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Sunan tagon fine de majo 2010 mi estis survoje al esperanto-kongreso 100.- jarjubilea de la unua 
rusa kongreso, kiu ankaǔ okazis en St Peterburgo. Unuhora flugado trans La Balta Maro. La arkipelago 
etendiĝas foren de la marbordo, insuletoj kaj pli grandaj insuloj, kiuj naĝas sur la brilanta 
akvosurfaco. Mirakla sento vidi la mondon tiel desupre kiel Nils Holgersson. Surteriĝas kaj ni 
senprobleme trairas la pasportan kontrolon. 
 
Ĉe la elirejo staris kelkaj esperantistoj por akcepti nin kaj konduki nin per buseto longan, longan 
vojon al nia hotelo, kiu situis en la sama domo kiel la kongresejo. La ĉambro por tri personoj estis 
kvazaǔ eta apartamento kun banĉambro kaj antaǔĉambro. Ekster tio estis alia ĉambro, kie oni povis 
sidi babili kaj manĝi la kunportitan matenmanĝon, kion ni ĉiun tagon faris. La tria persono en la 
ĉambro Tatyana el Ukraino ankoraǔ ne alvenis. Gunvor el Svedio kaj mi eliris por ekkonatiĝi kun la 
urbo- eble manĝeti. Ni trovis picrestoracion, pensis eniri, sed iris ankoraǔ kelkajn paŝojn al angulo de 
iu placo kaj ĉirkaǔrigardis. Iu virino alproksimiĝis kaj germanlingve demandis al ni, ĉu ni bezonas 
helpon? Ni kompreneble rakontis ke ni vizitas esperantokongreson en la urbo. La virino rakontis, ke ŝi 
konis maljunan virinon, kiu nun mortis, sed kiu estis esperantistino. (Tiu estas Varvara Cvetkova, unu 
el la rusaj pioniroj, naskiĝis 1910, lernis esperanton 1928.). Ŝia filino estas tiu, kiu renkontis nin ĉe la 
flughaveno kaj estis LKK-ano de la kongreso. Unu el la ĉambroj de la kongreso portis la nomon de la 
patrino.  
 
Dum ni staris ĉe la angulo de la placo parolante germane kun la virino iu de malantaǔe ĉirkaǔbrakis 
min. Estis Tatyana. Kia koincido ! Ŝi kaj tiu, kiu renkontis ŝin en la flughaveno ricevis eraran adreson al 
la hotelo, kiu havis la saman nomon, sed situis longe for de la ĵusta. Ŝi ankaǔ informis nin, ke la 
korekta hotelo estas multe pli bona. Nun NI kun fiero montris la vojon al la korekta hotelo! 
 
Dum la unuaj tagoj Tatyana gvidis nin en St Peterburgo kun ĉirkaǔaĵoj. Jam dum la unua vespero ni 
lernis kiel la Metro funkcias. Ni vagis tien kaj reen sur Nevski Prospect por ekkoni ĝin kaj la domojn 
novpentritajn per bela pastelkoloroj. Kelkaj domoj estis tiel frandaj, ke oni volis ilin manĝi. Nevski 
Prospect estis plurkilometra.Ambaǔflanke de la strato situas palacoj kaj butikgalerioj de la tempo, 
kiam fondiĝis la urbo. Meze de la longeco de la strato situas la impona memoraĵo pri la venko super 
Napoleon 1812. Antaǔ la peza granit-cirklo dancas la akvofontanoj en tiu ĉi « akvourbo ». 
 
Unu mateno, kiam la suno brilis, pluvis sufiĉe multe dum nia semajno en St Peterburg, nia gvidantino 
gvidis nin al Peterhof. Ni boatvojaĝis en La Finna golfo vidis la ebenaĵon kaj la « akvolandon » sur kiu 
Petro la Granda ekkonstruis sian urbon 1703. Dum tiu suna tago ni vere ĝuis la miraklajn 
akvokaskadojn ĉirkaǔ la kastelo Peterhof – "La Granda Kaskado", "Piramidkaskado", "La Ŝakluda 
akvofalo" ktp. Estis la lasta tago de la lernejo Ĉiuj knabinoj vestitaj en nigraj roboj kun blankaj 
antautukoj, iliaj lernejaj uniformoj por festaj tagoj. La knaboj en kompletoj kun honor-rubendoj 
surbruste kun la lerneja nomo surskribita. Amaso da gejunuloj sed neniu ”bruo” Kiam nia gvidantino 
demandis ion al ili, ili tre ĝentile respondis! 
Neniu rubaĵo surgrunde. Oni purigis kaj balais tutan tempon. La purigistinoj ofte venis de pli foraj 
partoj de la regno. Ni ĝuis miraklan sunan tagon en la bela parko kun multaj malnovaj tilioj, kun ĉiuj 
artaj akvoludoj – kaj kun oraj tegmentoj kaj kupoloj. 
 
Denove en la urbo ni albordiĝis apud La Heremitaĝo kun bluaj muroj kaj blanko ĉirkaǔ la fenestroj. La 
grandskala Palatsplaco etendiĝis antaǔ ni. Ĝi vere donis senton da spaco. Ni manĝis en iu nova 
restoracio, Valhalla. Ni volis honori la malnovajn diojn de la nordia mitologio. Tatyana vere imponis 
min pri kiom ŝi konis pri la nordia mitologio. En la menuo estis skribita pri Audhumla, mitologia 
bovino, kiam temis pri bifsteko, kaj Särimner, kiam oni elektu kotleton. 
Tatyana konis pri tiuj bestoj, certe ne multaj en Svedio konus tion.  
 



Dum nia restado en la urbo, oni festis 307-jaran datrevenon de ĝia fondiĝo, oni festis la datrevenon 
de la naskiĝo de Peter la Granda kaj la mia. Ĉion ni festis per ĉampano kaj ĉokoladtorto. Dum la lasta 
semajnfino de majo la urbo plene festis sur stratoj kaj placoj. Ŝvarmis multege da homoj, kaj ankaǔ 
policistoj kaj fajrobrigadistoj. Ni promenis en bela vespera vetero inter ĉiuj homoj, ĝuis diversan 
modernan muzikon. Subite ekpluvegis. Tamen la plej multaj restis por partopreni la feston. 
Nian lastan nokton ni ĝuis en boatoj sub la 500 pontoj de St Peterburgo. Estis bela vetero, tiel ke ni 
vere povis vidi la blankan nokton, eĉ ni vidis kiel la brilo de plena luno rebrilis sur la oraj tekmentoj 
kaj kupoloj. Estas vere fabela urbo. La delikataj turoj de Peter Paul fortikaĵo dominis la komencon de 
la boatvojaĝo. Ni pasis la imponan Isakkatedralon kaj la kolorplenan katedralon de Releviĝo.. 
Popolmuzikistoj kaj dancistoj regalis per bela programo sur la boato. La tutan nokton oni plenigis 
niajn glasojn de rusa ĉampano. 
 
Dum la lastaj tagoj en St Peterburgo okazis la 100-jaran jubilean kongreson. Do mi diligente 
partoprenis la programon, aǔskultis prelegojn, ĝuis muzikon kaj teatraĵojn. La temo de la kongreso 
estis ”esperanto kiel ilo por popola demokratio”. Renato Corsetti rakontis kiel esperantistoj dum la 
1–a mondmilito peris kontakton inter familianoj kiuj perdis kontakton dum ili fuĝis aǔ estis deportitaj 
Oni ankaǔ rakontis kiel esperanto pli malpli grandskale laboris pri diversaj helplaboroj diversloke en 
la mondo. Valeriana Chetkova rakontis pri kiom da radioelsendaĵoj okasis en Eǔropo esperantlingve 
dum la 20–30-aj jaroj dum la 20-a jarcento. Povus esti ĝis 100 ĉiutage antaǔ ol la diktatoroj fermis la 
kontinenton por kontakto inter homoj. La granda teatroevento estis du-persona serba teatrogrupo, 
kiu prezentis teatraĵon pri Postnikov kaj Zamenhof dum dek eventoplenaj tagoj. Postnikov, kiu estis 
militisto kaj kritikis la esperantajn ideojn ŝanĝis siajn pensojn kaj mem disvastigis la ideojn de 
Zamenhof kaj daǔrigis liajn agadojn. Li mem estis punita dum la nigraj jaroj kiuj venus. 
La memorkoncerto de Ĵormat kaj Nataŝa en la grupo de multaj rusoj estis kvazaǔ sankta travivaĵo. 
Sabate antaǔtagmeze mi kun kelkaj aliaj esperantistoj de la kongreso estis invitita al la studio de 
artistoViktor Malisxev kiu laboris dum pluraj jaroj kaj faris multajn diversspecajn artaĵojn. 
Estis tre interesa auxskulti informojn pri lia multjara kaj diversspeca laboro. Li faris grandajn 
muralpentraĵojn kaj portretojn, poste li pentras akvarelojn nonfirurativajn. Ni vere povis sekvi 
diversepokan lian laboron. Mi estas tre danka al mia nova amikino Katerina, edzino de Viktor, ke sxi 
invitis min al tiu vere interesa vizito. Miaj kunvizitantoj el diversaj landoj estis: el Finnlando Irja 
Miettinen kaj Katriina Muurainen, el Svedio Gunvor Spector, Kerstin Rohdin, el Francio Robert 
Combes kaj Giselle Berger, el Rusio Nadejda Kulesova (pianludistino), Alina Khmelnitskaja, Olga 
Goricenko.  
 
Iun vesperon ni kelkope ĝuis belegan prezentadon de "Cignolago" la belega baleto de   
Thajkovski, belega prezentado kun lertaj rusaj gedancistoj. Granda travivaĵo spekti tion en St 
Peterburgo. 
 
Katerina, mia nova amikino, akompanis nin al la flughaveno bonŝance por ni... Post tiu eventoplena 
semajno ni vicestaris por trairi la malfacilan sekureckontrolon. Oni devas demeti parton de siaj 
vestoj, ŝuojn, monon, por kontroli ĉu oni estas kvalifikita eliri la landon. Ni havis agrablan vojaĝon 
super Stockholma arkipelago. 
 
Bedaǔrinde mi sukcesis importi kun mi bakteriojn de la "Rusa malvarmumo". Longe mi batalis kun 
tiuj fortaj bakterioj. 
 
 


