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L. L. Zamenhof en Ameriko
Multaj legantoj de La Riverego scias, ke D-ro L. L Zamenhof vizitis Montrealon en 1910,
ekzakte 110 jarojn antaŭ la UK en Montrealo en 2020—legu pli en La Riverego 128129 : tie. Unu el niaj fidelaj legantoj, Bruce Crisp, el Otavo, trovis kaj tradukis raran
intervjuon de Zamenhof dum lia restado en Montrealo — dankegon, Bruce ! — Red.

Bruce Crisp
familianojn post dudekjara disiĝo : onklinon, s-inon
Nathan Lewis ; kuzinon, Helen Lewis, kaj kuzon, Jack
Zamenhof, kiu eskortis lin al Montrealo, kie aliaj
gekuzoj atendis lin, kaj dudek Zamenhof-familianoj
ĉeestis festan vespermanĝon.
Tiuj familianoj gastigis Zamenhof
kaj Klaran en la Hotelo Windsor.
Unufoje ĵurnalisto intervjuis ilin,
sed alie ili ĝuis iom da paco kaj
ripozo, veturis al la familia
somerumejo en Beaconsfield,
apud la riverego SanktaLaŭrenco, kaj ekskursis sur la
kamparo. Kelkaj familianoj
komencis lerni Esperanton, kaj
promesis daŭrigi tiujn studojn. » (citaĵo el :
Zamenhof, aŭtoro de Esperanto / Marjorie Boulton.

Enkonduka noto
Kiel ni informiĝas en la libro Zamenhof, aŭtoro de
Esperanto kiun verkis Marjorie Boulton, d-ro
Zamenhof kaj lia edzino, Klara, vizitis Montrealon
kaj la ĉirkaŭaĵon en la jaro 1910
post la 6-a Universala Kongreso de
Esperanto en Vaŝingtono. Jen citaĵo
el la verko de M. Boulton :
« Post la Kongreso Zamenhof kaj
Klara ĝuis postkongresan ekskurson,
kiu komenciĝis la 21-an de aŭgusto.
Ili vojaĝis per Pullman-vagono
(luksvagono) ĝis Buffalo, ĝuante
belegajn montarajn panoramojn ;
poste, per ekskursa vagonaro, al Niagaro. La
sekvantan tagon, Zamenhof renkontis kelkajn
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Barlaston : Esperanto-Asocio de Britio, c2017.
Paĝo 248)

Esperanto vere estis eldiritaj en la Varsovia domo
de la virino, kiu poste fariĝis s-ino Nathan Lewis ?
Ĉu d-ro Zamenhof flue parolis ankaŭ la italan ?
Oni inkluzivas ĝin en lia lingvoscio laŭ la artikolo,
sed ne mencias, ekzemple, la jidan.

La suba artikolo (t.e tiu unufoja intervjuo) aperis
anglalingve en la Montreala tagĵurnalo The
Montreal Daily Star (la 26-an de aŭgusto 1910,
paĝo 5). La angla (orginala) versio uzas la
nomformon Samenhoff anstataŭ Zamenhof. En
mia Esperanta traduko mi uzas la kutiman
formon : Zamenhof. Bonvolu atenti, ke mi ne
scias, ĉu iuj asertoj en la artikolo estas ĝustaj aŭ
ne, ekzemple, ĉu la unuaj vortoj parolataj en

Ĉiuokaze, estas interese legi tiun malnovan
artikolon – speciale ĉar la Universala Kongreso en
2020 okazos ĝuste en Montrealo. En la artikolo
oni ne indikas la nomon de la ĵurnalisto, kiu faris
la intervjuon. Laŭ mia scio, la artikolo ne aperis en
Esperanta traduko ĝis nun.

La patro de Esperanto estas plena de espero pri ĝia estonteco
D-ro Ludoviko Zamenhof pasigas kelkajn tagojn en Montrealo vizitante parencojn.
(de Montreal Star, 26-a de aŭgusto 1910, traduko de Bruce Crisp)
Esperanto – la universala lingvo kiu trarompu
ĉiujn ekzistantajn mensajn barojn inter la nacioj
de la tero – kreskas je rapideco paralela al la
spirito de internaciismo, diras d-ro Ludoviko
Zamenhof, de Varsovio, Pollando, la inventinto de
la lingvo.

de la nova lingvo estis eldiritaj.
Al reprezentanto de The Star [La Stelo], helpe de
sinjoro W. W. Mann, de Londono, kiu agis kiel
interpretisto, d-ro Zamenhof asertis, ke la bezono
de komuna interkomunikilo gvidis lin konstrui la
lingvon Esperanto, pere de kiu viroj kaj virinoj de
ĉiuj landoj povus renkontiĝi kaj interproksimiĝi
helpe de komuna lingvo.

D-ro Zamenhof loĝas en la Hotelo Windsor dum
kelkaj tagoj vizitante sian onklinon, S-inon Nathan
Lewis de la strato Dorchester okcidenta, en kies
domo en Varsovio antaŭ 23 jaroj la unuaj vortoj

« La ĉefa karakterizaĵo de la 19-a jarcento », li
diris, « estis la faciligo de vojaĝado kaj
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transportado per fervojo, vaporŝipo, poŝto kaj
virinoj en ĉiuj partoj de la mondo. Ĝi baziĝas sur
telegrafio, kaj tio ĉi eĉ pli efike okazas en la nova
tiuj vortradikoj komunaj en la plej granda nombro
jarcento per la sendrata komunikilo kaj aliaj iloj
da lingvoj kaj estas facile lernebla kaj de
kiuj konstante interligas la naciojn de la tero pli
Eŭropanoj kaj de Amerikanoj. La simpleco de la
kaj pli proksime. La spirito de internaciismo estas
gramatiko kaj ĝia genia vortkonstruado igas ĝin
unu el la ĉefaj
facila ankaŭ por
trajtoj de la nuna
Azianoj. Post
epoko, sed la
kelkmonata
lingva barilo
studado de
ankoraŭ restas kaj
douonhoro
devas esti
ĉiutage, iu ajn de
malmuntita. Ju pli
averaĝa
longe la diverseco
inteligento
de lingvoj dividas
fariĝos kapabla
nacion de nacio,
Esperantisto. »
des pli malhelpita
Dum li parolis al
estos la progreso
sinjoro Mann, la
de la granda
riĉaj, sonoraj
mondo kiel tuto.
tonoj de la vortoj
Dum
la
Universala
Kongreso
en
Vaŝingtono
(Usono,
1910)
Esperanto ne
estis facile
estas, precize
parolante, universala lingvo : ĝi estas nur dua
lingvo por ĉiuj ; ĝi estas lingvo uzebla de homoj de
ĉiuj nacioj apud iliaj uzoj de gepatraj lingvoj.

aprezataj kaj,
vere, eblis preskaŭ sekvi la konversacion sen iu
ajn antaŭscio de la lingvo.
Tiu ĉi estas la unua vizito de d-ro Zamenhof al
Ameriko, kaj li entreprenis ĝin por ĉeesti la 6-an
ĉiujaran kongreson de Esperanto ĉi-jare en

Nia lingvo vivas, kun kreskanta gazetaro kaj propra
literaturo, uzata ĉiutage de cent miloj da viroj kaj
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Vaŝingtono. Proksimume kvarcent delegitoj ĉeestis
el 26 diversaj nacioj kaj dek kvin el tiuj sendis
oficialajn reprezentantojn.

la infanoj en la lernejoj, kaj li ofte aŭskultas
konfesojn de sia « ŝafaro » en la nova lingvo.

Ĉie, diris la doktoro, Esperanto gajnas subtenon. La
Ĉe la Barcelona kongreso la pasintan jaron
Subŝtato de Marilando ĉi-jare decidis inkluzivi la
registriĝis ne malpli ol 4200 delegitoj, sed multaj el studon de la lingvo kiel parton de la
la Eŭropaj societoj ne povis veni al Ameriko ĉi-jare instruprogramo. En Anglujo ĝi formas parton de la
pro la granda distanco kaj la tempo bezonata por la vesperaj lernejaj studoj kaj sur la kontinento de
vojaĝo trans la Atlantiko. Reĝo Alfonso de Hispanujo Eŭropo ĝi estas ĉie rekonata.
elektiĝis honora prezidanto de la Kongreso en
D-ro Zamenhof flue parolas la polan, la rusan, la
Barcelono kaj ĉi-jare li sendis personan
germanan, la francan, la italan, kaj la hebrean
reprezentanton al Vaŝingtono. La hispana reĝo tre
lingvojn kaj estas karakteriza tipo de Eŭropa klerulo.
interesiĝas pri la movado kaj li mem estas kapabla
El lia kvieta kondulto brilas la entuziasmo de iu kiu
leganto de Esperanto.
kredas pri la fina sukceso de sia afero, kiu, je la kazo
D-ro Zamenhof multe impresiĝis per tio, kion li vidis de la disvastigo de la Esperanto-movado, estas afero
ekde sia alveno al Ameriko kaj li asertis, ke li estas
neniel kaprica kaj ĉiel bazita sur la idealo de
konvinkita, ke la estonteco apartenas al la Nova
universala gefrateco.
Mondo. La spirito de industrio, li diris, kaj la
Dum li restas en Montrealo, d-ro Zamenhof estas la
rimarkinda aktiveco de la popoloj de tiu ĉi
gasto de s-ino Lewis kaj lia kuzo, s-ro Louis
kontinento estas aspektoj de la vivo ĉi tie, kiuj ĉefe
Zamenhof de Kebekio, kiu lin gastigas ĉe la Hotelo
lin trafis.
Windsor.

Konfesoj en Esperanto

La doktoro antaŭ kelkaj tagoj ricevis leteron de
romkatolika sacerdoto en Manitobo, kiu parolis pri
la avantaĝo de scipovo de Esperanto en la Kanada
Okcidento dum sia laborado kun la fremduloj. La
lingvo, laŭ skribo de la sacerdoto, estas instruata al

S-ro Mann, kiu akompanas lin, estas la redaktoro de
The British Esperantist.
Red : tiu artikolo unue aperis en Revuo Esperanto,
decembro 2019.
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Kie loĝis Zamenhof en Montrealo ?
Ĵenja Amis
Ĉu vi sciis, ke la hotelo, en kiu en 1910 restis Zamenhof post la 6-a UK en Vaŝingtono
dum privata familia vizito al Montrealo — hotelo Windsor — situas 270 metrojn de nia
kongresejo en 2020, hotelo Sheraton ?
Hotelo Windsor estas proksimume 10 jarojn pli
juna ol Esperanto : ĝi malfermiĝis en 1878.
Siatempe ĝi estis unu el la
plej famaj hoteloj de la Brita
Imperio : la unua kanada
grandhotelo kaj la plej
prestiĝa restadloko en la tuta
Kanado en tiu tempo. La
malferman ceremonion,
interalie, ĉeestis John. A.
Macdonald, la unua
Ĉefministro de Kanado, kaj la
membroj de la reĝa familio.
Inter la famaj gastoj de la
hotelo oni trovas la famegajn
aktorinojn Sarah Bernhardt
kaj Dolores Costello,
verkistojn Mark Twain,
Rudyard Kipling kaj Oscar

Wild, kaj la tutan reĝan familion. Multaj lastaj
verkoj de la fama kanada verkisto Stephen
Leacock estis verkitaj el la
ĉambro de tiu ĉi hotelo.
Dum longa tempo la hotelo
estis la centro de la socia
kaj komerca vivo de
Montrealo : la plej granda
kaj prospera urbo de
Kanado, la komenca kaj la
fina punkto de la kanada
fervojo kaj la gravega
haveno. Vintre apud Hotelo
Windsor oni konstruis la
kastelon el glacio, kaj la
placo apud la hotelo fariĝis
enorma vintra ludejo,
ĝuata de montrealanoj kaj
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vizitantoj.
En 1906 fajrego detruis grandan parton de la
hotelo, sed ĝi ne malbonigis la reputacion kaj
popularecon de la hotelo — la fajrego tamen
instigis grandan renovigon kaj grandigon de la
hotelo, kun aldono de granda norda parto (North
Annex) : la kvanto de la ĉambroj grandiĝis de 368
al 750. Post tiu renovigo la hotelo okupis la tutan
stratblokon !
En 1957 fajrego detruis trionon de la hotelo, kaj
la originala konstruaĵo devis esti forigita. Tamen,
la norda parto (North Annex), kun du balĉambroj
kaj 200 hotelĉambroj (aldonitaj en 1908, 2 jarojn
antaŭ la vizito de Zamenhof) restis netuŝitaj, kaj
la hotelo, en multe malpli granda formo, daŭris
dum 25 pliaj jaroj.
En 1987 la hotelo finfine fermiĝis, kaj la ejo
renaskiĝis kiel oficeja konstruaĵo nomita : Le
Windsor. Parton de ĝi nun okupas Desjardins —
kebekia financa institucio, kie oni mastrumas
havaĵojn de kelkaj milionoj da kebekianoj. Le
Windsor konservis plurajn elementojn de la
originala hotelo : ekzemple, marmorajn
ŝtuparojn, du balĉambrojn (kiuj nun estas luataj
por akceptoj, geedziĝoj, konferencoj, ktp.). Le
Windsor estis plene renovigita en 2006.
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Interesa Letero de Doktoro Zamenhof
Ia usona ĵurnalisto, antaŭ ne longe
skribis al la majstro nia, demandante
pri kelkaj punktoj de lia personeco.

Esperanta Kongreso tie iam estos, mi
kredas certe.

La genia elpensinto de Esperanto
afable respondis per la jena letero,
kies la enhavo elmontras la
demandojn de la ĵurnalisto:

Usono tre plaĉas al mi, ĉar ĝi apartenas
ne al tiu aŭ alia gento, sed al ĉiuj
homoj, kiuj loĝas kaj honeste laboras en
ĝi. Mi kredas profunde, ke Usono estas
la tipo de ĉiuj estontaj regnoj kaj landoj.

Mi respondos mallonge viajn
demandojn, kiom mi povas.

La pli granda parto de miaj parencoj ne
scias Esperanton.

Mi havas tri infanojn.

Mi tre amas poezion kaj muzikon; sed
bedaŭrinde la tro okupata tempo tute
ne permesas al mi ĝui ilin.

Iliaj nomoj kaj aĝoj: Adamo (nask. 1888), Sofio
(1889), Lidio (1903). (La du lastaj estas knabinoj.)

Mian fotografaĵon mi nun ne havas.

Mi naskiĝis la 15an de Decembro, 1859. Mian
altecon kaj pezon mi ne scias. (Mi estas malalta
kaj nepeza.)

Via, Zamenhof.
La doktoro pardonos nin tial ke ni kopias lian
leteron, ĉar, kiel li mem konfesas, lia skribmaniero
ne estas tute kiel presaĵo, kaj la plimalgrandigo de
la skribaĵo ne helpas al la lego de ĝi !

Familia nomo de mia edzino: Silbernik.
Mia bopatro min helpis.
Mi kuracas nur malsanojn de okuloj.

La kvina rimarko estas respondo al demando ĉu la
bopatro de l’ doktoro helpis lin eldoni lian unuan
broŝuron pri Esperanto. La precipa valoro de tiu-ĉi

Mi opinias ke mi neniam vizitos Usonon, ĉar mi
sentas min ne kapabla por granda mara vojaĝo; ke
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letero de la majstro estas ke la doktoro neniel
konis sian korespondanton, kaj respondis ĝentile
al demandoj kiuj eble ŝajnis al li (nekonanta nian
tag-ĵurnaliston usonan) strangajn kaj iom tro
pripersonecajn, senŝancele.

Rimarku ke la majstro aprobas la vorton Usono,
pri kio oni sin turnu al la deka paĝo de tiu ĉi
numero de The American Esperanto Journal.
Aperis unue ĉe https://esperanto-usa.org/
bulteno/arhxivo/1908/41/50-llz/eo

Kiam Usono havos kongreson esperantistan, la
doktoro spertos niajn ĵurnalistoj!
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Atendu la sekvan eron de Rivereg-er-aro baldaŭ!
Intertempe, helpu al ni reklami la 105-an UK-on dividante tiun ĉi
eldonon kun viaj amikoj : en Facebook kaj aliaj sociaj retoj, retpoŝte
aŭ legante en via klubo, kaj… jes, aliĝu !
Aliĝoj : UEA | Facebook | Instagram | LKK-retejo | #Esperanto2020

Tiu ĉi estas speciala eldono de La Riverego, la periodaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en
kunlaboro kun Lumo, la periodaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi la kanadan kaj
internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj
formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj Lumo. Redaktado kaj graﬁko : Yevgeniya (Ĵenja)
Amis (riverego(ce)esperanto.qc.ca). Korektado kaj lingva konsilado : Silvano Auclair kaj Francisko
Lorrain. Esperanto-Societo Kebekia : esperanto.qc.ca | Kanada Esperanto-Asocio : esperanto.ca
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