
 

 

 
 

№ 118, aprilo 2021 
ELDONO DE RUSIA ESPERANTISTA UNIO (REU) 

 
 

Jubileoj  
 

Viktoro Aroloviĉ – 75 jara! 
La 9-an de marto antaŭ 75 jaroj venis al la mondo nia kara amiko, samideano 

Viktoro Arolovicĉ! 

De la nomo de REU-Estraro mi tutkore kaj sincere gratulas lin okaze de tiu grava 

dato. 

Viktoro estas tre rimarkinda persono en Esperantujo, multon farinta kaj faranta, 

li  estas nia enciklopedio, nia memoro, nia trezoro! 

De la nomo de ĉiuj ni mi bondeziras  al Viktoro fortan sanon, pliajn aktivaĵojn, 

printempan humoron, familian harmonion kaj feliĉon! 

Longan vivon, kara Viktoro! 

Svetlana Smetanina 
 

Por V.A. 
 

Ho, kara Viktoro, amiko dumviva,  
Ĉu lezas vin la maljuniĝ’ kolektiva – 

De vi kaj de mi, de amikoj, amataj, 

Iĝintaj pro l’aĝ’ pli-malpli estimataj? 
 

Mi diru pri mi: min obsedas fojfoje 

Tristet’, ke ne plu ni fiere kaj ĝoje 

Kunvenas dum SEJM-konferencoj, dum CRER-oj, 

Dronante en niaj oldulaj aferoj. 
 

Sed restas fiero, ke tio ja estis, 

Ke nia movad’ en la land’ manifestis 

Vivecon de l’ lingvo, noblecon de l’celoj, 

Ke ĝi nin incitis por pliaj akceloj, 
 

Ke kredis estonton ni kaj man-en-mane 

La helan morgaŭon aspiris elane, 

Ke unu alian subtenis dum iro, 

Ke nin unuigis komuna aspiro. 
 

Do nun, resumante misfarojn kaj farojn, 

Mi faru konkludojn fidindajn kaj klarajn: 

Ni vivis ne vane. Ni spiris plenpulme. 

Domaĝe, ke l’temo forfluas tro fulme… 
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Eĥ, lasu ni l’ plendojn, kaj restu ni samaj 

Almenaŭ en niaj aspiroj kaj amoj, 

Agemu, amiku, dum batas la koro, 

Dum daŭras la vivo, amiko Viktoro! 
 

Mikaelo Bronŝtejn 

 
Arola oceano 

 

Iam mi ekhezitis pri ortografio de la nomo Aroloviĉ, ĉu kun A ĝin 

skribi, aŭ kun O, kaj demandis lin persone. Li al mi klarigis: "Tute simple: Aralo 

sekiĝis kaj ne plu ekzistas, sed Arolo – jes ja!‖ 

Por ĉiam mi memoras tion, kaj ĉiam pli kaj pli konvinkiĝas: la komparo 

absolute ĝustas. Viktoro ne estas iu maro aŭ lago, por sekiĝi, li ĉiam plenas je 

akvo, kiu havas vivoforton por la vivo de la Intelekto ĝenerale kaj la Lingvo 

Iternacia speciale. Se li kompareblas kun iu akvujo, do nur kun Oceano! Sen li, 

lia ardo, lingva perfekteco kaj laboremo Esperanto-movado en nia lando eble ja 

ekzistus, sed ĝi estus multe malpli signifa, rimarkebla, alloga… 

Do, mi deziras al Viktoro Aroloviĉ en tiu ĉi jubilea dato plian 

plenakvecon, profundon kaj gravecon, kiun neniu maro iam havis, havas kaj 

havos! 
 

Nikolao Gudskov 
 

 

Kara Viktoro, mi tutkore gratulas vin okaze de via jubileo! 

Ni ĉiuj konas vian saĝegon, vi estas la plej fidinda fonto de ĉiuj informoj pri nia 

historio, senlaca skrupula poluranto-ĝustiganto de niaj verkoj. 

Mi ĝis nun dankeme memoras: vi estis fakte la unua e-isto, kun kiu mi 

interparolis en realo dum la klubkunveno novembre 1982, vi tuj rimarkis mian 

strebon perfektiĝi kaj dum tuta vespero zorgis pri mi. 

Agrablas rememori ankaŭ niajn komunajn intelektajn ludojn - ĉirkaŭaj sciuloj 

miregis pro nia interparolado kaj vidis, ke E-o reale funkcias kiel plenvalora 

lingvo. 

Restu ĉiam sana! 

Valentin Melnikov 

 

 
Viktoro Aroloviĉ - kapitano de la teamo "Esperanto" de sciula ludo Erudit-kvartet (2005) 

La teamanoj: Valentin Melnikov, Garik Kokolija, Vadim Kalaŝnikov 
 

 
Kiun peti pri konsilo 

Kaze de problemo Ilo? 

Ek al nia parto ora – 

Al la saĝo de Viktoro! 
 

Prof. Gennadij Ŝilo 

Viktoro Aroloviĉ kun Boris Kolker 



PONTO n-ro 118, aprilo 2021 

3 

 

Gennadij Ŝilo – 80-jara! 
En 1941, en la tago, kiu post 20 jaroj fariĝis la Tago de Kosmonaŭtiko, en Tbiliso en 

kozaka familio naskiĝis Gennadij Miĥajloviĉ Ŝilo, unu el esperantistoj, kiuj tre multe faris por 

Esperanto-movado en Sovetunio (Ukrainio kaj Rusio). 

Post la mezlernejo en 1958-72 G. Ŝilo laboris en Barnaula uzino de agregatoj, en 

1962-67 studis en la jura fakultato de la Tomska universitato. Fariĝinte diplomita juristo, li 

estis advokato en Barnaulo, preparis kandidatan disertacion. Tamen en 1974 oni pro politikaj 

kaŭzoj (provo obĵeti juĝiston, kio estis traktata kiel “apliko de kontraŭleĝaj metodoj de 

defendo, esprimitaj en formo de obĵeto de la esploristo kaj juĝsto en krima afero, kio 

kondukis al senkreditigo de la sovetiaj organoj de esploro kaj juĝo”) senigis lin de la 

advokata titolo, kaj li ne povis restarigi sin ĉe la posteno dum 4 jaroj. Cetere, li sukcese 

laboris en aliaj kampoj – komence, kiel simpla laboristo, sed poste kiel inĝeniero pri la 

scienca organizo de laboro, kaj havis en tiu kampo grandajn atingojn. 

En Barnaulo de loĝinta tiam tie Anatolo Gonĉarov li ellernis Esperanton, kaj fariĝis 

arda esperantisto kaj unu el ĉefaj aktivuloj de la klubo ―Oazo‖. 

En 1978 fariĝis klare, ke en Rusia Federacio ĉiuj provoj restarigi la advokatan titolon 

estas sensukcesaj, sed en aliaj uniaj respublikoj tio eblas, kaj li translokiĝis al la Donecka 

regiono de Ukrainio, kie fariĝis unu el gvidantoj de la advokata kolegio de la Donecka 

regiono. Nur en 1989 la senigo de li de la advokata titolo en Rusia Federacio estis agnoskita 

malleĝa, G. Ŝilo estis plene rehabilitita kaj rericevis rajton esti advokato ankaŭ en Rusio. 

En 1990-1993 Ŝilo estis granda helpanto en la fondo kaj gvidado de unu el 

la unuaj privataj superaj lernejoj en Sovetunio – Internacia universitato de negoco 

kaj juro en la urbo Slavjansk (Donecka regiono), ĝia vicrektoro (la ĉefa gvidanto 

estis la ukrainia milionulo Fjodor Poddubnij). En la universitato estis deviga 

instruado de Esperanto, kiun iniciatis kaj efektivigis G. Ŝilo. Bedaŭrinde, la povoj 

de Ukrainio malagnoskis kaj likvidis la universitaton, sed ja pli ol 600 studentoj tie 

konatiĝis kun la lingvo internacia! En Slavjansk G. Ŝilo fondis kaj gvidis tre 

aktivan Esperanto-klubon. 

Post fermo de la universitao en Slavjansk G. Ŝilo translokiĝis al Moskvo, 

revenigis la civitanecon de Rusio, aliĝis al la Moskva regiona kolegio de advokatoj 

kaj fondis la Eŭropan juran universitaton ―Justo‖ – privatan nekomercan universitaton, kies rektoro li estis ĝis 2012. Instruado en la 

universitato baziĝis sur specialaj pedagogiaj principoj, kiujn sekvis G. Ŝilo. Ĝi estis malgranda, kun siaspeca hejmeca atmosfero. 

Kompreneble, unu el la devigaj instruobjektoj en la universitato estis Esperanto; por kurso de Esperanto G. Ŝilo kun Liana 

Tuĥvatullina kreis propran lernolibron ―Esperanto dum 7 tagoj‖. Tre gravis longa kaj fruktodona kunlaboro de Ŝilo kaj lia 

universitato kun Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS), kiun akompanis lia bona kunagado kun ties fondinto prof. 

Helmar Frank (1933-2013). 

En 2010 li fondis la propran advokatan buroon ―Ŝilo kaj la partneroj‖, kiun gvidas ĝis nun. Li estas aŭtoro de pluraj sciencaj 

kaj metodikaj juraj verkoj, kaj estas bone konata en la jurista komunumo. Li partoprenis plurajn konferencojn de juristoj, ne nur en 

Rusio kaj Ukrainio, sed ankaŭ en landoj de Eŭropa Unio. Li sukcese partoprenis en defendo de homoj en tiuj famaj procesoj, kiel tiuj 

de Eduard Limonov, Matvej Urin, Sergej Polonskij, Dmitrij Bogatov… Do, lia nomo estas bone konata ankaŭ ekster Esperantio! Sed 

por ni li, certe, unuavice estas nia samideano. Kaj ĉi tie necesas diri, ke lia agado esperantista estas multflanka. 

Unue, li estas Esperanto-instruisto. Denove ni emfazu, ke li estas unu el malmultaj homoj en Sovetio kaj Rusio, kiuj aranĝis 

instruadon de Esperanto al studentoj. Due, li estas bona organizanto de renkontiĝoj, kunvenoj… Kiam la moskva klubo ―Lev Tolstoj‖ 

peris la kunvenejon, li disponigis al ĝi eblecon kolektiĝi en ―Justo‖, kaj, kiam ―Justo‖ ĉesis funkcii, helpis trovi alian ejon. 

Grava lia atingo estis organizo en la Rusia akademio pri edukado de scienca konferenco en 2007 pri propedeŭtika rolo de 

Esperanto, rezulte de kiu aperis valora dulingva scienca kolekto ―Esperanto – la plej bona propedeŭtiko‖. 

Due, li estis grava eldonisto. Dum ekzistis ―Justo‖, tie aperadis bonega aspekte kaj 

enhave scienc-populara kaj beletra revuo ―Scienco kaj kulturo‖ (redaktita de Vladimir 

Samodaj, en la finaj numeroj – de Dmitrij Ŝevĉenko) – ĝi enhavas grandajn kulturajn 

trezorojn! Krome, ―Justo‖ eldonis librojn, inter kiuj estas tiom gravaj valoraĵoj, kiel 

poemaroj de Miĥail Giŝpling kaj Vladimir Samodaj, rakontaro de Nina Korĵenevskaja, 

kaj aliaj. 

Trie, Gennadij Ŝilo mem estas aŭtoro de interesaj verkoj. La plej valora estas, 

verŝajne, la kvarlingva (esperante-ruse-ukraine-angla) Jura vortaro (1994) – li estas 

indikita tie kiel nur unu el la kvar kunaŭtoroj, sed la ĉefa laboro pri ĝi estas lia. 

Kvare, li estas poeto, almenaŭ – poezia tradukisto, kaj pluraj poemoj, romancoj kaj 

kantotekstoj aperis en diversaj periodaĵoj kaj estis pleтumataj de diversaj kantistoj en 

pluraj esperantlingvaj koncertoj. 

Do, meritoj de Gennadij Ŝilo estas grandaj, kaj ni deziras al li sanon, longajn jarojn kaj plian aktivadon sur ĉiuj kampoj de lia agado! 

Estraro de REU 
 

Al Gennadij Ŝilo okaze de la 80-jara jubileo 
 

Ne forgeseblas Viaj meritoj 

Kiel kunigis Vi kaj defendis, 

Vi por subten’ al verdaj spiritoj 

L’esperantistan manon etendis. 
 

Je la obstine firmaj rezistoj 

Al frapamaso rabe detrua 
 

Gennadij Ŝilo kun Liana Tuĥvatullina 
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Venis al «Justo» esperantistoj, 

Kiel al hejmo, hejmo la dua. 
 

En la etos’ amike libera 

Esperantistoj kaj Esperanto 

Ĉiam bonfartis en vivrivera 

Lum’ de la lingvo por ĉiu lando. 
 

L’ «Justo» – agado pena fervora 

Zorgis pri viv’ de literaturo 

Kaj en revuo la multkolora 

Spiris scienco, viglis kulturo. 
 

Via venkemo malbonsupere 

Por Esperanto grave stimulas 

Pri l’jubileo danke, sincere 

Vin esperantistaro gratulas. 
 

Klara Ilutoviĉ (u.Elektrostal) 

 

 

Virtualaj eventoj  

6-a rusia virtuala Esperanto-kunveno «Reto-6» 
 

Rusia virtuala Esperanto-kunveno «Reto-6», kiu okazis la 28-an de februaro 2021. 

La registraĵo de la okazinta kunveno spekteblas en la Jutub-kanalo de REU, jen la 

ligilo: https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs  

 

Enhavlisto: 

00:00:17 — Rakonto pri la libro de I. 

Aretano «TARAF» — Nikolao 

Gudskov (Moskvo). 

00:27:20 — «Ĉies ludo» — 

Aleksandro Mitin (Niĵnij Novgorod). 

01:01:50 — Informo pri la kluba agado, novaj poemoj — Mikaelo Bronŝtejn 

(Tiĥvin). 

01:21:10 — Mallonga prezento pri 

la rusa matematikisto Emeljan 

Ignatjeviĉ Ignatjev, precipe pri liaj 

nombroj — Klaus Leith (Kolonjo, 

Germanio). 

01:51:50 — Prezento de nova libro 

de Valentin Melnikov (Valentin Melnikov).01:54:27 — Koncerto omaĝe al kurantaj 

festoj — Jelena Galiguzova (Barnaulo). 

02:06:58 — Valso «Disŝiritaj kordoj», sonregistraĵo — Jurij Kivaev (Kiĉier, Resp. 

Marij El, Rusio). 02:11:08 — Kantoj — Mikaelo Povorin (Moskvo). 

02:21:50 — Filmo «Viljam Sajdis — la plej saĝa homo kaj inventisto de artefarita 

lingvo Vendergood» — Vadim Solovjov (Vladimir). *** 

 

Rezultoj de «Ĉies ludo»: **** 

https://docs.google.com/spreadsheets/

... 

 La unuajn tri lokojn prenis: 

Valentin Melnikov - unua loko, 370 

poentoj; 

Nikolao Gudskov - dua loko, 240 

pentoj; 

Fajrereto - tria loko, 180 poentoj. 

Gratulojn!  

Aleksandr Lebedev 

 

«Reto-7» 
La 21-a de marto, dimanĉo, per Zoom okazis la 7-a Rusia virtuala Esperanto-kunveno ―RETO-7‖. 

En la programo estis la sekvaj prezentoj: 

Mikaelo Povorin — kantoj 

Aleksandro Mitin — «Ĉies ludo» 

Valentin Melnikov — prezento de nova libro 

Dieter Rooke — «La Internacio», versio de Kalocsay 

Vadim Solovjov — «Blus` ankoraŭ plu vivas» (tradukita kanto); prezentaĵo «Artefaritaj lingvoj». 

1G. Ŝilo kun L. Zaleski-Zamenhof 

https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=1640s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=3710s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=4870s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=6710s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=6867s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=7618s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=7868s
https://www.youtube.com/watch?v=KJSU5VGhSHs&t=8510s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhsZEZrdHA5WVBiRG45RmVBRkw3UnRTTU4wd3xBQ3Jtc0ttQ3BsNTBkV0RJX1RPZlo3b0pPaTlqM3lGcmVNSERpam5XVHFYVzZEOHBPaGEwdjRWMXc2NmY5Z2NHVkI1b04wXzBicTVoQmx1VS1Oc0YzNkhBbXN0X0NPY0I1M3YwSDRCYnAtM2JmS0htV29jVUFYQQ&q=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1oddnNSt-vVXFUmgx9vafQ3mMgnpIrFqJfY9XpjAdbrM%2Fedit%3Fusp%3Dsharing
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhsZEZrdHA5WVBiRG45RmVBRkw3UnRTTU4wd3xBQ3Jtc0ttQ3BsNTBkV0RJX1RPZlo3b0pPaTlqM3lGcmVNSERpam5XVHFYVzZEOHBPaGEwdjRWMXc2NmY5Z2NHVkI1b04wXzBicTVoQmx1VS1Oc0YzNkhBbXN0X0NPY0I1M3YwSDRCYnAtM2JmS0htV29jVUFYQQ&q=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1oddnNSt-vVXFUmgx9vafQ3mMgnpIrFqJfY9XpjAdbrM%2Fedit%3Fusp%3Dsharing
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Semajno de internacia amikeco  – 2021 
Semajno de internacia amikeco  en 2021 

ĉe la grupo VKontakte ―Esperanto en 

Surguto‖ daŭris sep tagojn inter la 22a – 

28a de februaro. Tradicie estis afiŝataj 

salutmesaĝoj kaj leteroj de esperantistoj, 

sed ĉi-jare la aliĝintoj de SIA 

suplemente povis prezenti al la publiko 

siajn ŝatatajn vidartaĵojn, kaj ili plezure 

per bildoj, fotoj kaj klarigaj notoj 

eksponis arkitekturajn vidindaĵojn de 

siaj landoj kaj urboj, monumentojn, 

pentraĵojn, teksaĵojn, manlaboraĵojn. 

Multaj aktivaj vizitantoj de la grupo 

laŭde komentis la publikaĵojn kaj per 

ŝatoklakoj aprobis ilin, kiu fakto pruvis 

konstantajn amikajn kontaktojn inter la 

partoprenantoj kaj gastoj de la grupo. 

En la Semajno de internacia amikeco – 

2021 partoprenis Dilara Gadirova 

(Tobolsko), Andrzej Gielert (Olŝtino, 

Pollando), Konstantin Golubev (Sankt-

Peterburgo), Roman Jefremov 

(Glazovo), Lidija Jerofejeva (Niĵnij-

Tagilo), Nguyen Ha (Hanojo, 

Vjetnamio

), Raja 

Kudrjavceva (Jekaterinburgo), Larisa Kuzjmenko (Niĵnij-Tagilo), Vladimir Opletajev (Surguto), Jitka 

Skalicka (Romo, Italio), Andrej Sorokin (Tromso, Norvegio), Anna Zabavina (Volgogrado).  

El la amika internacia kunagado de esperantistoj dum la lasta februara semajno de 2021 rezultis bela 

fotoalbumo, kiun ricevis ĉiu partoprenanto de SIA kaj kiun vi povas trovi nun en la dokumentujo de la 

grupo https://vk.com/club59616356 

Mi sincere dankas la mesaĝintojn kaj gastojn, vizitintajn la grupon, kaj invitas ĉiujn re-aliĝi al la 

tradicia esperantista festo de amikeco post unu jaro en februaro 2022. Plej bele kaj instige esprimis la 

ideon de la Semajno ĝia iniciatinto sveda esperantisto Erik Carlén en 1968:  "Ni ekbruligu la flamon de 

amikeco trans limoj. Ĝia lumo signifas justecon, fratecon, pacon inter homoj kaj popoloj. Kaj por ke tiu 

flamo povu lumi pli klare en la mondo, ni laboras por la disvastigo de la neŭtrala internacia lingvo Esperanto. En la servo de la nobla 

tuthomara kulturo ĝi vivu, floradu kaj eligu la lumon de amikeco trans limoj!" 

Vladimir Opletajev 
 

Lingvo 

Pri ne-oficialaj seks-neŭtralaj pronomoj 
  
La 15an de marto 2021, per 35 jesaj voĉoj, neniu nea voĉo kaj 1 

sindeteno, el 41 nuntempaj Akademianoj, la Akademio aprobis la 

jenan deklaron proponitan de sia Sekcio pri Ĝenerala Vortaro: 

  

“La Akademio de Esperanto deklaras, ke ĝi nun ne alprenas 

starpunkton pri la uzindeco de ne-oficialaj seks-neŭtralaj 

pronomoj (kiel ekzemple ri aŭ ŝli), kaj decidis ne okupiĝi pri tiu 

temo dum almenaŭ dek jaroj”. 
  

La Estraro de la Akademio de Esperanto 

 
 

Blindaj esperantistoj aktivas en Rusio 
 

Nikolaj Vasiljeviĉ Solomencev 
 

Nikolaj Vasiljeviĉ Solomencev estas 78-jara pensiulo, loĝanta en la bela antikva rusa urbo Kostromao, eksa instruisto pri 

historio kaj muziko, invalido laŭ vidpovo, blindulo, membro de LIBE (Ligo internacia de blindaj esperantistoj). Li emeritiĝis en 

2006, sed 39 jarojn li laboris en ordinara meza lernejo kun vidantaj geknaboj. Li informiĝis pri Esperanto en la 1980aj jaroj, 

esperantistiĝis en 1992, uzante la lernolibron de Anatolo Masenko, fariĝis memlerninto de Esperanto, kiam li jam estis 

kvindekjaraĝulo, kaj en 2010 komencis mem instrui Esperanton al blinduloj per la voĉkomunikiloj "Lib-Town-Vc‖ kaj "Teremok".  

Nikolaj Solomencev estis lanĉinto, unu el administrantoj kaj aktivaj instruistoj de Esperanto en la retejo ―Esperanto-lando‖, kiu celas 

unuigi nevidantajn esperantistojn kaj peri Esperanton al blinduloj en diversnivelaj kursoj per voĉkomunikiloj.   La babilejo 

‖Esperanto-lando‖, kiu daŭre ekzistas,  ne apartenas al esperantistoj, kaj ĝi funkcias danke al mecenata subteno de ĝia posedanto. En  
 

https://vk.com/club59616356
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2019 Nikolaj Vasiljeviĉ kreis propran sendependan retejon, kiun li nomas ―2019Esperanto‖, mem pripagas kaj prizorgas ĝin, 

utiligante ĝiajn servojn por la instruado de Esperanto al blinduloj. La retejo disponigas al siaj membroj diversajn servojn kaj eblojn: 

kelkaj ĉambroj estas viziteblaj, multaj dosieroj estas afiŝataj, programoj de ―Radio-Muzaiko‖ estas konstante aŭdigataj, funkcias 

radio ―Rilakso‖, okazas birdkanta terapio laŭ la metodo de ornitologo Iljiĉov. 

La ideoj kaj planoj de Nikolaj Solomencv, pri kiuj li revas multajn jarojn,  estas tre ambiciaj kaj aŭdace noblaj. Kiel li mem 

konfesas, li ―emas transformi la voĉ-babilejon en tutmondan voĉkumunikilon por la Esperanto-instruado. Temas pri tio, ke 

Esperanto-instruistoj el diversaj landoj povu instrui studentojn en diversaj multlingvaj ĉambroj sendepende de tio, ĉu studentoj estas 

blindaj aŭ vidantaj‖.  

Nun en la babilejo funkcias retaj Esperanto-kursoj en du 

malgrandaj grupoj, gvidataj de Nikolaj Solomencev: unu grupo studas bazan 

kurson, la dua havas pli altan nivelon,  kaj en ĝi estas aktivigataj lingvokonoj 

de studantoj, kiuj ellernis jam pli ol duonon de la lernolibro de Boris Kolker 

"Vojaĝo en Esperanto-Lando". La kursgvidanto spertas pri multaj instruaj 

metodoj kaj principoj, li estas ja diplomita instruisto,  kaj firme kredas, ke 

―nur konstanta interkomunikado de la instruisto kun siaj gelernantoj povas 

doni rezultojn.‖ La gvidado de fremdlingva kurso por nevidantaj homoj estas 

afero kelkoble pli malfacila kaj streĉa ol la instruado en ordinara movada 

kurso, des pli temas pri kontaktoj nur voĉaj.  Voĉkomunikiloj estas tre 

popularaj ĉe blindaj esperantistoj en Rusio. Al la grupoj de Solomencev 

aliĝas dezirantoj lerni Esperanton el multaj rusiaj kaj alilandaj urboj: 

Solneĉnogorsko, Brjansko, Rjazanjo, Skopino en Rjazanja provinco, 

Novosibirsko, Aĉinsko en Krasnojarska regiono, Tiraspolo, Sankt-

Peterburgo, Tverjo, Zwickau en Germanio, Jekaterinburgo, Soroki en 

Moldavio ktp. 

Kelkaj eksaj lernantoj de Nikolaj Vasiljeviĉ mem instruas 

Esperanton per Skajpo aŭ per voĉkomunikiloj kadre de ―Esperanto-lando‖: 

Olga Filippova, kiu trapasis trinivelajn kursojn, volonte instruas Esperanton 

al blinduloj; Nina Oreĥova, gvidas Esperanto-lecionojn per Skajpo; Irina 

Surovceva uzas por la instruado de Esperanto la voĉkomunikilon 

―Brjanskij‖.  Danke al klopodoj de Irina Aleksejeva la urba biblioteko de 

Tverjo presis brajle plurajn librojn en Esperanto, kiujn uzas blindaj 

gekursanoj. Nikolaj Vasiljeviĉ mem voĉlegis kaj sonregistris kelkajn 

Esperantajn librojn: du librojn de Vasilij Jeroŝenko "Originalaj verkoj" kaj 

"El vivo de ĉukĉoj";  "La Zamenhof-strato‖ de Roman Dobrzyński; ―Vojaĝo 

en Esperanto-Lando" de Boris Kolker; ―Fabeloj‖ de A.S. Puŝkin. 

Atentindas la fakto, ke la nova retejo de Nikolaj Solomencev 

aperis kaj ekfunkciis en la epidemia koronvirusa jaro, kiu defiis 

esperantistojn tra la tuta mondo kaj devigis ilin urĝe serĉi, variigi kaj apliki 

novajn formojn de kunlaboroj kaj virtualaj kontaktoj. Sed blindaj kolegoj – 

esperantistoj uzas sukcese kaj lerte siajn malnovajn, jam delonge bone 

aprobitajn servojn per voĉkomunikiloj. La kvarantenaj limigoj kaj trudizoliteco ne povis multe damaĝi ilian laboron. Sendube la 

unika abnegacia agado de Nikolaj Vasiljeviĉ Solomencev kaj de aliaj rusiaj blindaj kursgvidantoj meritas, ke oni honoru ilin kiel 

vervajn perantojn de la Internacia lingvo, kiuj fervore kaj bonvole malfermas la mondon de Esperanto al multaj nevidantaj homoj, 

aktivigas ilin, faras ilian vivon pli riĉa kaj interesa. 

Vi povas kontakti aŭ turni vin al Nikolaj Solomencev per: 

Skajpo -  nikvas07; 

retpoŝto - nv-solomencev@yandex.ru   

Vladimir Opletajev 
 

 
 

UEA informas 
 

JUNULARA KONKURSO GRABOWSKI 
 

La juĝkomisiono Grabowski anoncas specialan konkurson por gejunuloj kun la temo ―La dudekaj jaroj, alia mondo?‖. 

Povas partopreni ĉiu homo, kies aĝo ne superas 25 jarojn en la 1-a de januaro 2021. Konkursaĵoj povas esti literaturaj tekstoj de ajna 

ĝenro (poezio, prozo, dramo, eseo, k.a.) kaj longo, neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo. La komisiono povas aljuĝi unuan 

premion de 250 eŭroj, duan premion de 150 eŭroj kaj ĝis tri honorajn menciojn. Ĉiu konkursanto povas partopreni per ĝis tri 

kontribuoj. La konkursaĵoj estu senditaj podofo-formate al la sekretario de la komisiono komisiono.grabowski@co.uea.org antaŭ 

la 30-a de septembro 2021. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 939, 2021-03-22 

SUKCESA AGADO DE UEA ĈIRKAŬ LA INTERNACIA TAGO DE LA 
GEPATRA LINGVO 

Ĉiujare UEA organizas agadon ĉirkaŭ la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, la 21-a de februaro. Ĉi-jare la agado de esperantistoj 

lige kun UEA estis aparte sukcesa. UEA mesaĝis pri la Tago jam la 5-an de februaro, du semajnojn pli frue ol la koncerna dato, kio 

ebligis al kunlaborantoj traduki kaj dissendi la mesaĝon per diversaj kanaloj, aldone al la versioj en la angla kaj en la franca, kiujn 

UEA formale sendas al UN kaj Unesko pere de sia oficejo en Novjorko. Ĉefa aganto por tio estas Humphrey Tonkin, komisiito de  
 

mailto:nv-solomencev@yandex.ru
mailto:komisiono.grabowski@co.uea.org
https://uea.org/gk/929
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UEA pri Rilatoj kun UN kaj Honora Prezidanto de la Asocio, kunlabore kun la grupo Esperanto por UN. Tre speciala atingo estis tio, 

ke la versioj kaj originalo en Esperanto aperis en anglalingva novaĵletero de la Departamento de Monda ! Komunikado. 
 

 
Alia motoro de la agado estas Renato Corsetti, eks-prezidanto de UEA kaj helpanto pri pluraj agadkampoj, inter ili 

Informado. Corsetti subtenis ne nur la diskonigon kaj tradukadon de la mesaĝo de UEA, sed ankaŭ de la afiŝo de UEA pri la Tago. 

Ĉi-jare la plurajn versiojn de la afiŝo eblas trovi en la Vikio de UEA. Ĝi aperis en almenaŭ 39 lingvoj, pri kio multe laboris la 

grafikisto Peter Oliver, kiu akiris la fotojn kaj produktis la plurajn versiojn kaj formatojn de la afiŝo. Aldone al la Vikio, ĉiuj afiŝoj 

estas elŝuteblaj el reta dosierujo pretigita de Mariana Evlogieva. 

Ĝis la fino de februaro la komuniko de UEA al UN estis tradukita al almenaŭ 14 lingvoj. La Esperanto-originalo troveblas 

kiel Gazetara Komuniko de UEA kaj en la retejo UN Esperante, zorge tenata de Rafael Lima. Helpe de Scott Turton, la retejo 

Esperanto por UN aldone aperigas la versiojn en la angla kaj franca. Voĉlegita versio fare de la dua Vicprezidanto de UEA, Trezoro, 

disponeblas en la kanalo UEAviva ĉe YouTube kaj aliaj versioj estas elŝuteblaj ĉe la Vikio de UEA. La afiŝo aperis en la reta revuo 

Esperanto, ĉe sociaj retoj kaj presite ĉe kelkaj lokoj, kun s! peciala a tentigo al la agado de Zsófia Kóródy en Herzberg am Harz, kiu 

ĝin aperigis en pluraj lingvoj en la informkesto antaŭ la urbodomo de la ―Esperanto-urbo‖. 

La mesaĝo kaj afiŝo estis dissenditaj al organizoj kaj ĵurnalistoj fare de kelkaj esperantistoj kaj landaj asocioj en Eŭropo kaj 

en Ĉinio. La prezidantino de Ĉina Esperanto-Ligo, Chen Ji, aparte atentigis pri diskonigo al ĉinaj neesperantistoj en ĉinaj kanaloj kaj 

ĉe la spacoj Ĉina Fokuso kaj Ĉina Esperanto-Ligo ĉe Facebook. En Brazilo la Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro, membro-asocio 

de Brazila Esperanto-Ligo, organizis en la portugala retan debaton inter la universitataj profesoroj Fernando Pita kaj Guilherme Fians 

kaj loka politikisto Reimont Luiz, sub la temo ―Protekto de gepatraj lingvoj kaj la rolo de Esperanto‖. 

Por UEA tiu agado estas sukcesa ne nur pro la atingoj ĉe UN, pri kio la Asocio kore dankas al siaj reprezentantoj ĉe UN 

(Novjorko) kaj Unesko (Parizo). Sed ankaŭ pro la unuiĝo de esperantistoj, kiuj diversflanke kaj diversmaniere alportis siajn 

kontribuojn. Aparte notindas la nombro de lingvoj el Barato, en kiuj aperis la afiŝo, kaj la provoj de parolantoj de minoritataj lingvoj 

en Pakistano kaj en Irano. Pro tio UEA same dankas al ĉiuj diskonigintoj kaj ĉiuj tradukintoj. 

Tiun kaj aliajn agadojn de UEA vi povas subteni per (re)aliĝo al la Asocio aŭ per donaco al niaj fondaĵoj, inter ili Novjorka 

Oficejo, Unesko kaj Informado. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 933, 2021-03-01 

 

NOVA RETPOŜTADRESO KAJ LIMDATO POR LA BELARTAJ KONKURSOJ 
2021 

Lastnovembre UEA alvokis al partopreno en la 72-a okazigo de la Belartaj Konkursoj de UEA, en 2021. Ĉiuj detaloj pri 

partopren-reguloj kaj premioj troveblas en la Gazetara Komuniko N-ro 915. 

Tamen, pro teknikaj problemoj, bedaŭrinde ne eblas nuntempe aliro al la antaŭe indikita retpoŝtadreso sciosfero (ĉe) gmail . 

com. Dum teamo provas solvi la alirproblemon al la retpoŝtadreso, UEA petas ĉiujn kandidatojn sendi aŭ resendi siajn konkursajn 

proponojn al la nova retpoŝtadreso bk@co.uea.org (kopie al belartajkonkursoj@gmail.com). Same ni petas de la komunumo, landaj 

asocioj kaj informgrupoj diskonigi pri tiu problemo, tiel ke kandidatoj povu sendi aŭ resendi al la funkcianta adreso. 

Por ne malhelpi kandidatojn, la limdato por akcepto de proponoj estas prokrastita ĝis la 30-a de aprilo 2021. 

Ĉiuj aliaj informoj, inkluzive de la fizikaj adresoj, restas validaj. UEA dankas vian komprenemon kaj kalkulas je via helpo 

por diskonigo cele al unu plia sukcesa okazigo de la Belartaj Konkursoj. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 937, 2021-03-15 

UNESKO UNUAFOJE FARAS ENKETON PER ESPERANTO - UEA 
ALVOKAS ĈIUJN ESPERANTISTOJN PARTOPRENI 

La ĉefa celo de Unesko estas kontribui al paco kaj sekureco en la mondo per kunlaborado inter nacioj per edukado, scienco, kulturo 

kaj komunikado. Per tio oni antaŭenigas universalan respekton al justeco, al la regado de leĝo kaj al homaj rajtoj, fundamentaj 

liberecoj kaj toleremo, kiuj estas konfirmitaj por la popoloj de la mondo, sendepende de raso, sekso, lingvo, aŭ religio, laŭ la Ĉarto de 

Unuiĝintaj Nacioj. Unesko ankaŭ kontribuas al daŭripova disvolviĝo kaj protektado de endanĝerigitaj lingvoj. Por evoluigi la 

realigon de la celoj, ekde 1971 ĝis 2015, Unesko trifoje publikigis serion de Tutmondaj Raportoj pri Edukado kaj planas publikigi la 

novan raporton Futuroj de Edukado: Lerni fariĝi (Futures of Education: Learning to Become) en novembro 2021. 

Por vaste kolekti ideojn kaj bone prepari la tutmondan raporton, Unesko fondis Internacian Komisionon pri Futura Edukado kun 17 

altrangaj fakuloj el diversaj landoj, estratan de s-ino Sahle-Work Zewde, la Prezidento de la Federacia Demokrata Respubliko 

Etiopio. Unesko publikigis 1-minutan enketilon en 17 lingvoj, inkluzive Esperanton danke al la iniciato kaj traduko de Renato 

Corsetti. 

UEA traktas tion kiel ŝancon por esperantistoj esprimi siajn opiniojn en la tutmonda raporto pri edukado. Tio estos grava ago laŭ la 

strategiaj planoj disvastigi la idealojn kaj valorojn de Unesko per Esperanto kaj por vidigi al Unesko la utilecon de nia lingvo. Ju pli  
 

 

 

https://esperantoporun.org/
https://mailchi.mp/un/announcements-for-civil-society-15-february-301870?e=a223405214
https://uea.org/vikio/Gepatra-lingvo-tago-2021-02-21
https://i.getspace.eu/cloud/index.php/s/MPETo3GExBZNgyF?path=%2FGepatra-Lingvo
https://unesperante.wordpress.com/
https://youtu.be/4otfNlwNxTU
https://uea.org/vikio/Komuniko_2021
https://revuoesperanto.org/node/682
https://revuoesperanto.org/node/682
https://uea.org/alighoj/alighilo
https://uea.org/alighoj/donacoj
https://uea.org/gk/915
mailto:bk@co.uea.org
mailto:belartajkonkursoj@gmail.com
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multaj esperantistoj plenigos la enketilon, des pli klare la lingva valoro estos videbla al Unesko. UEA do alvokas, ke ĉiu esperantisto 

investu unu minuton plenigi la facilan enketilon laŭ la indiko sur la retejo en.unesco.org/futuresofeducation/top-3-challenges-and-

purposes-education/Esperanto aŭ mallonge: bit.ly/enketounesko2021. Ĉiuj Esperanto-organizoj, grupoj kaj kluboj dissendu anoncojn 

por instigi esperantistoj! n partopr eni. La enketado finiĝos en la fino de aprilo. 

Por doni nian kontribuon kaj influon al la Tutmonda Raporto de Unesko, UEA planas speciale sendi al Unesko proponan raporton, 

laŭ la indikoj de Unesko: kiel edukado povas esti uzata por formi la futurojn de la homaro kaj la planedo: kio devas esti memorata 

kaj kio devas esti akcentita pri ĉi tiuj du aferoj. UEA invitas talentajn esperantistojn sendi siajn proponojn al la dua vicprezidanto de 

UEA, Trezoro Huang Yinbao trezoro@qq.com kaj al la ĉefreprezentanto de UEA ĉe Unesko François Lo 

Jacomo francois@lojacomo.eu antaŭ la 20-a de aprilo 2021. La proponoj povas esti tre konkretaj aŭ ?! ?eneralaj . La fina propona 

raporto devas esti maksimume 1000 vortojn longa. 

Atentu: Bonvolu nepre uzi komputilon por plenigi la demandaron, ĉar sur telefono foje ne aperas la fina butono ―Sendu‖. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 943, 2021-04-10 

 

Oni pri ni 

El Moskvaj malnovaĵoj 

23.02.21 radiostacio "Eĥo Moskvy" (Rusio) disaŭdigis radioelsendon ―Московские старости‖ 

(Moskvaj malnovaĵoj) ĵus antaŭ la 13-a horo de la moskva tempo: 

https://echo.msk.ru/programs/oldmsk/2794960-echo/ 

Temas pri eventoj, okazintaj anta precize cent jaroj. Eblas lasi komentojn. Mi jam lasis. 

Газета Искра коммунизма. Барабинским уездным Нарпросом открыта постоянная школа 

международного языка эсперанто. Курс двухмесячный. Занятия ведутся с двумя группами по 

пятьдесят человек. Многим желающим изучать эсперанто отказано за отсутствием мест. 

Jxurnalo "Sparko de komunismo". Far Barabinska [nuna urbeto en Novosibirska regiono de Rusio] Popolkomisarejo pri klerigado 

estas malfermita konstanta lernejo de la internacia lingvo Esperanto. Dumonata kurso. La lernado okazas en du grupoj po kvindek 

homoj. Al multaj dezirantoj lerni Esperanton estas rifuzite pro manko de la lokoj. 

Vladimir Minin, Tomsko 
 

 
 
 

 

“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 

 

Redaktofino 12.04.2021 
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