke kaj al la festivala movado ĝenerale. 

Vera festo! Vera feliĉo! Vivu lingvaj festivaloj! 
 

Irina Gonĉarova, direktoro de Moskvaj lingvaj festivaloj 

 
 

 



PONTO n-ro 122, oktobro 2021 

5 

 

Kluba vivo 
Kluba kunveno 25.10.21 
Lundan vesperon en la oficejo de Arina kaj Oĉjo ĉe metrostacio 

Aleksejevskaja pasis la dua en tiu ĉi sezono kunveno de MASIanoj kaj 

levtolstovanoj. Ĉu pro restartinta sanitara streĉiĝo, ĉu pro malbona 

reklamo, ĉu pro malemo de la anoj kolektiĝi ĉeestis ne multaj homoj. 

Krom la mastroj-MASIanoj estis mi kaj Romĉjo, ĵus revenintaj el 

Ĉeboksari. Romĉjo sukcesis venigi sia novan Esperanto-lernanton 

Danila, studenton de la filologis fakultato de MGU. De "Lev Tolstoj" 

venis Svetlana Smetanina, Nikolao Gudskov, Mikaelo Povorin kaj 

Klara Ilutoviĉ. 

La programo komenciĝis de provo pridiskuti la ĉefajn tezojn de la 

artikolo de 

Stanislav 

Belov en la 

reta ĵurnalo 

"La Ondo de 

Esperanto". La aŭtoro asertas, ke pasis la tempo de organizita movado, do, 

de ajnaj organizaĵoj, ekde UEA ĝis la urbaj kluboj, kaj tiun vertikalan 

strukturon indas likvidi (aŭ ignori), ĉe tio evoluante la paralelajn ligojn inter 

neorganizitaj esperantistoj, kiuj aperas por solvi konkretajn taskojn kaj 

poste disfalas. Ne eblas diri, ke la diskuto sukcesis. La temo ne limiĝas ĉe la 

demando ĉu bezonatas organizaĵoj aŭ ne, sed por diskuti pli vaste kaj pli 

profunde, ni ne estis bone preparitaj, ne montris deziron profundiĝi kaj tro 

hastigis la diskuton. 

Volonte oni transiris al la sekva punkto de la programo: impresoj pri la 25-a 

Lingva Festivalo en Ĉeboksari. Mi rakontis tion, kio jam estis priskribita en 

mia raporto ĉi tie, kaj Romĉjo aldonis siajn tre pozitivajn impresojn pri la 

unuafoja partopreno en la festivalo en Ĉeboksaro. Mi reenmanigis al li lian diplomon, kiun portis al Moskvo anstataŭ li. 

La plej agrabla parto estis la kantado de Miĉjo Povorin, kiu ĉi-foje rifuzis kanti siajn kantojn, sed kantis malnovaĵojn, kiujn ni kun 

Svetlana kaj foje kun Oĉjo volonte kunkantis. 

Dankon al la mastroj pro la hejmeca akcepto! 

Mirina / Irina Gonĉarova 

https://vk.com/mea_masi?w=wall-41656827_4139%2Fall 

 
 

Disvastigo 
 

La velo de espero 
 

La 14 de oktobro 2021 saratova esperantisto 

Aleksandr Deriugin prelegis pri eblecoj de la 

internacia lingvo Esperanto en la Ŝtata aŭtonoma 

institucio de Saratova regiono "Centro de adapto 

kaj resanigo de invalidoj" ("La Velo de Espero"). 

La renkonton vizitis 11 resanigejanoj. Neniu el ili 

ankoraŭ aŭdis pri la lingvo. La informo pri 

historio de Esperanto-movado en la mondo, 

Rusio kaj en la urbo Saratov estis al ili tute nova. 

Kun helpo de retejoj "Vikipedio" kaj "Forvo" 

Aleksandr demonstris al tiu ĉi grupo pri 

nuntempa sufiĉe firma pozicio de Esperanto inter 

aliaj lingvoj. Ankaŭ li rakontis pri niatempaj 

eblecoj de Esperanto. La renkonto daŭris 50 

minutojn kaj aŭskultantoj kore dankis Aleksandr-

on pri la prelego. 

 
 

 
 

 

 

Kial ni devas montri nian esperantistecon 
 

En Rusio ĵus okazis popolnombrado, kiu estis bona ŝanco por esperantistoj esprimi sian esperantistecon, pri kio mi insistis 

en la antaŭa numero de ―Ponto‖. 

Ĵus aperis ankoraŭ unu tute freŝa argumento por tio, ke esperantistoj diligente partoprenu la popolnombradon. Antaŭ kelkaj tagoj 

evidentiĝis, ke oficiala instanco, argumentante nean respondon pri sendita petletero, uzas informon pri la tre malimpona kvanto de 

Esperanto-parolantoj en Rusio laŭ la rezultoj de la antaŭa censo de la 2010-a jaro. 
 

https://vk.com/mea_masi?w=wall-41656827_4139%2Fall
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Jen la historio pli detale. 
 

Ekzistas instanco «Komisiono de Rusia Federacio pri UNESKO-aferoj». Antaŭ monato REU sendis al tiu instanco 

petleteron kun peto: iniciati en UNESKO proklamon de Internacia tago de Esperanto — la 26-a de julio. Sendado de tiaspecaj 

petleteroj al UNESKO-komisionoj en diversaj landoj estas internacia projekto, kiu celas oficialigi la 26-an de julio ĉe UNESKO kiel 

Internacian tagon de Esperanto. 

La rusia Komisiono pri UNESKO-aferoj traktis la petleteron kaj sendis respondon, la respondo estas nea. Ĝi tekstas: 

«ĉar Esperanto ne havas oficialan statuson en la Rusia Federacio kaj ĝiaj konsistigaj regionoj, kaj la nombro de la parolantoj de ĉi 

tiu planlingvo en la lando estas [nur] ĉirkaŭ mil homoj, ĉi etape [ni] ne pretas iniciati la proklamon de la respektiva Tago...». 

La vortoj pri «ĉirkaŭ mil homoj» estas senduba referenco al la rezultoj de la antaŭdekjara censo. Laŭ tiuj rezultoj, en Rusio 

estas 992 Esperanto-parolantoj — tiom da personoj en la 2010-a jaro indikis Esperanton inter parolataj lingvoj. 

Do, bonvolu kun plena seriozeco rilati al la popolnombradoj kaj similaj okazoj!. Ne forgesu ĝin partopreni, ne forgesu mencii 

Esperanton, kaj instigu siajn konatajn esperantistojn fari la samon.  
 

P. S. La menciitaj petletero kaj respondo estas publikigitaj en «Dokumentoj» ĉe http://reu.ru 
 

Kaj jen rektaj ligiloj por tuja elŝuto. 

1) Projekto de letero al UNESKO-komisiono, malneta teksto en Esperanto 

http://reu.ru/prenu/projekto_de_letero_al_unesko_komisiono_pri_internacia_esperanto_tago__eo.pdf 

2) Fina teksto en la rusa — la petletero, sendita al la UNESKO-komisiono 

http://reu.ru/prenu/letero_al_rusia_unesko_komisiono_29_09_2021__ru.pdf 

La dokumenton preparis Andrej Peĉonkin kaj Nikolaj Gudskov, koran dankon al ili pro la granda laboro! 

3) La respondo de la komisiono en la rusa 

http://reu.ru/prenu/respondo_de_rusia_unesko_komisiono_14_10_2021__originalo_ru.pdf 

4) La traduko de la respondo al Esperanto 

http://reu.ru/prenu/respondo_de_rusia_unesko_komisiono_14_10_2021__traduko_eo.pdf 

Pro la traduko de la respondo dankon al Andrej Peĉonkin! 

Se iu ligilo ne malfermiĝas, tekste elektu ĝin, kopiu kaj enmetu en la adres-kampon de la retumilo. 

Aleksandr Lebedev 

 
 

http://reu.ru/
http://reu.ru/prenu/projekto_de_letero_al_unesko_komisiono_pri_internacia_esperanto_tago__eo.pdf
http://reu.ru/prenu/letero_al_rusia_unesko_komisiono_29_09_2021__ru.pdf
http://reu.ru/prenu/respondo_de_rusia_unesko_komisiono_14_10_2021__originalo_ru.pdf
http://reu.ru/prenu/respondo_de_rusia_unesko_komisiono_14_10_2021__traduko_eo.pdf
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Rememoroj 
 

La 23-an de oktobro nia la plej modesta REU-funkciulo, estro de la Kontrol-Revizia Komisiono 

Gennadij Basov ekhavis 65 jarojn! 

Ni kore gratulas nian amikon okaze de la duonjubileo. Geĉjo estas ne nur tro modesta, sed li estas ege 

fidela homo, kolego, kamarado. Helpema, atentema, malavara, ĉiam preta "submeti sian shultron" en 

grandaj kaj etaj aferoj. Ni bondeziru al Geĉjo fortan sanon, novajn aktivajhojn, interesajn vojaghojn, 

longan vivon kaj felichon! 
 

Ĉiuj vojoj kondukas al..., ne al Romo, al Esperantujo! 
 

"Sola vera lukso – estas lukso de homa komunikado" 

Antoine DE SAINT-EXUPÉRY 
 

 Eble estus interese por la legantoj «kialoj» kial lingvo, laŭ «profesiaj asertoj kaj taksoj» – «artefarita», «nenatura», «malhavanta 
kulturon» (mi ne listigu aliajn profanaĵojn…), altiras homojn, interesigas kaj poste ili komunikiĝas. Komunikiĝas ne nur internacie, 
sed kun … samlingvanoj de gepatra lingvo! ;-) Mi parolu pri miaj spertoj. 
 Ĉiu homo komenciĝas de infaneco. Mia infaneco kaj juneco pasis en Uzbekio, juna urbo Navoi (1958), kien mia familio venis en 
1959. Loĝantaro estis multnacia, ja venadis homoj el ĉiuj anguloj de tiama USSR. Ĉefa komunikadlingvo estis la rusa, la uzbekan ni 
aŭdis ne tre ofte — en bazaro, en malnova urbo Karmana kiu najbaris aŭ en distrikto de fervojstacio. Ĝuste tiam min mirigis — 
interese multaj uzbekoj povis paroli en sia nacia lingvo kaj facile transiri la la rusa! Sed inter navoianoj mi neniam vidis, ke iu facile 
transiradis de la rusa al la uzbeka parolante kun indiĝenoj! Tio estis por mi mirinde! En la tria klaso komenciĝis instruado de la 
uzbeka. Dekomence por mi estis tre interese lerni ĝin. Sed en la kvara klaso mi perdis intereson ;-(  Kial? Simple, ĉar la instruado 
estis klasika — parkerigo de apartaj vortoj, gramatiko, tradukado. Ne estis instruado de konversacio. Ne, estis taskoj rerakonti iun 
tekston, fojfoje versetojn. Kaj facilekscita instruiso ĵetadis kreton kiam iu eraretis… En la kvina klaso mi trafis al grupo lernanta la 
francan. La lingvo al mi tre plaĉis, sed ripetiĝis la samo. Ĝis tiom, ke en la finstuda ekzameno en la lasta, deka klaso oni «fermis 
okulojn» kaj metis 3– (eble min kompatis, fiziko, matematiko, kemio — 5-oj). 
 Post jara paŭzo mi studentiĝis en Tomska politeknika instituto. Necesis elekti kiun fremdlandan lingvon mi studu plu. «Ha, la 
francan mi jam scias ;-))) , elektu mi komencantan kurson de la angla!», sed pasis monato kaj mi ne enskribiĝis al kurso de la angla. 
Tiam al vizitado al lecionoj oni rilatis severe, se oni ne vizitas iun lecionon pli ol 3-4 fojojn, dekanejo povas senigi de stipendio! Eh, 
mi iris al la dekanejo, pentis kaj prenis «permesilon» (speciala papero permesanta reviziti iun kurson post studevito kaj iris al kurso 
de la franca — borante per fingro polmon: «Mi lernis la francan en lernejo, mi volas daŭrigi, prenu min...». Poste tiun sceneton ni 
kun profesorino Tamara Aleksandrovna Kolcova ofte rememoradis. Ŝi estis vera instruistino, pasia ŝatanto la francan lingvon, 
francan kulturon! Kaj sian ŝaton lerte greftis al studentoj. Mi sufiĉe bone progresis, eĉ ricevis 5 en la fina ekzameno. Sed… la samo 
ripetiĝis — oni nin ne instruis konversacii!!! Se mi renkontus iun francon, krom «Bonĵur, ĵe m`appel Gennadij...» mi nenion povis 
diri, kiam aŭdis francan kanton aŭ tre rare viglan francan paroladon — mi ne povis kapti frazon! Nur apartajn vortojn, eĉ ne ĉiujn mi 
povis distingi! 
 Dum lasta studkurso Tamara Aleksandrovna, ŝajne finaŭtune aŭ komence de la vintro 1979 pretermenciis – «Jen ĝemelinoj 
Vikulinoj komencis studi Esperanton kaj jam ĉirpas kiel paseroj!». Mi tuj «akrigis miajn orelpintojn»! Fine de februaro en 1980 al 
franc-rusa studenta klubo «Ĵolio-Kjuri» Tamara Aleksandrovna invitis grupon de viglaj junuloj: Aleksandro kaj Miŝa Ŝljafer, Aleksej 
Birjulin kun banĝo, Irina Ŝljafer, Sergeo Koval, fratinoj-ĝemelinoj Vikulinoj, Boris Kacnelson, Sergeo Sosykin (eble) kaj aliaj. Ili 
rakontis pri Esperanto, kantis gaje kelkajn kantojn kaj informis, ke komence de marto ekos kurso. Mi certe estis kaptita! Post kelkaj 
tagoj mi iris kaj enskribiĝis al la kurso. Ŝljafer gvidis la kurson kaj praktikon gvidis ĵusfinintoj (tiamaniere kreskiĝis ontaj 
instruistoj!). Post kelkaj jaroj paralele funkciis ĝis 6-8 grupoj! Vigla agado de Tomska E-klubo estis rekonita kaj Tomska politekniko 
disponigis klubejon. 
 Mia unua E-tendaro estis en 1980 en Krasnojarsko – OrSEJT-22. Estis treege fruktodona maniero lingvigi komencantojn – antaŭ 
mem la tendaro ~ 2-4 tagoj estis paroliga periodo. Miaj gvidanotoj dum la paroliga periodo estis karmemora Vladimir Izosimov (en 
la foto: meze, unua vico) kaj Sveta Oĵiganova. Mi povas konfesi, ke post tiu periodo mi ne ekparolis, sed estis grava periodo por mi. 
Mi estis ravita kiel vigle parolis spertuloj! Sapoĵnikov Vladimir – «Ĉeŝi al ŝi kaj demandu ĉe ŝi!». Estis tra amika kaj kora etoso! Mi 
ekparoletis nur al fino de la tendaro. Sed entuziasmo ekkonkeri la lingvon estis granda, eĉ grandega! Ja por plenĝui la amikan unikan 
etoson de Esperantujo necesas scii la lingvon! 
 Aŭtune de 1980 mi ekaktivis en la klubo, akiris lernobroŝuron de 
Kolker (jes, lernolibro tiam estis tre modesta laŭ la aspekto, tamen 
enhavo…). Mi jam memstare studis ĝin, elskibadis vortojn, provis legi 
librojn. En la kluba biblioteko mi prenis «Trigroŝan romanon» kaj 
impetis ĝin legi! Tiam mi ellaboris novan por mi metodon legi – ne ĵetiĝi 
al ĉiu nekonata vorto al vortaro, sed elskribi vortojn kaj nur post 1-2 
paĝoj meti tradukojn kaj se tiuj 1-2 paĝoj en estis klaraj — relegi. Al fino 
de la romano mi elskribadis jam nur 1-2-5 vortojn. Poste mi «voris» 
librojn kaj revuojn… Kaj gravas, ke mi povis paroli esperante!!! 
Plenumiĝis revo de l`idioto – mi povis alterne babili jen ruse, jen 
esperante… Eĉ preskaŭ post unu vorto! 
 Post fino de la instituto kaj fulmrapida geedziĝo mi por ~ 1-1,5 jaroj 
malaktiviĝis en la kluba vivo, sed ĉiam strebis legi esperantaĵojn kaj 
laŭeble partopreni E-aranĝojn, kiuj tiam estis multaj. Po iomete mi 
reaktiviĝis kaj eĉ provis organizi lokan E-klubon en Akademiurbeto de 
Tomsk kaj gvidis Esperamto-kurson. Bedaŭrinde la centra Esperanto-
klubo „tiris― lokajn malmultajn klubanojn ;-) Nu, mi ne ĵaluzis. 
 Plenan ĝuon pro libera posedo de Esperanto mi ekspertis en Meĵdureĉensk, tio ankaŭ permesis pli aktive partopreni en la tendara 
vivo. La plej bonan kontentiĝon de Esperanto-tendaroj mi ricevadis, kiam aktive partoprenis en laboro de tendaroj, organizaj 
funkcioj — MET-1, OkSEJT en Urjupinsk kaj aliaj Esperanto-aranĝoj. Por mi la aranĝoj ĉiam estis helegaj, ĝojaj eventoj, «hela 
radio» en ĉiutageca laborvivo, ja tiom da viglaj bonegaj, spritaj kaj saĝaj amikoj kunvenadis! 

 
 
 

 
Foto 1: OrSEJT-22 
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 Post 10 jaroj de mia esperantisteco, mi trafis al paroliga kurso de la angla. Mi sciis nur kelkajn vortojn anglajn, precipe el 
programadlingvo FORTRAN. Sed sperto ne tradukadi en kapo jam najle sidis en la kapo, strebis, ke frazoj enfluu kaj ne alkroĉiĝu al 
unuopaj vortoj. Preskaŭ dum jaro mi ne konfesis, ke mi scias Esperanton ;-) Sed ĝi tre helpis min, almenaŭ dum provplenumo de 
TOEFIL mi konjektadis 9 vortoj el 10, ho ve, gramatikon — 5/5 kaj en aŭskultado kaptadis 1/10, kvazaŭ vato en oreloj ;-) Estis 
organizitaj 2 «plonĝoj» eksterurben por praktiki parolan anglan — kaj tie al mi helpis Esperanto-tendara disciplino – «Ne 
krokodilu!». Aliaj partoprenintoj ekzemple deflankiĝas de la grupo kun instruisto kaj tuj… ek..`krokodilas`. Mi por mi tion ne 
permesis, iel-tiel, balbute, fuŝe, sed en la angla! Post 2,5 da jaroj mi povetas paroli angle, almenaŭ ne timas! Jen propedeŭtika valoro 
de Esperanto!  
 Estas demando, kaj kio estus, se Vi ne trafus al Esperantujo? Mi ne scias, kion respondi. Historio kaj homa vivo ne havas 
kondicionalon! Sed mi certas, ke ĝi estus pli pala. Eble mi trafus al kaptilo de ĉiutageco, al «ungoj» de alkoholismo, al «divano ĉe 
televidkesto» k.s. Mi ne scias. Sed mi tre dankas al la sorto, ke mi renkontis Esperanton antaŭ pli ol 40 jaroj kiu donis eblecon al aliaj 
aktivadoj, plenigis min per sento de la bunta vivo. 

Geĉjo Basov /Tomsk-Stavropol 
 

 

UEA informas 
 

 

TEJO EN SPECIALA KONSULTA RILATO KUN UN 
 

La Komitato pri Ne-Registaraj Organizoj (NRO) en sia Regulara Kunveno de 2021, laŭ kunsidoj okazintaj inter la 17-a kaj 27-a de 

majo kaj en la 7-a de junio 2021, decidis rekomendi al la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK) de Unuiĝintaj Nacioj Specialan 

Konsultan Statuson por Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), la junulara sekcio de UEA. La rekomendo estis 

finaprobita de EKOSOK en kunsido okazinta inter la 21-a kaj 22-a de julio 

2021 kaj oficiale informita al TEJO en septembro. La statuso formaligas la 

rilatojn de NRO-oj kun UN kaj ebligas al ili rekte reprezentiĝi ĉe eventoj kaj 

kunsidoj de UN al kiuj NRO-oj estas invititaj. Ĝis tiam TEJO kaj junaj 

esperantistoj povis tion atingi nur pere de UEA. 

La rilatoj de UEA kun la UN-sistemo havas longan historion. Jam en 1954 

UEA ricevis konsultajn rilatojn kun Unesko, kiuj tiutempe aŭtomate rajtigis 

la organizojn formale rilati ankaŭ kun UN. Poste, en la 1970-aj jaroj, UEA 

ricevis la statuson por apartaj konsultaj rilatoj ankaŭ kun UN. Finfine, en 

1998, EKOSOK ŝanĝis sian sistemon de konsultaj rilatoj kaj reasignis tiujn 

rilatojn al UEA. Pro tio la jaro 1998 troviĝas apud la nomo de UEA en la 

listo de NRO-oj en konsulta statuso kun EKOSOK, sed la rilatoj de UEA kun 

UN kaj Unesko havas pli longan historion. Detalojn pri la periodo ĝis 1974 oni povas legi en la libro Esperanto en 

Perspektivo (1974), de Ivo Lapenna, kaj en diversaj numeroj de la serio Esperanto-dokumentoj, kiun UEA eldonis en la periodo post 

1974. 

Nun ankaŭ TEJO estas reprezentata memstare kaj kune kun UEA reprezentas Esperanton kaj la esperantistaron ĉe UN. Konkrete tio 

faciligos la aliron de TEJO al UN-eventoj kaj -kunsidoj, al kiuj NRO-oj estas invitataj, kaj la defendon de la starpunktoj de TEJO kaj 

de la esperanta junularo. Post UEA kaj Esperanto Radikala Asocio (ERA) ĝi estas la tria Esperanto-organizaĵo kun tiu statuso. 

UEA gratulas al TEJO pro la grava kaj laŭdinda atingo, kiu spegulas longdaŭran laboron de la lastatempaj estraroj kaj pluraj 

Esperanto-aktivuloj ĉe la UN-sistemo, inter ili Michael Boris Mandirola, Veronika Poór, Sara Spanò, Fernando Maia, Francesco 

Maurelli kaj Rakoen Maertens. La nuntempa Estraro de TEJO daŭrigas la laborojn, strukturante la agadon ĉe UN kaj trejnante novajn 

aktivulojn por agadi ene de la Komisiono pri Eksteraj Rilatoj, partnere kun UEA. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 988, 2021-10-14 
 

REPREZENTANTO DE UEA INTER LA ĈEFAJ 
PAROLANTOJ EN LA PINTKONFERENCO DE 
CONGO (UN), LA 25-AN DE OKTOBRO 

 

CoNGO estas la Konferenco de la Ne-Registaraj Organizoj en Konsulta Statuso 

kun Unuiĝintaj Nacioj (UN). Ekde 2018 UEA partoprenas en ĝia estraro. Ĉi-jare 

CoNGO organizas pintkonferencon kunlige kun la nuna sesio de la Ĝenerala 

Asembleo de UN, kiu celas informi NRO-ojn pri la ĉefaj prioritatoj kaj helpi ilin 

kune plani kaj kunlabori. UEA estas aparte honorata de la fakto, ke inter la kvar 

ĉefaj parolantoj estas Francis Hult, unu el la reprezentantoj de UEA ĉe UN. 

La pintkonferenco okazos lundon, la 25-an de oktobro 2021, inter la 13h00 kaj 

20h30 UTC (9h00 kaj 16h30 EDT), ĉeeste en Novjorko kaj rete, per Zoom. La 

evento okazos per la angla. Interesatoj partopreni rete povas senpage aliĝi. Necesas aparte registriĝi por ĉiu el la diversaj 

prezentrondoj. Por tio oni bonvolu viziti la retejon de CoNGO: bit.ly/3ATUeFz. Ĉiu prezentrondo, inkluzive de la ĉefa, havos sian 

propran Zoom-ligon. Bonvolu registriĝi en ĉiuj aŭ en tiom da ili laŭ interesiĝo kaj ebloj. 

La ĉefa prezentrondo malfermas la pintkonferencon je la 13h00 UTC per bonvenigaj vortoj de la prezidanto de CoNGO, Liberato 

Bautista. Partoprenos Irina Bokova (antaŭa Ĝenerala Direktoro de Unesko), apud kiu parolos Prof. Francis Hult (Profesoro pri Eduka 

Lingvistiko ĉe la Universitato de Maryland, Baltimore), aldone al Radhika Coomaraswamy kaj Garry Jacobs. 

Humphrey Tonkin, Honora Prezidanto de UEA, estas unu el la ĉefraportantoj de la evento, nome de nia Asocio. 

UEA dankas al Francis Hult kaj al Humphrey Tonkin pro iliaj laboroj kaj al ĉiuj aktivuloj en la Komisiono pri Eksteraj Rilatoj kaj 

reprezentantoj de UEA ĉe UN kaj Unesko. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 993, 2021-10-24 
 

 

https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=625156
https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=625156
https://uea.org/gk/736
https://bit.ly/3ATUeFz
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“ALIVORTE”, DE MARCO LUCCHESI: NOVA LIBRO SENPAGE 
ELŜUTEBLA ĈE UEA 

―Alivorte‖ estas la nova libro de Marco Lucchesi, publikigita elektronike kaj disponigita senpage al la tuta komunumo ĉe 

UEA.org: uea.org/teko/libroj. 

Marco Lucchesi estas plurjara prezidanto de Brazila Beletristika Akademio En 2021 li elektiĝis kiel nova membro de la Honora 

Patrona Komitato de UEA (uea.org/gk/972). La libron ―Alivorte‖ li decidis aperigi absolute senpage kaj elektronike – kaj donacis ĝin 

al UEA por distribuo al la komunumo. Ĝin eldonis la brazila eldonejo Dragão. 

―Alivorte‖ estas dulingva: Esperanta kaj portugala. Ĝi enhavas tradukitajn poemojn kaj 

originalan paroladon. La unua parto, ―Dek poemoj‖, enhavas poeziaĵojn originale apartenantajn 

al la libro ―Domínios da insônia‖, elektitajn kaj tradukitajn de la brazila esperantista verkisto kaj 

tradukisto Paulo Sérgio Viana, multfoja premiito de la Belartaj Konkursoj de UEA. La poeziaĵoj 

aperas laŭ la originalo en la portugala kaj siaj tradukoj en Esperanton. La dua parto estas 

originala parolado de Lucchesi al la 31-a Esperanto-Renkontiĝo de la Subŝtato Rio-de-Ĵanejro, 

kiu okazis virtuale en la 21-a de majo 2021, okaze de la Monda Tago por Kultura Diverseco por 

Dialogo kaj Evolui! go . La trian parton, ―Fragmentoj de Taglibro‖ (verkita originale en la 

portugala, en la fruaj 1990-aj jaroj, apartenanta al la libro ―Arena maris‖, publikigita en 2021), 

kaj la kvaran parton, ―Filozofio en dek lecionoj‖ (verkita fine de la 1990-aj jaroj) kaj tradukis kaj 

verkis Lucchesi. 

En la vortoj de Paulo Sérgio Viana ―Alivorte‖ estas ―verko konstruita kun nekutima kuraĝo kaj 

kun la rigardo fiksita al la libereco situanta ie for, staranta ĉe la horizonto. En ĝi sidas poemoj el 

teksturo minerala kaj gusto petala. Iuj versoj estas nur unuvortaj, disaj, aerecaj kaj aromaj. 

Aŭdacaj versoj. Aliaj estas versoj mozart-ece muzikaj, kvazaŭ rondelaj, kvazaŭ harpsonaj. Inter 

tiuj ŝvebantaj poezieroj sin kaŝas io direnda, sed neniam dirata, io sentebla per la koro, sed ne per 

la oreloj. Sur ĉi tiuj paĝoj sidas ankaŭ ideoj raciaj kaj konsciaj, kaj tamen forte utopiecaj. La 

aŭtoro ne timas utopion. Male, li scias, ke utopio viciĝas inter la plej bezonataj aferoj en nia 

malĝoja mondo en la 21-a jarcento. Li celas la plej radikalan utopion, tiun de homo, kiu sin ĵetas 

en abismon; tiun de donkiĥoto; tiun de saĝa, migranta antikva kavaliro, kiu serĉadas neniam atingo! tan belon ‖. 

Laŭ la intenco de la aŭtoro la lanĉo de la libro ankaŭ omaĝas la sepcent jarojn de la morto de Dante Alighieri. Lucchesi estas 

kuratoro de la ekspozicio ―Dante 700 anos: os olhos de Beatriz‖ (―Dante 700 jarojn: la okuloj de Beatrico‖), kiu estis inaŭgurita de la 

itala ambasadoro en Brazilo, Francesco Azzarello, kadre de la 21-a Semajno de la Itala Lingvo en la Mondo. La ekspozicio viziteblas 

inter la 19-a de oktobro kaj la 17-a de decembro 2021 en la Nigra Salono de la Nacia Parlamento de Brazilo, en la ĉefurbo Braziljo. 

La disponigo de la libro ―Alivorte‖ ĉe UEA.org estas frukto de kunlaboro de Marco Lucchesi kun Brazila Esperanto-Ligo (BEL), 

Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP) kaj Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro (AERĴ), al kiuj UEA kore dankas nome de la 

komunumo. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 994, 2021-11-01 

 

Akademiaj informoj 
 

Konferenco de la Akademio 
Okaze de la Zamenhof-festo, Akademianoj prezentos per Zoom 

konferencon pri diversaj 

temoj interesantaj kaj la Akademion kaj la ĝeneralan publikon, 

inaŭgurante novan kontakton 

inter nia Institucio kaj la Esperantistaro. Ĝi okazos: 

Mardon, 14an de decembro, 13a – 14a20 UTC (14a – 15a20 laŭ 

mezeŭropa horo) 

Probal Dasgupta: Ebloj kaj malebloj en la emfaza ripetado de afiksoj Esperantaj 

Sergio Pokrovskij: Maltrafoj (Kiojn mi volis sed ne sukcesis fari en la Akademio) 

Javier Alcalde: Socia historio de Esperanto. Kial? Kiel? Kien? 

Grant Goodall: Schleyer kaj Zamenhof kiel lingvokreantoj: 

substantiva morfologio en Volapük kaj Esperanto 

Merkredon, 15an de decembro, 13a – 14a40 UTC (14a – 15a40 laŭ mezeŭropa horo) 

François Lo Jacomo: Ĉu modernigi la Akademion? 

Aleksandro Shlafer: Kiel la Akademio kontribuu al Vikipedio? 

Cyril R. Brosch: La Konsultejo de la Akademio 

Bertilo Wennergren: La nun okazanta revizio de PIV, 

en kiu partoprenas pluraj Akademianoj 

Carlo Minnaja: Proklamo de la Laŭro de la Akademio 2021. 

La konferenco estos spektebla per Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83523650485 

ID de la kunsido: 835 2365 0485 

(ankaŭ atingebla telefone, ĉe pluraj telefonnumeroj depende de via lando). 

Bonan spektadon! 

La estraro de la Akademio 

https://uea.org/teko/libroj
https://uea.org/gk/972
https://uea.org/gk/953
https://uea.org/gk/953
https://uea.org/gk/940
https://uea.org/
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In memoriam 

Unu el la lastaj mohikanoj 

Forpasis Leo Vulfoviĉ (18.08.1933 – 24.09.2021) 
Leo (Lev Borisoviĉ) Vulfoviĉ forpasis en Petaĥ Tikva apud Tel-Avivo, kie li loĝis dum lastaj jaroj. Li estis la lasta aktiva 

esperantisto el tiu generacio, kiu eklernis la lingvon en 1956 en kadroj de preparo al la Esperanto-renkontiĝo 

dum la 6-a Monda Festivalo de Junularo kaj Studentaro en Moskvo (1957). La kurson gvidis de Aleksandro 

Siitamm, estona E-isto, speciale veninta por instrui al moskvaj gejunuloj. Post tio la gejunuloj decidis daŭrigi 

sian Esperanto-agadon. Grupo de partoprenintoj de tiu dumfestivala renkontiĝo (Mikaelo Giŝpling, Vladimiro 

Korĉagin, Ludmila Bokarjova, Raisa Goldberg, Julia Sergejeva, Leo Vulfoviĉ, Vera Zlotnikova, Vladimiro 

Prisekin, Marina Glovinskaja, Irena Smirnova) fondis en Moskvo la unuan post la 2-a mondmilito Esperanto-

klubon ―Fajrero‖, iĝintan grava centro de Esperanto-movado en Sovetio en 1960-aj 

jaroj, kiu edukadis novajn esperantistojn kaj komencis kulturan agadon (inkluzive 

eldonadon de tajpita literatura revuo ―Fajrero‖). En 1958 ili organizis la unuan 

Esperanto-tendaron en la parko Alka Insulo apud Moskvo. Parto de la fondintoj pro 

eksteraj kaŭzoj por multaj jaroj deflankiĝis de la movado, sed la kerno, inkluzive 

Leon, restis kaj agis, kaj la signifo de la klubo atingis la tutlandan skalon. Poste la 

klubanoj daŭre aktivis enkadre de Moskva Internacia (poste Centra) Esperanto-klubo, 

kiu havis kelkajn sekciojn, i.a. la filatelistan, kiun en 1981 lanĉis kaj ekgvidis Leo. 

En 1979, dum la fonda konferenco de Asocio de sovetiaj esperantistoj 

(ASE) Leo fariĝis ties estrarano. En 1982 dum la sekva ASE-konferenco li la Estraron ne trafis, tamen en 

septembro 1988 okazis kunsido de la Estraro, dum kiu estis eksigitaj pluraj estraranoj kaj anstataŭe kooptitaj 

aliaj, inter ili Leo Vulfoviĉ. 

Filatelo estis unu el la ĉefaj objektoj, kiuj interesis Leon. Li ne 

nur kolektis poŝtmarkojn kaj aliajn esperantaĵojn, sed faris dum 

esperantistaj renkontiĝoj kaj poreksteraj aranĝoj ekspoziciojn de 

poŝtmarkoj kaj kovertoj, faris pri ili prelegojn. Eĉ pli: klopodoj de Leo 

multe kontribuis al la apero de 

la du plej gravaj 

malfrusovetiaj esperantaĵoj: 

jubilea koverto, dediĉita al 

100-jariĝo de Esperanto en 

1987 kaj koverto dediĉita al 

100-jara jubileo de Vasilij 

Eroŝenko en 1990. 

Leo Vulfoviĉ kune 

kun Sergej Sariĉev, Aleksandr 

Savostjanov kaj Jevgenij Salnikov dum multaj jaroj okupiĝis pri kompilado de tajpita 

bulteno «Эсперанто в советской печати» (Esperanto en sovetia gazetaro). [Moskva 

Internacia Esperanto-Klubo. Bibliografia bulteno, tajpita. А4; 5-6 p.]. Inter 1956 kaj 1982 

aperis 164 numeroj de la bulteno (kelkaj duoblaj), kiuj penis listigi ĉiujn menciojn de 

Esperanto en la sovetia gazetaro. 

La dua grava intereso kaj okupo de Leo estis historio de Esperanto. Li multe okupiĝis pri esploro de frua movado en 

Moskvo, multon sciis kaj rakontis pri esperantistoj de la komenco de la 20-a jc. kaj el la frua sovetia periodo. Li dum jaroj gvidis 

ekskursojn tra esperantistaj lokoj en Moskvo por moskvaj esperantistoj, aliurbaj kaj alilandaj gastoj. Bedaŭrinde, li ne estis tre 

verkema, kaj liaj esploroj rezultis ĉefe en formo de buŝaj rakontoj kaj konsultoj al interesiĝantoj; en ―Informbulteno de ASE aperis 

nur kelkaj artikoloj (vd. la Suplementon). La plej 

ampleksaj liaj artikoloj pri la temo estas ―La unua 

periodo de Esperanto-movado en Moskvo – nomoj kaj 

lokoj (1989-1917)‖, publikigita en almanako ―Impeto 

‗89‖ (Moskvo, ―Progreso‖, 1989, pp.93-98) kaj 
"Ruslandaj esperantistaj kongresoj" en Jarlibro de REU 

(1992), pp. 6-10. Cetere, li, kiel kompitentulo pri 

historio de Esperanto, estis redakciano de la du 

almanakoj ―Impeto ‗89‖ kaj ―Impeto ‗91‖, aperintaj en 

la eldonejo ―Progreso‖ laŭ iniciato de Aleksandro 

Ŝevĉenko. Bedaŭrinde, lia riĉa biblioteko kaj kolekto de 

manuskript

oj kaj 

poŝtaĵoj 

forveturis 

el Rusio 

kun li. 

      Granda 

merito de 

Leo por la 

movado 

estas lia kontribuo al restarigo de agado de Sennacieca Asocio tutmonda (SAT) en 

Sovetunio kaj Rusio. Li komencis agiti esperantistojn por aliĝo al SAT ekde 1987, kaj dank‘ al tio kvanto de SAT-membroj  
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nialande rapide kreskis. Li fariĝis la unua SAT-peranto en Sovetunio, partoprenis kelkajn SAT-kongresojn. Poste, kiam okazis SAT-

kongresoj en S-Peterburgo (1996) kaj en Moskvo (2000), li multe helpis en ties organizado. 

Lingvaj interesoj de Leo Vulfoviĉ, inĝeniero-metalurgiisto laŭ la profesio, ne limiĝis je Esperanto. Li okupiĝis pri faka 

terminologia laboro kaj estis kunaŭtoro en la Ital-rusa kaj Franc-rusa metalurgiaj vortaroj. Krome, li tradukis el la angla fakajn 

librojn. Kiel metalurgiisto, li estis kunaŭtoro de fakaj libroj pri la pulvora metalurgio kaj kunaŭtoro de du inventoj (korodimuna 

aluminia alojo kaj magneta separilo por purigo de aluminia pulvoro disde feraj partikloj). 

En 1987 Leo Vulfoviĉ kun grupo de moskvaj esperantistoj (S. Koncebovskij, I. Gonĉarova, N. Gudskov, M. Povorin, Z. 

Kurolap ka.) fondis Esperanto-instruan kooperativon ―Kopso‖, kiu aktive funkciis ĝis 1992 kaj en kiu koresponde lernis Esperanton 

kelkaj miloj da homoj. En kadroj de tiu laboro Leo, intercetere, prilaboris programojn por la tria ŝtupo de instruado kaj, tre grave, 

organizis somerajn ĉeestajn kursojn-renkontiĝojn de lernantoj apud Moskvo (en la urbeto Perlovka, en Kooperativa teknikumo). 

Meze de 1990-aj Leo edziĝis al germana esperantistino Edelgard Fischer kaj transloĝiĝis al ŝia urbo Freiburg en Germanio, 

kie li loĝis ĝis ŝia morto, post kiam meze de 2010-aj laŭ insisto de sia filo li transloĝiĝis al Israelo. Post forveturo el Rusio Leo, 

restante aktiva esperantisto kaj membro de esperantista familio, jam ne plu mem ion iniciatis kaj organizis. 

Leo Vulfoviĉ estis tre vivoĝua persono, ĉiam gaja kaj bonhumora. Li ŝategis diversajn anekdotojn kaj ŝercojn, iujn penis 

inventi mem kaj la unua infekteme ridis pri ili. Li estis tre bona kamarado kaj amiko, kaj lia hejmo ĉiam estis gastama kaj plena de 

hejmeca varmo. Memoro pri li ĉiam restos en niaj koroj. 

 

 
Dum UK en Berlino, 1999 

Suplemento. Publikaĵoj de Leo Vulfoviĉ en "Informbulteno" de ASE ("Информационный бюллетень" 

АСЭ) 
1. 1980: У московских коллекционеров – № 4 (11), с. 11-13 

2. 1982: (без названия, заметка о коллекции А. Родченко по теме эсперанто) –  № 1 (28), с. 19 

3. 1984: К столетию Александра Беляева – № 5 (43), с. 20 

4. 1985: Герой Советского Союза Николай Кузнецов – эсперантист – № 2-3 (51-52), с. 23 

5. 1987: Памятные места в столице – № 4 (62), с. 12-14 

6. 1988: Эсперанто и 37-й – № 6 (72), с. 25-26 (la kovrilpaĝo erare indikas la jaron 1989) 

 
 
 

 

 
 

 

“Ponto” [Bulteno de REU (BdR)] estas oficiala informilo de la tutrusia socia organizaĵo 

“RUSIA ESPERANTISTA UNIO” 

La revuon aŭtomate ricevas ĉiuj membroj de REU, ĉiuj ceteraj rusianoj povas aboni ĝin ĉe la Estraro kontraŭ 
250 r. jare, alilandanoj kontraŭ 8 eŭroj. 

“Ponto” atendas viajn lokajn, regionajn novaĵojn! Bonvolu sendi ilin al Nikolao Gudskov nikolao@yandex.ru 

aŭ (kaj) Svetlana Smetanina svsmetanina@yandex.ru 
Estraro de Rusia Esperantista Unio 
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