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Sporo napisano ju  o Ludwiku Zamenho  e, tote  ka da kolejna próba wymaga nie 
lada odwagi i zdaje si  by  wtórna, a jednak winni my posta  twórcy mi dzynarodowego 
j zyka esperanto nieustannie przypomina  i to nie tylko ze wzgl du na przypadaj ce rocz-
nice i jubileusze, i j zyk esperanto, którego jest twórc , ale nade wszystko z uwagi na tre  
i ideowe przes anie jego dzie a. Znamiennym i nieprzypadkowym wydaje si  by , i  twór-
ca mi dzynarodowego j zyka przyszed  na wiat, w a nie w Bia ymstoku. Niewiele by o 
miejscowo ci na terenie by ego zaboru rosyjskiego, które „pasowa y” w takim stopniu na 
miejsce narodzin Ludwika Zamenhofa. Podobnie jak Hans Christian Andersen móg  uro-
dzi  si  w sielskiej – jak na wiek XIX – Danii, tak Zamenhof, tu w Bia ymstoku, „mie cie 
czterech wyzna ” po o onym w nieustabilizowanym i przej ciowym wiecie, rozpi tym 
pomi dzy Azj  a Europ , w stolicy osobliwej prowincji Imperium Rosyjskiego, jak  by  
obwód bia ostocki (formalnie do 1842 roku), gdzie  na styku kultur, religii i j zyków. 

Tym razem – z uwagi na wiatowy Kongres Esperanto – nadarza si  okazja opisania 
nieznanych korzeni rodziny Zamenhof, stopniowo pn cej si  od ma omiasteczkowych 
(prowincjonalnych) ortodoksyjnych handlarzy, do wiat ych i wyedukowanych ydów. 
Proces ten ukazujemy na tle zachodz cych przemian spo ecznych i gospodarczych w tej 
cz ci ziem polskich w XIX stuleciu. Szczególnie eksponujemy portret Bia egostoku, 
miasta, w którym zakie kowa a idea j zyka mi dzynarodowego. Okres bia ostocki by  
niezmiernie wa ny w yciu Ludwika Zamenhofa. Niestety w dotychczasowych opraco-
waniach okres zamieszkiwania przez Zamenhofów w Bia ymstoku traktowano bardzo 
ogólnikowo, nie prowadzono nad nim szerszych bada . Nazbiera o si  te  wiele domy-
s ów i b dnych teorii. Tote  nic dziwnego, e przy bli szym przyjrzeniu si  ród om 
historycznym ujawniamy wiele nowych, zasadniczych faktów, które uzupe niaj  i pro-
stuj  dotychczasowe ustalenia. Uznaj c rodowisko rodzinne za jeden z najistotniejszych 
czynników kszta tuj cych ka dego cz owieka, przybli amy nie tylko Ludwika, ale i jego 
dziadków, ciotki, wujów, braci, siostry. Nasz  opowie  ko czymy w momencie, gdy 
esperanto by o w zasadzie dzie em uko czonym i przekazanym wiatu poprzez pierwsz  
publikacj  Zamenhofa z 1887 roku.    
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Pochodzenie rodziny Zamenhof

Wed ug domys ów biografów, rodzina Zamenhof pochodzi a z Niemiec lub Kurlandii 
(obecnie na terenie otwy), sk d mieli przyby  do Tykocina. Fakty, jak to zwykle bywa, 
s  bardziej prozaiczne. Zapewne zamieszkiwali oni na terenie zaboru pruskiego, gdy  
w a nie tam mi dzy 1803 a 1807 rokiem pruskie w adze zaborcze na zaj tych ziemiach 
polskich, g ównie do celów  skalnych, nadawa y ydom nazwiska. Wcze niej pos ugi-
wano si  tylko imieniem z dodatkiem imienia ojca. Nazwisko uzyska  protoplasta rodu 
Wolf, w hebrajskiej wersji Zeev (Wilk). Zamenhof – pierwotnie niew tpliwie zapisywane: 
Samenhof – sk ada si  z dwóch s ów pochodzenia niemieckiego: Samen – czyli ziarno, 
a tak e Hof – podwórze, dwór, gospodarstwo. Sugeruje to wiejskie pochodzenie rodziny, 
która zapewne zajmowa a si  handlem zbo em skupowanym od ch opów lub z dworów, 
gdzie  na styku Litwy i Polski. Po 1807 roku, w urz dowych dokumentach spisywanych 
w j zyku polskim i rosyjskim, brzmienie nazwiska zapisywano fonetycznie, zamieniaj c 
S, na Z – Zamenhof. 

Najstarszym pewnym miejscem pochodzenia rodu jest miasto Suwa ki, dotychczas 
w ogóle nie kojarzone z Zamenhofami. Zamieszkiwali oni w nim co najmniej od 1836 
roku.

Przyjrzyjmy si  na chwil  temu miastu w drugiej wierci XIX wieku. Zastanówmy 
si  co mog o spowodowa , e dziadek Ludwika, Fajwel Zamenhof zdecydowa  si  w nim 
zamieszka . 

W styczniu 1816 roku niewielkie Suwa ki sta y si  centrum administracyjnym no-
wego województwa augustowskiego w Królestwie Polskim (pod zaborem rosyjskim). 
Ulokowanie centrum administracyjnego województwa w Suwa kach, znacz co wp yn o 
na demogra   miasta. Z ledwie oko o 1000 osób w 1815, w 1827 roku odnotowano tu 
ju  3753 mieszka ców. Pod wzgl dem narodowo ciowym dominowali Polacy i ydzi, 
ale mieszkali tu te  Niemcy, Litwini, Rosjanie i nieliczni Tatarzy. Na skutek „rewiro-
wania” miejscowych ydów, czyli przesiedlania ich w wyznaczony obszar miasta okre-
lony ulicami: Jerozolimska i Nowy wiat (obecnie Noniewicza), zosta a uformowana 

„dzielnica” zamieszkiwana przez wyznawców moj eszowych. Suwa ki by y ówcze nie 
siedzib  okr gu bo niczego, a funkcj  rabina do 1842 roku pe ni  Abraham Mordche. Ta 
stolica wojewódzka (od 1837 gubernialna) intensywnie si  rozbudowywa a, wytyczano 
nowe place i ulice, coraz wi cej domów wznoszono z cegie , cho  nadal jako budulec 
dominowa o drewno. 

Aspiracje do bycia stolic  województwa zg asza  Augustów. Ostatecznie w ko cu lata 
1835 roku car Miko aja I, zadecydowa  o pozostawieniu jej w Suwa kach. Sta o si  to jed-
nym z g ównych czynników zwi kszonego nap ywu nowych osadników. Zapewne w tej 
grupie przybyszów znalaz  si  Fajwel Zamenhof z rodzin . W 1841 roku miasto liczy o 
ju  7320 mieszka ców, w tym ponad po ow  ydów. Niebawem nast pi  regres spowo-
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W Bia ymstoku ydowski pr d o wieceniowy haskala (zwolenników zwano ma-
skilami) pojawi  si  z opó nieniem w stosunku do innych ziem polskich. Maskile du y 
nacisk k adli na o wiat  w duchu europejskim. Lansowali has o bycia ydem w domu, 
a Europejczykiem na ulicy. Pocz tkowo polega o to na powolnym przekszta caniu trady-
cyjnego ortodoksyjnego judaizmu w duchu kultury zachodniej. Propagowano odrodzenie 
kulturalne i spo eczne ydów poprzez rozwój nauki,  lozo  i, zbli enie kultur. Te nowe 
pr dy nadchodz ce z Niemiec sta y si  dla m odego Ludwika przedmiotem fascynacji i za-
ch ca y do gor czkowych studiów i lektur, a zw aszcza autorstwa duchowego przywódcy 
haskali – Moj esza Mendelssohna. 

By  mo e w zwi zku z planami, a raczej wdra aniem reformy i przekszta ceniu 
w 1872 roku bia ostockiego gimnazjum w szko  realn  (szko a rednia z przewag  przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych, daj ca uprawnienia do studiów technicznych i na 
niektórych kierunkach uniwersyteckich) i powo aniem przy niej nowych oddzia ów: han-
dlowego oraz chemiczno-technicznego i mechaniczno-technicznego, powsta a potrzeba 
zatrudnienia nowych nauczycieli. Zapewne wówczas przyj to do pracy Zamenhofa, który 
rok wcze niej urz dowo zmieni  imi  z Mordche na Marek, co mog o mie  zwi zek z pla-
nowanym zatrudnieniem w wieckiej szkole, gdzie ch tniej akceptowano imiona brzmi ce 
chrze cija sko. W tym czasie by  ju  znanym nauczycielem j zyka niemieckiego i geogra-
 i. Do jego popularno ci przyczyni y si  ksi ki, a w a ciwie kilkudziesi ciostronicowe 

poradniki wydawane w Warszawie. W czasie pobytu w Bia ymstoku Zamenhof opracowa : 
Prigotovitel’nyj kurs vsieobš ej geografîi dlja nizšich u ebnych zavedenîi v katechizi e-
skoj form  (w latach 1869-1900 ukaza o si  15 wyda  tej ksi ki), U ebnik n meckago 
jazyka dlja russkago junošestva. Po usp šnejsemu metodu (od 1871 roku ukaza o si  9 
wyda ). W Warszawie Marek Zamenhof wyda  kilka innych popularnych samouczków, 
poradników j zykowych i gramatycznych, podr cznik nauki j zyka niemieckiego, a na-
wet: „Porównawczy zbiór przys ów, przypowie ci i wyra e  przys owiowych w czterech 
j zykach rosyjskim-polskim-francuskim-niemieckim” (Warszawa 1905). Niew tpliwie Lu-
dwik Zamenhof wydaj c swe publikacje umo liwiaj ce nauk  j zyka esperanto, mniej lub 
bardziej wiadomie korzysta  z przyk adu i do wiadcze  ojca w tym zakresie. Wydawanie 
ksi ek przez Marka, z pewno ci  napawa o dum  m odego Ludwika.   

Poligon w wieloj zycznym mie cie

W 1860 roku Bia ystok liczy  oko o 16,5 tysi ca mieszka ców. Dwóch spo ród trzech 
ówczesnych bia ostoczan wyznawa o religi  moj eszow , co pi ty by  katolikiem, co dwu-
dziesty – ewangelikiem, co dwudziesty siódmy – prawos awnym. Pomimo, i  obowi zuj -
cym i urz dowym na co dzie  by  j zyk rosyjski (szczególnie po powstaniu 1863 roku), na 
rynku bia ostockim, sto kilkadziesi t metrów od domu rodzinnego Zamenhofów, da o si  



16

s ysze  istn  kakafoni  j zyków, dialektów i narzeczy. Gdy w dzielnicy niemieckiej Klein-
dorf, ale i w domach zamo nych ydów maskilów panowa  niemiecki, w carskich „obš e-
stvach” rosyjski, w ubogich dzielnicach ydowskich: Chanajki, Piaski i Szulhof wy cznie 
ydowski, a w domach mieszczan polskich piel gnowano j zyk ojczysty, tu na rynku wszy-

scy starali si  „nagi ” w asny j zyk do rozmówcy, klienta, targuj cego si  przechodnia. 
Wynika y na tym tle zatargi, nieporozumienia i wa nie. Z niemo no ci „dogadania si ”, 
pomagano sobie gestykulacj , wymachiwaniem r k, a nawet mimik . Niezwyk y to musia  
by  widok, kiedy polskiemu szlachcicowi sprzedawa  wino odeski yd, maj c za t umacza 
miejscowego Tatara.

Jak pisa  Henryk Mo cicki w pierwszej monogra  i miasta, od 1859 roku, a zatem 
dok adnie roku narodzin Ludwika, pocz to organizowa  w Bia ymstoku wielkie: „...
dwutygodniowe jarmarki, mi dzy dwudziestym pi tym maja a ósmym czerwca. Podczas 
jarmarku nap ywa  do miasta t um kupców i okolicznych ch opów, g ównie Bia orusi-
nów. Byli równie  i Cyganie-wró bici, kataryniarze, znachorzy lecz cy zio ami i wod , 
odczyniacze uroków, domoro li farmaceuci (...) Nap ywa y tak e z okolicy wielkie gro-
mady ebraków”. Spotykano nawet cudzoziemców, przewa nie prywatnych guwernerów, 
których by o prawie o miuset w ko cu wieku. Stanowili oni niebagateln  rzesz  ludzi, 
wprowadzaj cych prawdziwe dysonanse w rynkowym rozgardiaszu.

Ów ciasny, rozbrzmiewaj cy ró nymi narzeczami obszar, owo: „...wieloj zyczne 
rodowisko wp yn o z pewno ci  na rozbudzenie si  zainteresowa  j zykoznawczych 

Zamenhofa”.
Wi kszo  mieszka ców Bia egostoku wykazywa a si  znajomo ci , cho by po-

bie n  kilku j zyków. Do II wojny wiatowej wielu robotników polskich pracuj cych 
razem z ydowskimi zna o nie le jidysz. Ró nica polega a jednak na tym, e u Zamenhofa 
poznawanie j zyków by o wynikiem systematycznie pog bianych studiów, podczas gdy 
pozosta ym wystarcza  skromny zasób j zykowej wiedzy, w postaci kilkudziesi ciu pod-
stawowych s ów i zwrotów.

Trudno sobie nawet wyobrazi  lepszy poligon do wiadczalny dla prowadzenia bada  
porównawczych nad struktur  j zyka i pó niejszych usi owa  stworzenia przez Ludwika 
Zamenhofa j zyka wspólnego wszystkim. I dom rodzinny, w którym ojciec by  nauczycie-
lem j zyków obcych i zapalonym j zykoznawc , i ca a spo eczno  Bia egostoku sprzyja y, 
aby ziarno lingvo internacia (j zyk mi dzynarodowy) pad o na bruk bia ostockiego rynku.

M ody Zamenhof dostrzega  równie  inny wymiar tej sytuacji. Oto rozmaite j zyki 
pot gowa y wzajemne animozje i uprzedzenia narodowo ciowe, pog bia y wrogo  od-
miennych kultur i tradycji, dzieli y ludzi. W Bia ymstoku – jak w ca ym Imperium Carów 
dochodzi y jeszcze do tego zatargi na tle religijnym oraz nasilaj ca si  od po owy XIX 
wieku bezwzgl dna rywali zacja na polu gospodarczym.
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Ratusz – Wie  Babel

Przekonanie o tym, i  ró ne j zyki s  zasadniczym powodem braku porozumienia si  
pomi dzy lud mi i e: „...ró nica j zykowa jest podstaw  ró nicy i nienawi ci (...) naro-
dów, albowiem j zyk przede wszystkim wpada w oczy przy spotkaniu si  ludzi...”; my l 
ta uleg a krystalizacji pod wp ywem obowi zkowych studiów nad Starym Testamentem. 
Jako dziesi cioletni ch opiec przeczyta  rozdzia  Ksi gi Rodzaju (11:1-9), który traktuje 
o boskiej karze wymierzonej budowniczym wie y Babel. Butnych mieszka ców, pra-
gn cych zbudowa  gmach si gaj cy nieba, ukara  starotestamentowy Bóg pomieszaniem 
j zyków. Skutek by  oczywi cie taki, e budowy zaniechano.

My l, e: „...wszystkie (...) narodowo ci, mieszkaj ce w moim mie cie, wzajemnie 
si  nienawidz  i gn bi ”, nie dawa a spokoju i sta a si  bezpo redni  przyczyn  powsta-
nia pi cioaktowej tragedii osnutej wokó  starotestamentowej przypowie ci o wznosze-
niu wie y Babel. M odociany dramaturg zaadaptowa  na znan  z Biblii ziemi  Szinear 
(Babilon)... bia ostocki rynek i kaza  tu bohaterom jego sztuki wznosi  t  wie  pychy 
i ludzkiego zadufania. Budowniczymi byli w a nie owi „wieloj zyczni” bia ostoczanie, 
przekl ci w ostatniej partii sztuki przez wszechmocnego Boga. Nie  mog c porozumie  
si , zniweczyli w asne dzie o. 

Gdy ogl damy obraz Piotra Bruegla starszego „Wie a Babel” i zaraz potem rzucimy 
okiem na XIX-wieczne (1897 rok) zdj cie bia ostockiego Rynku znakomitego lokalnego 
fotografa Je  ma So owiejczyka – przy odrobinie wyobra ni – dostrzegamy wspólne cechy 
obu przedstawie . Motywem przewodnim jest ten sam widok chaotycznie krz taj cego si  
t umu ludzi, wokó  wie y Babel i bia ostockiego ratusza, który mie ci  w sobie ponad sto 
kramów i magazynów, a stoj ca nieopodal kamienica Zab udowskich s u y a za hotel i za 
miejsce zabaw. Gwar musia  by  niemi osierny. 

W tym aspekcie mo na pokusi  si  o naiwne by  mo e rozumowanie, i  j zyk stwo-
rzony w przysz o ci przez Zamenhofa dla ca ej ludzko ci, dedykowany by  w pierwszej 
kolejno ci rodzinnemu miastu i jego mieszka com. 

Cho  tre  sztuki m odego Ludwika by a ma o oryginalna, a w tpliwo ci budzi  
jej literacki poziom, ale zwa ywszy na wiek m odzie ca stanowi a ona wa ne ogniwo 
w kszta towaniu jego osobowo ci.

Sztuka o wie y Babel czerpi ca sw  inspiracj  z obserwacji bia ostockiego bruku sta a 
si  prawdziwym przes aniem idei Ludwika Zamenhofa. To by  mo e wówczas narodzi o 
si  marzenie o stworzeniu wspólnego j zyka dla wszystkich. J zyka, który nie tylko u a-
twi by porozumienie si , ale i przybli y by ludzi w „duchu braterstwa i pokoju”.

Potwierdza te przypuszczenia pó niejszy list Zamenhofa do znanego rosyjskiego 
esperantysty Miko aja Borowki: „To miejsce mego urodzenia i lat dziecinnych, Bia ystok, 
nada o kierunek wszystkim moim przysz ym usi owaniom. Mieszka cy Bia egostoku 
sk adali si  (...) z Rosjan, Polaków, Niemców i ydów. Ka dy z tych elementów (...) by  
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J zyk wspólny – potrzebny

Któ  z nas w dzieci stwie nie zabawia  si  w usi owanie stworzenia „j zyka” wy cznie 
na w asny u ytek, który mia  by  zrozumia y jedynie dla wtajemniczonego grona najbli szych 
przyjació . Ostentacyjnie odzywali my si  w obecno ci rodziców, którzy niewiele mog c 
z tego zrozumie , kiwali z niedowierzaniem g owami. Nasi koledzy równie  nie pozostawali 
nam d u ni. Na jednej ulicy, w jednym domu, w jednej klasie, s yszeli my ró ne tajemnicze 
„j zyki”,  w których – przyk adowo – wypowiadane wyrazy zaczyna y si  od ostatniej sylaby. 
Ale z czasem do wiadczali my uczucia bezsensu takiego sposobu porozumiewania si  
i rezygnowali my. Ludwik Zamenhof nie tylko nie zrezygnowa , lecz po wi ci  ca e swoje 
ycie na wypracowanie nie tajemniczego i niezrozumia ego, lecz maksymalnie prostego 

i atwego do nauczenia si  j zyka, który zawiera by w sobie pierwiastki wielu j zyków 
narodowych. W tym narodów zwa nionych. 

Pocz tkowe próby przekr cania wyrazów z ró nych j zyków zacz y z czasem przy-
biera  bardziej zorganizowane formy. Wszystko to skrupulatnie notowa  przysz y twórca 
lingvo internacia. Znajomo  wielu j zyków procentowa a w dwójnasób. W kwestiach 
spornych m ody Ludwik zawsze móg  skorzysta  z porad ojca, który przygl da  si  tej 
pasji z coraz wi ksz  podejrzliwo ci . Syn jednak kontynuowa  swoj  pe n  pasji prac , 
powo uj c si  w dyskusjach na wielkie umys y, które równie  próbowa y stworzy  wspól-
ny j zyk dla wszystkich ludzi. 

Bo i rzeczywi cie. Pierwsze próby stworzenia mi dzynarodowego j zyka mia y 
miejsce ju  w staro ytno ci. Oto w VII wieku przed nasz  er  jeden z proroków Starego 
Testamentu  kap an Sofoniasz, mia  prorokowa  o niechybnym powstaniu j zyka wspólne-
go wszystkim. Grek, Claudius Galen, znakomity lekarz cesarzy rzymskich, ju  w II wieku 
naszej ery usi owa  stworzy  szyfry, które s u y yby porozumiewaniu si  ludzi mówi cych 
ró nymi j zykami. Mia o to u atwi  zarz dzanie prowincjami i posiad o ciami Rzymu.

W XII stuleciu naszej ery, mniszka Hildegarda opracowa a – jak g osi a legenda – 
„j zyk ludzko ci”. Czterysta lat pó niej szejk Mohyieddin stworzy  sztuczny j zyk zwany 
„balaibalan”. W nast pnym stuleciu, wielki przecie  sceptyk wszelkiego poznania, Kar-
tezjusz g osi , e: „...sztuczny j zyk jest mo liwy i mo na znale  nauk  ujmuj c  jego 
zasady”. W li cie do zakonnika Mersenne’a pisa : „Odwa y bym si  mie  nadziej  (...) na 
j zyk powszechny bardzo at wy w nauce, wymowie i pisaniu”.

W podobnym duchu wypowiada  si  inny francuski my liciel, twórca socjalizmu 
utopijnego, Charles Fourier: „Wszystkie j zyki oddadz  swe najcenniejsze pierwiastki 
j zykowi jedno ci”. W 1617 roku czyni  próby w kierunku stworzenia „j zyka jedno ci” 
Herman Hugo. 

Swe propozycje zg asza  te   lozof niemiecki Gottfried Wilhelm Leibniz. Co rusz któ-
ry  z  lozofów osiemnastowiecznej Europy nawo ywa  do zbudowania wspólnego j zyka, 
co by o wynikiem narastaj cego wrzenia rewolucyjnego we Francji, ale te  powszechne-
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go wzrostu zainteresowania obcymi kulturami i tradycjami. Monteskiusz w 1728 roku 
nawo ywa : „ czno  mi dzy narodami jest tak wielka, e absolutnie potrzebuj  one 
wspólnego j zyka...”. 

Nast pne stulecie cechowa a ogromna ilo  wynalazków, o ywi a si  komunikacja 
z ca ym wiatem, bujnie rozwija o si  j zykoznawstwo. W niespotykanym dotychczas 
tempie rozwija  si  przemys . Wiek XIX, b d cy wiekiem podró owania, rosn cej wy-
miany i wspó pracy mi dzynarodowej stanowi  po ywk  dla usi owa  stworzenia uprosz-
czonego j zyka dla wszystkich, j zyka handlu, dyplomacji i wymiany do wiadcze . Ju  
w 1811 roku Du czycy ufundowali specjaln  nagrod  dla twórcy takiego j zyka.

Oryginalny system j zykowy zaproponowa  feldmarsza ek austriacki Ludwik von Ga-
blenz, który opar  si  na skonstruowanym przez siebie alfabecie umo liwiaj cym wyra e-
nie d wi ków trzydziestu trzech j zyków. Dominuj c  rol  w systemie, zachowa y wyrazy 
jednosylabowe, co mia o uczyni  j zyk atwiejszym, a w gruncie rzeczy skomplikowa y 
go. W po owie wieku, Jean-François Sudre zaprezentowa  system pisma zbli onego do 
nut pisanych na pi ciolinii, zwany „Solresol”. Podobn  propozycj  wysun  w 1863 roku 
Don Sinibaldo de Mas. W rok pó niej, Moj esz Paic z Zemlina og osi  projekt u ywania 
cyfr, aby wyrazi  s owa i idee. I wreszcie, wietny poliglota, ksi dz katolicki Jan Marcin 
Schleyer og osi  gramatyk , s ownik i zasady w asnego j zyka. Od s ów angielskich world 
( wiat) i speak (mówi ) nazwa  go volapük. 

O tych wszystkich poczynaniach i pragnieniach ludzkich doskonale wiedzia  Zamen-
hof. Mowa wszechludzka poci ga a go z idealistycznego przekonania, i  b dzie panowa a 
wszechw adnie na ca ej kuli ziemskiej (w przysz o ci zwery  kuje ten pogl d) i wiary, e 
j zyk wspólny przyczyni si  do zaprowadzenia powszechnego pokoju.

Pocz tkowo m ody Ludwik pragn  wskrzesi  acin  lub odpowiednio przekszta ci  
który  z popularnych j zyków narodowych, zrozumia  jednak szybko, e: „Polacy od-
rzuciliby j zyk rosyjski. Rosjanie nie chcieliby niemieckiego, Niemcy nie cierpieliby 
francuskiego podczas,  gdy Francuzi nie zgodziliby si  na angielski. Z tych rozwa a  
wynika o, e tylko j zyk neutralny...” mia  szans  powodzenia. 

W swojej pierwszej ksi ce napisa  pó niej: „Komu kiedykolwiek zdarzy o si  przeby-
wa  w mie cie, zamieszka ym przez rozmaite, walk  tocz ce z sob  narodowo ci, ten bez 
w tpienia zrozumia , jak olbrzymi  us ug  odda by ludzko ci j zyk mi dzynarodowy”. 
M ody Zamenhof nie bardzo zdawa  sobie spraw  z rewolucyjnego charakteru i werbalnej 
mia o ci g oszonych pogl dów. Ale to w a nie z tej wiary i naiwnej by  mo e determina-

cji, wielokrotnie wy miewanej przez wrogów, rozpocz  swoj  wielk  prac , a stworzony 
przeze  j zyk sta  si  szlachetnym produktem wyobra enia o mo liwo ci porozumienia 
si  ludzi. Do ko ca ycia pozosta  wierny temu idea owi. Nie ma cienia w tpliwo ci, e 
pocz tkowe nie mia e marzenie i pó niej skrystalizowane zamiary, pojawi y si  w jego 
mie cie rodzinnym – Bia ymstoku.
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Niektóre fakty z ycia Ludwika Zamenhofa 
w latach 1888-1917

(kalendarium)

1888  –  11 czerwca urodzi  si  pierworodny syn Ludwika, Adam. Kilka dni pó niej, 
osiemnastego czerwca ukaza o si  drugie dzie o Zamenhofa, pod tytu em: „Dua 
libro de L’lingvo internacia”. Wydanie pierwszego utworu literackiego – „Za-
mie ” Puszkina, w j zyku mi dzynarodowym w t umaczeniu A. Grabowskie-
go. Powstanie pierwszego klubu esperanckiego w Norymberdze.

1889  –  narodziny córki Zo  i. Rozpocz cie wydawania pierwszego czasopisma w j -
zyku mi dzynarodowym „La Esperantisto”. Wyjazd Ludwika Zamenhofa do 
pracy w Chersonie (po udniowa Rosja).

1890  –  powrót do Warszawy.
1892  –  31 sierpnia zmar a w Warszawie matka Ludwika, Liba Rochla (Rozalia) Zamenhof.
1893  –  w pa dzierniku przeprowadzka ca ej rodziny „za prac  i chlebem” do Grodna.
1894  –  ukaza  si  pierwszy s ownik „Universala Vortaro” autorstwa Zamenhofa.
1895  –  cenzura zakaza a dystrybucji „La Esperantisto” w Rosji, co spowodowa o 

upadek czasopisma. Rozpocz to wydawanie czasopisma „Lingvo Internacia” 
w Uppsala w Szwecji.

1897  –  w ko cu pa dziernika rodzina Zamenhofów na sta e powróci a do Warszawy. 
1898  –  Francuz Louis de Beaufront za o y  Towarzystwo Propagandy Esperanta (So-

cieto por La Propagando de Esperanto).
1901  –  francuskie wydawnictwo „Hachette” rozpocz o wydawanie serii ksi ek w j -

zyku esperanto i podpisa o kontrakt z Zamenhofem. Pod pseudonimem „Homo 
Sum” Zamenhof opublikowa  w Sankt Petersburgu w j zyku rosyjskim bro-
szur  – „Hillelizm – próba rozwi zania kwestii ydowskiej”, prezentuj c  jego 
pogl dy  lozo  czne i religijne.

1904  –  urodzi a si  Lidia, najm odsza córka Ludwika Zamenhofa.
1905 –  w miejscowo ci Boulogne-sur-Mer we Francji odby  si  pierwszy wiatowy 

Kongres Esperanto z udzia em 688 esperantystów z dwudziestu krajów. 
1907  – 30 listopada zmar  w Warszawie ojciec Ludwika, Marek Zamenhof.
1908 –  18-letni Hektor Hodler za o y  w Szwajcarii wiatowy Zwi zek Esperantystów 

z siedzib  w Genewie.  
1914  –  Ludwik Zamenhof nie dotar  do Francji na dziesi ty wiatowy Kongres Espe-

ranto. Wybuch I wojny wiatowej zaskoczy  go w czasie podró y przez Niem-
cy. Po dwóch tygodniach przez Skandynawi  powróci  do Warszawy. Z powo-
du pog biaj cej si  choroby serca i zaniku pulsu w nogach zaprzesta  praktyki 
lekarskiej. Przej  j  po ojcu syn Adam.

1916 – 27 lipca zmar  brat Ludwika, lekarz Aleksander – o  cer armii carskiej. 
1917 – 14 kwietnia w Warszawie zmar  twórca uniwersalnego j zyka esperanto.
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wiatowe Kongresy Esperanto
(rok, miasto, kraj, liczba uczestników)

1905 Boulogne-sur-Mer Francja 688 
1906 Genewa Szwajcaria 1200 
1907 Cambridge Wielka Brytania 1317 
1908 Drezno Niemcy 1500 
1909 Barcelona Hiszpania 1500 
1910 Waszyngton USA 357 
1911 Antwerpia Belgia 1800 
1912 Kraków Polska 1000 
1913 Berno Szwajcaria 1203 
1914 Pary  Francja odwo any z powodu wy-
buchu wojny
1915 San Francisco USA 163 
1920 Haga Holandia 408
1921 Praga Czechos owacja 2561
1922 Helsinki Finlandia 850 
1923 Norymberga Niemcy 4963 
1924 Wiede  Austria 3400 
1925 Genewa Szwajcaria 953 
1926 Edynburg Szkocja 960 
1927 Gda sk Wolne Miasto Gda sk 905 
1928 Antwerpia Belgia 1494 
1929 Budapeszt W gry 1200 
1930 Oksford Wielka Brytania 1211 
1931 Kraków Polska 900 
1932 Pary  Francja 1650 
1933 Kolonia Niemcy 950 
1934 Sztokholm Szwecja 2042 
1935 Rzym W ochy 1442 
1936 Wiede  Austria 854 
1937 Warszawa Polska 1120 
1938 Londyn Wielka Brytania 1602 
1939 Berno Szwajcaria 765 
1947 Berno Szwajcaria 1370 
1948 Malmö Szwecja 1761 
1949 Bournemouth Wielka Brytania 1534 
1950 Pary  Francja 2325 
1951 Monachium Niemcy 2040 
1952 Oslo Norwegia 1614 
1953 Zagrzeb Jugos awia 1760 
1954 Haarlem Holandia 2353 
1955 Bolonia W ochy 1687 
1956 Kopenhaga Dania 2200 
1957 Marsylia Francja 1468 
1958 Moguncja Niemcy 2021 
1959 Warszawa Polska 3256 
1960 Bruksela Belgia 1930 
1961 Harrogate Wielka Brytania 1646 
1962 Kopenhaga Dania 1550 

1963 So  a Bu garia 3472 
1964 Haga Holandia 2512 
1965 Tokio Japonia 1710 
1966 Budapeszt W gry 3975 
1967 Rotterdam Holandia 1265 
1968 Madryt Hiszpania 1769 
1969 Helsinki Finlandia 1857 
1970 Wiede  Austria 1987 
1971 Londyn Wielka Brytania 2071 
1972 Portland USA 923 
1973 Belgrad Jugos awia 1638 
1974 Hamburg Niemcy 1651 
1975 Kopenhaga Dania 1227 
1976 Ateny Grecja 1266 
1977 Reykjavík Islandia 1199 
1978 Warna Bu garia 4414 
1979 Lucerna Szwajcaria 1630 
1980 Sztokholm Szwecja 1807 
1981 Brasília Brazylia 1749 
1982 Antwerpia Belgia 1899 
1983 Budapeszt W gry 4834 
1984 Vancouver Kanada 802 
1985 Augsburg Niemcy 2311 
1986 Pekin Chiny 2482 
1987 Warszawa Polska 5946 
1988 Rotterdam Holandia 2321 
1989 Brighton Wielka Brytania 2280 
1990 Hawana Kuba 1617 
1991 Bergen Norwegia 2400 
1992 Wiede  Austria 3033 
1993 Walencja Hiszpania 1863 
1994 Seul Korea Po udniowa 1776 
1995 Tampere Finlandia 2443 
1996 Praga Czechy 2972 
1997 Adelajda Australia 1224 
1998 Montpellier Francja 3133 
1999 Berlin Niemcy 2712 
2000 Tel Awiw Izrael 1212 
2001 Zagrzeb Chorwacja 1691 
2002 Fortaleza Brazylia 1484 
2003 Göteborg Szwecja 1791 
2004 Pekin Chiny 2031 
2005 Wilno Litwa 2235 
2006 Florencja W ochy 2209 
2007 Jokohama Japonia 1901 
2008 Rotterdam Holandia 1845 
2009 Bia ystok Polska   
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Ogólny widok na Grodno z czasu pobytu tam Ludwika Zamenhofa. Przy lewej kraw dzi zdj cia, w g bi ko ció  
pojezuicki, za którym mieszka  twórca esperanta 

enerala vido al Hrodno en la tempo, kiam restis tie Ludoviko Zamenhof. e la maldekstra rando de la foto, 
malanta e staras jezuita pre ejo, malanta  kiu lo is la kreinto de Esperanto

Nagrobek Ludwika Zamenhofa na 
cmentarzu ydowskim w Warszawie
La tombo tono de Ludoviko Zamen-
hof en juda tombejo en Varsovio
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Esperanty ci przed domem przy ul. Zielonej w Bia ymstoku w 1929 roku
Esperantistoj anta  la domo e la strato Verda en Bjalistoko en 1929

Bia ostocki Rynek w okresie mi dzywojennym
Bjalistoka Foirplaco dum la intermilita periodo


