Sporo napisano juĪ o Ludwiku Zamenho¿e, toteĪ kaĪda kolejna próba wymaga nie
lada odwagi i zdaje siĊ byü wtórna, a jednak winniĞmy postaü twórcy miĊdzynarodowego
jĊzyka esperanto nieustannie przypominaü i to nie tylko ze wzglĊdu na przypadające rocznice i jubileusze, i jĊzyk esperanto, którego jest twórcą, ale nade wszystko z uwagi na treĞü
i ideowe przesáanie jego dzieáa. Znamiennym i nieprzypadkowym wydaje siĊ byü, iĪ twórca miĊdzynarodowego jĊzyka przyszedá na Ğwiat, wáaĞnie w Biaáymstoku. Niewiele byáo
miejscowoĞci na terenie byáego zaboru rosyjskiego, które „pasowaáy” w takim stopniu na
miejsce narodzin Ludwika Zamenhofa. Podobnie jak Hans Christian Andersen mógá urodziü siĊ w sielskiej – jak na wiek XIX – Danii, tak Zamenhof, tu w Biaáymstoku, „mieĞcie
czterech wyznaĔ” poáoĪonym w nieustabilizowanym i przejĞciowym Ğwiecie, rozpiĊtym
pomiĊdzy Azją a Europą, w stolicy osobliwej prowincji Imperium Rosyjskiego, jaką byá
obwód biaáostocki (formalnie do 1842 roku), gdzieĞ na styku kultur, religii i jĊzyków.
Tym razem – z uwagi na ĝwiatowy Kongres Esperanto – nadarza siĊ okazja opisania
nieznanych korzeni rodziny Zamenhof, stopniowo pnącej siĊ od maáomiasteczkowych
(prowincjonalnych) ortodoksyjnych handlarzy, do Ğwiatáych i wyedukowanych ĩydów.
Proces ten ukazujemy na tle zachodzących przemian spoáecznych i gospodarczych w tej
czĊĞci ziem polskich w XIX stuleciu. Szczególnie eksponujemy portret Biaáegostoku,
miasta, w którym zakieákowaáa idea jĊzyka miĊdzynarodowego. Okres biaáostocki byá
niezmiernie waĪny w Īyciu Ludwika Zamenhofa. Niestety w dotychczasowych opracowaniach okres zamieszkiwania przez Zamenhofów w Biaáymstoku traktowano bardzo
ogólnikowo, nie prowadzono nad nim szerszych badaĔ. Nazbieraáo siĊ teĪ wiele domysáów i báĊdnych teorii. ToteĪ nic dziwnego, Īe przy bliĪszym przyjrzeniu siĊ Ĩródáom
historycznym ujawniamy wiele nowych, zasadniczych faktów, które uzupeániają i prostują dotychczasowe ustalenia. Uznając Ğrodowisko rodzinne za jeden z najistotniejszych
czynników ksztaátujących kaĪdego czáowieka, przybliĪamy nie tylko Ludwika, ale i jego
dziadków, ciotki, wujów, braci, siostry. Naszą opowieĞü koĔczymy w momencie, gdy
esperanto byáo w zasadzie dzieáem ukoĔczonym i przekazanym Ğwiatu poprzez pierwszą
publikacjĊ Zamenhofa z 1887 roku.
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Pochodzenie rodziny Zamenhof
Wedáug domysáów biografów, rodzina Zamenhof pochodziáa z Niemiec lub Kurlandii
(obecnie na terenie àotwy), skąd mieli przybyü do Tykocina. Fakty, jak to zwykle bywa,
są bardziej prozaiczne. Zapewne zamieszkiwali oni na terenie zaboru pruskiego, gdyĪ
wáaĞnie tam miĊdzy 1803 a 1807 rokiem pruskie wáadze zaborcze na zajĊtych ziemiach
polskich, gáównie do celów ¿skalnych, nadawaáy ĩydom nazwiska. WczeĞniej posáugiwano siĊ tylko imieniem z dodatkiem imienia ojca. Nazwisko uzyskaá protoplasta rodu
Wolf, w hebrajskiej wersji Zeev (Wilk). Zamenhof – pierwotnie niewątpliwie zapisywane:
Samenhof – skáada siĊ z dwóch sáów pochodzenia niemieckiego: Samen – czyli ziarno,
a takĪe Hof – podwórze, dwór, gospodarstwo. Sugeruje to wiejskie pochodzenie rodziny,
która zapewne zajmowaáa siĊ handlem zboĪem skupowanym od cháopów lub z dworów,
gdzieĞ na styku Litwy i Polski. Po 1807 roku, w urzĊdowych dokumentach spisywanych
w jĊzyku polskim i rosyjskim, brzmienie nazwiska zapisywano fonetycznie, zamieniając
S, na Z – Zamenhof.
Najstarszym pewnym miejscem pochodzenia rodu jest miasto Suwaáki, dotychczas
w ogóle nie kojarzone z Zamenhofami. Zamieszkiwali oni w nim co najmniej od 1836
roku.
Przyjrzyjmy siĊ na chwilĊ temu miastu w drugiej üwierci XIX wieku. Zastanówmy
siĊ co mogáo spowodowaü, Īe dziadek Ludwika, Fajwel Zamenhof zdecydowaá siĊ w nim
zamieszkaü.
W styczniu 1816 roku niewielkie Suwaáki staáy siĊ centrum administracyjnym nowego województwa augustowskiego w Królestwie Polskim (pod zaborem rosyjskim).
Ulokowanie centrum administracyjnego województwa w Suwaákach, znacząco wpáynĊáo
na demogra¿Ċ miasta. Z ledwie okoáo 1000 osób w 1815, w 1827 roku odnotowano tu
juĪ 3753 mieszkaĔców. Pod wzglĊdem narodowoĞciowym dominowali Polacy i ĩydzi,
ale mieszkali tu teĪ Niemcy, Litwini, Rosjanie i nieliczni Tatarzy. Na skutek „rewirowania” miejscowych ĩydów, czyli przesiedlania ich w wyznaczony obszar miasta okreĞlony ulicami: Jerozolimska i Nowy ĝwiat (obecnie Noniewicza), zostaáa uformowana
„dzielnica” zamieszkiwana przez wyznawców mojĪeszowych. Suwaáki byáy ówczeĞnie
siedzibą okrĊgu boĪniczego, a funkcjĊ rabina do 1842 roku peániá Abraham Mordche. Ta
stolica wojewódzka (od 1837 gubernialna) intensywnie siĊ rozbudowywaáa, wytyczano
nowe place i ulice, coraz wiĊcej domów wznoszono z cegieá, choü nadal jako budulec
dominowaáo drewno.
Aspiracje do bycia stolicą województwa zgáaszaá Augustów. Ostatecznie w koĔcu lata
1835 roku car Mikoáaja I, zadecydowaá o pozostawieniu jej w Suwaákach. Staáo siĊ to jednym z gáównych czynników zwiĊkszonego napáywu nowych osadników. Zapewne w tej
grupie przybyszów znalazá siĊ Fajwel Zamenhof z rodziną. W 1841 roku miasto liczyáo
juĪ 7320 mieszkaĔców, w tym ponad poáowĊ ĩydów. Niebawem nastąpiá regres spowo4

W Biaáymstoku Īydowski prąd oĞwieceniowy haskala (zwolenników zwano maskilami) pojawiá siĊ z opóĨnieniem w stosunku do innych ziem polskich. Maskile duĪy
nacisk káadli na oĞwiatĊ w duchu europejskim. Lansowali hasáo bycia ĩydem w domu,
a Europejczykiem na ulicy. Początkowo polegaáo to na powolnym przeksztaácaniu tradycyjnego ortodoksyjnego judaizmu w duchu kultury zachodniej. Propagowano odrodzenie
kulturalne i spoáeczne ĩydów poprzez rozwój nauki, ¿lozo¿i, zbliĪenie kultur. Te nowe
prądy nadchodzące z Niemiec staáy siĊ dla máodego Ludwika przedmiotem fascynacji i zachĊcaáy do gorączkowych studiów i lektur, a zwáaszcza autorstwa duchowego przywódcy
haskali – MojĪesza Mendelssohna.
Byü moĪe w związku z planami, a raczej wdraĪaniem reformy i przeksztaáceniu
w 1872 roku biaáostockiego gimnazjum w szkoáĊ realną (szkoáa Ğrednia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dająca uprawnienia do studiów technicznych i na
niektórych kierunkach uniwersyteckich) i powoáaniem przy niej nowych oddziaáów: handlowego oraz chemiczno-technicznego i mechaniczno-technicznego, powstaáa potrzeba
zatrudnienia nowych nauczycieli. Zapewne wówczas przyjĊto do pracy Zamenhofa, który
rok wczeĞniej urzĊdowo zmieniá imiĊ z Mordche na Marek, co mogáo mieü związek z planowanym zatrudnieniem w Ğwieckiej szkole, gdzie chĊtniej akceptowano imiona brzmiące
chrzeĞcijaĔsko. W tym czasie byá juĪ znanym nauczycielem jĊzyka niemieckiego i geogra¿i. Do jego popularnoĞci przyczyniáy siĊ ksiąĪki, a wáaĞciwie kilkudziesiĊciostronicowe
poradniki wydawane w Warszawie. W czasie pobytu w Biaáymstoku Zamenhof opracowaá:
Prigotovitel’nyj kurs vsieobšþej geografîi dlja nizšich uþebnych zavedenîi v katechiziþeskoj formČ (w latach 1869-1900 ukazaáo siĊ 15 wydaĔ tej ksiąĪki), Uþebnik nČmeckago
jazyka dlja russkago junošestva. Po uspČšnejsemu metodu (od 1871 roku ukazaáo siĊ 9
wydaĔ). W Warszawie Marek Zamenhof wydaá kilka innych popularnych samouczków,
poradników jĊzykowych i gramatycznych, podrĊcznik nauki jĊzyka niemieckiego, a nawet: „Porównawczy zbiór przysáów, przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych w czterech
jĊzykach rosyjskim-polskim-francuskim-niemieckim” (Warszawa 1905). Niewątpliwie Ludwik Zamenhof wydając swe publikacje umoĪliwiające naukĊ jĊzyka esperanto, mniej lub
bardziej Ğwiadomie korzystaá z przykáadu i doĞwiadczeĔ ojca w tym zakresie. Wydawanie
ksiąĪek przez Marka, z pewnoĞcią napawaáo dumą máodego Ludwika.

Poligon w wielojĊzycznym mieĞcie
W 1860 roku Biaáystok liczyá okoáo 16,5 tysiąca mieszkaĔców. Dwóch spoĞród trzech
ówczesnych biaáostoczan wyznawaáo religiĊ mojĪeszową, co piąty byá katolikiem, co dwudziesty – ewangelikiem, co dwudziesty siódmy – prawosáawnym. Pomimo, iĪ obowiązującym i urzĊdowym na co dzieĔ byá jĊzyk rosyjski (szczególnie po powstaniu 1863 roku), na
rynku biaáostockim, sto kilkadziesiąt metrów od domu rodzinnego Zamenhofów, daáo siĊ
15

sáyszeü istną kakafoniĊ jĊzyków, dialektów i narzeczy. Gdy w dzielnicy niemieckiej Kleindorf, ale i w domach zamoĪnych ĩydów maskilów panowaá niemiecki, w carskich „obšþestvach” rosyjski, w ubogich dzielnicach Īydowskich: Chanajki, Piaski i Szulhof wyáącznie
Īydowski, a w domach mieszczan polskich pielĊgnowano jĊzyk ojczysty, tu na rynku wszyscy starali siĊ „nagiąü” wáasny jĊzyk do rozmówcy, klienta, targującego siĊ przechodnia.
Wynikaáy na tym tle zatargi, nieporozumienia i waĞnie. Z niemoĪnoĞci „dogadania siĊ”,
pomagano sobie gestykulacją, wymachiwaniem rąk, a nawet mimiką. Niezwykáy to musiaá
byü widok, kiedy polskiemu szlachcicowi sprzedawaá wino odeski ĩyd, mając za táumacza
miejscowego Tatara.
Jak pisaá Henryk MoĞcicki w pierwszej monogra¿i miasta, od 1859 roku, a zatem
dokáadnie roku narodzin Ludwika, poczĊto organizowaü w Biaáymstoku wielkie: „...
dwutygodniowe jarmarki, miĊdzy dwudziestym piątym maja a ósmym czerwca. Podczas
jarmarku napáywaá do miasta táum kupców i okolicznych cháopów, gáównie Biaáorusinów. Byli równieĪ i Cyganie-wróĪbici, kataryniarze, znachorzy leczący zioáami i wodą,
odczyniacze uroków, domoroĞli farmaceuci (...) Napáywaáy takĪe z okolicy wielkie gromady Īebraków”. Spotykano nawet cudzoziemców, przewaĪnie prywatnych guwernerów,
których byáo prawie oĞmiuset w koĔcu wieku. Stanowili oni niebagatelną rzeszĊ ludzi,
wprowadzających prawdziwe dysonanse w rynkowym rozgardiaszu.
Ów ciasny, rozbrzmiewający róĪnymi narzeczami obszar, owo: „...wielojĊzyczne
Ğrodowisko wpáynĊáo z pewnoĞcią na rozbudzenie siĊ zainteresowaĔ jĊzykoznawczych
Zamenhofa”.
WiĊkszoĞü mieszkaĔców Biaáegostoku wykazywaáa siĊ znajomoĞcią, choüby pobieĪną kilku jĊzyków. Do II wojny Ğwiatowej wielu robotników polskich pracujących
razem z Īydowskimi znaáo nieĨle jidysz. RóĪnica polegaáa jednak na tym, Īe u Zamenhofa
poznawanie jĊzyków byáo wynikiem systematycznie pogáĊbianych studiów, podczas gdy
pozostaáym wystarczaá skromny zasób jĊzykowej wiedzy, w postaci kilkudziesiĊciu podstawowych sáów i zwrotów.
Trudno sobie nawet wyobraziü lepszy poligon doĞwiadczalny dla prowadzenia badaĔ
porównawczych nad strukturą jĊzyka i póĨniejszych usiáowaĔ stworzenia przez Ludwika
Zamenhofa jĊzyka wspólnego wszystkim. I dom rodzinny, w którym ojciec byá nauczycielem jĊzyków obcych i zapalonym jĊzykoznawcą, i caáa spoáecznoĞü Biaáegostoku sprzyjaáy,
aby ziarno lingvo internacia (jĊzyk miĊdzynarodowy) padáo na bruk biaáostockiego rynku.
Máody Zamenhof dostrzegaá równieĪ inny wymiar tej sytuacji. Oto rozmaite jĊzyki
potĊgowaáy wzajemne animozje i uprzedzenia narodowoĞciowe, pogáĊbiaáy wrogoĞü odmiennych kultur i tradycji, dzieliáy ludzi. W Biaáymstoku – jak w caáym Imperium Carów
dochodziáy jeszcze do tego zatargi na tle religijnym oraz nasilająca siĊ od poáowy XIX
wieku bezwzglĊdna rywalizacja na polu gospodarczym.
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Ratusz – WieĪą Babel
Przekonanie o tym, iĪ róĪne jĊzyki są zasadniczym powodem braku porozumienia siĊ
pomiĊdzy ludĨmi i Īe: „...róĪnica jĊzykowa jest podstawą róĪnicy i nienawiĞci (...) narodów, albowiem jĊzyk przede wszystkim wpada w oczy przy spotkaniu siĊ ludzi...”; myĞl
ta ulegáa krystalizacji pod wpáywem obowiązkowych studiów nad Starym Testamentem.
Jako dziesiĊcioletni cháopiec przeczytaá rozdziaá KsiĊgi Rodzaju (11:1-9), który traktuje
o boskiej karze wymierzonej budowniczym wieĪy Babel. Butnych mieszkaĔców, pragnących zbudowaü gmach siĊgający nieba, ukaraá starotestamentowy Bóg pomieszaniem
jĊzyków. Skutek byá oczywiĞcie taki, Īe budowy zaniechano.
MyĞl, Īe: „...wszystkie (...) narodowoĞci, mieszkające w moim mieĞcie, wzajemnie
siĊ nienawidzą i gnĊbią”, nie dawaáa spokoju i staáa siĊ bezpoĞrednią przyczyną powstania piĊcioaktowej tragedii osnutej wokóá starotestamentowej przypowieĞci o wznoszeniu wieĪy Babel. Máodociany dramaturg zaadaptowaá na znaną z Biblii ziemiĊ Szinear
(Babilon)... biaáostocki rynek i kazaá tu bohaterom jego sztuki wznosiü tĊ wieĪĊ pychy
i ludzkiego zadufania. Budowniczymi byli wáaĞnie owi „wielojĊzyczni” biaáostoczanie,
przeklĊci w ostatniej partii sztuki przez wszechmocnego Boga. Nie mogąc porozumieü
siĊ, zniweczyli wáasne dzieáo.
Gdy oglądamy obraz Piotra Bruegla starszego „WieĪa Babel” i zaraz potem rzucimy
okiem na XIX-wieczne (1897 rok) zdjĊcie biaáostockiego Rynku znakomitego lokalnego
fotografa Je¿ma Soáowiejczyka – przy odrobinie wyobraĨni – dostrzegamy wspólne cechy
obu przedstawieĔ. Motywem przewodnim jest ten sam widok chaotycznie krzątającego siĊ
táumu ludzi, wokóá wieĪy Babel i biaáostockiego ratusza, który mieĞciá w sobie ponad sto
kramów i magazynów, a stojąca nieopodal kamienica Zabáudowskich sáuĪyáa za hotel i za
miejsce zabaw. Gwar musiaá byü niemiáosierny.
W tym aspekcie moĪna pokusiü siĊ o naiwne byü moĪe rozumowanie, iĪ jĊzyk stworzony w przyszáoĞci przez Zamenhofa dla caáej ludzkoĞci, dedykowany byá w pierwszej
kolejnoĞci rodzinnemu miastu i jego mieszkaĔcom.
Choü treĞü sztuki máodego Ludwika byáa maáo oryginalna, a wątpliwoĞci budziá
jej literacki poziom, ale zwaĪywszy na wiek máodzieĔca stanowiáa ona waĪne ogniwo
w ksztaátowaniu jego osobowoĞci.
Sztuka o wieĪy Babel czerpiąca swą inspiracjĊ z obserwacji biaáostockiego bruku staáa
siĊ prawdziwym przesáaniem idei Ludwika Zamenhofa. To byü moĪe wówczas narodziáo
siĊ marzenie o stworzeniu wspólnego jĊzyka dla wszystkich. JĊzyka, który nie tylko uáatwiáby porozumienie siĊ, ale i przybliĪyáby ludzi w „duchu braterstwa i pokoju”.
Potwierdza te przypuszczenia póĨniejszy list Zamenhofa do znanego rosyjskiego
esperantysty Mikoáaja Borowki: „To miejsce mego urodzenia i lat dziecinnych, Biaáystok,
nadaáo kierunek wszystkim moim przyszáym usiáowaniom. MieszkaĔcy Biaáegostoku
skáadali siĊ (...) z Rosjan, Polaków, Niemców i ĩydów. KaĪdy z tych elementów (...) byá
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JĊzyk wspólny – potrzebny
KtóĪ z nas w dzieciĔstwie nie zabawiaá siĊ w usiáowanie stworzenia „jĊzyka” wyáącznie
na wáasny uĪytek, który miaá byü zrozumiaáy jedynie dla wtajemniczonego grona najbliĪszych
przyjacióá. Ostentacyjnie odzywaliĞmy siĊ w obecnoĞci rodziców, którzy niewiele mogąc
z tego zrozumieü, kiwali z niedowierzaniem gáowami. Nasi koledzy równieĪ nie pozostawali
nam dáuĪni. Na jednej ulicy, w jednym domu, w jednej klasie, sáyszeliĞmy róĪne tajemnicze
„jĊzyki”, w których – przykáadowo – wypowiadane wyrazy zaczynaáy siĊ od ostatniej sylaby.
Ale z czasem doĞwiadczaliĞmy uczucia bezsensu takiego sposobu porozumiewania siĊ
i rezygnowaliĞmy. Ludwik Zamenhof nie tylko nie zrezygnowaá, lecz poĞwiĊciá caáe swoje
Īycie na wypracowanie nie tajemniczego i niezrozumiaáego, lecz maksymalnie prostego
i áatwego do nauczenia siĊ jĊzyka, który zawieraáby w sobie pierwiastki wielu jĊzyków
narodowych. W tym narodów zwaĞnionych.
Początkowe próby przekrĊcania wyrazów z róĪnych jĊzyków zaczĊáy z czasem przybieraü bardziej zorganizowane formy. Wszystko to skrupulatnie notowaá przyszáy twórca
lingvo internacia. ZnajomoĞü wielu jĊzyków procentowaáa w dwójnasób. W kwestiach
spornych máody Ludwik zawsze mógá skorzystaü z porad ojca, który przyglądaá siĊ tej
pasji z coraz wiĊkszą podejrzliwoĞcią. Syn jednak kontynuowaá swoją peáną pasji pracĊ,
powoáując siĊ w dyskusjach na wielkie umysáy, które równieĪ próbowaáy stworzyü wspólny jĊzyk dla wszystkich ludzi.
Bo i rzeczywiĞcie. Pierwsze próby stworzenia miĊdzynarodowego jĊzyka miaáy
miejsce juĪ w staroĪytnoĞci. Oto w VII wieku przed naszą erą jeden z proroków Starego
Testamentu kapáan Sofoniasz, miaá prorokowaü o niechybnym powstaniu jĊzyka wspólnego wszystkim. Grek, Claudius Galen, znakomity lekarz cesarzy rzymskich, juĪ w II wieku
naszej ery usiáowaá stworzyü szyfry, które sáuĪyáyby porozumiewaniu siĊ ludzi mówiących
róĪnymi jĊzykami. Miaáo to uáatwiü zarządzanie prowincjami i posiadáoĞciami Rzymu.
W XII stuleciu naszej ery, mniszka Hildegarda opracowaáa – jak gáosiáa legenda –
„jĊzyk ludzkoĞci”. Czterysta lat póĨniej szejk Mohyieddin stworzyá sztuczny jĊzyk zwany
„balaibalan”. W nastĊpnym stuleciu, wielki przecieĪ sceptyk wszelkiego poznania, Kartezjusz gáosiá, Īe: „...sztuczny jĊzyk jest moĪliwy i moĪna znaleĨü naukĊ ujmującą jego
zasady”. W liĞcie do zakonnika Mersenne’a pisaá: „OdwaĪyábym siĊ mieü nadziejĊ (...) na
jĊzyk powszechny bardzo áatwy w nauce, wymowie i pisaniu”.
W podobnym duchu wypowiadaá siĊ inny francuski myĞliciel, twórca socjalizmu
utopijnego, Charles Fourier: „Wszystkie jĊzyki oddadzą swe najcenniejsze pierwiastki
jĊzykowi jednoĞci”. W 1617 roku czyniá próby w kierunku stworzenia „jĊzyka jednoĞci”
Herman Hugo.
Swe propozycje zgáaszaá teĪ ¿lozof niemiecki Gottfried Wilhelm Leibniz. Co rusz któryĞ z ¿lozofów osiemnastowiecznej Europy nawoáywaá do zbudowania wspólnego jĊzyka,
co byáo wynikiem narastającego wrzenia rewolucyjnego we Francji, ale teĪ powszechne19

go wzrostu zainteresowania obcymi kulturami i tradycjami. Monteskiusz w 1728 roku
nawoáywaá: „àącznoĞü miĊdzy narodami jest tak wielka, Īe absolutnie potrzebują one
wspólnego jĊzyka...”.
NastĊpne stulecie cechowaáa ogromna iloĞü wynalazków, oĪywiáa siĊ komunikacja
z caáym Ğwiatem, bujnie rozwijaáo siĊ jĊzykoznawstwo. W niespotykanym dotychczas
tempie rozwijaá siĊ przemysá. Wiek XIX, bĊdący wiekiem podróĪowania, rosnącej wymiany i wspóápracy miĊdzynarodowej stanowiá poĪywkĊ dla usiáowaĔ stworzenia uproszczonego jĊzyka dla wszystkich, jĊzyka handlu, dyplomacji i wymiany doĞwiadczeĔ. JuĪ
w 1811 roku DuĔczycy ufundowali specjalną nagrodĊ dla twórcy takiego jĊzyka.
Oryginalny system jĊzykowy zaproponowaá feldmarszaáek austriacki Ludwik von Gablenz, który opará siĊ na skonstruowanym przez siebie alfabecie umoĪliwiającym wyraĪenie dĨwiĊków trzydziestu trzech jĊzyków. Dominującą rolĊ w systemie, zachowaáy wyrazy
jednosylabowe, co miaáo uczyniü jĊzyk áatwiejszym, a w gruncie rzeczy skomplikowaáy
go. W poáowie wieku, Jean-François Sudre zaprezentowaá system pisma zbliĪonego do
nut pisanych na piĊciolinii, zwany „Solresol”. Podobną propozycjĊ wysunąá w 1863 roku
Don Sinibaldo de Mas. W rok póĨniej, MojĪesz Paic z Zemlina ogáosiá projekt uĪywania
cyfr, aby wyraziü sáowa i idee. I wreszcie, Ğwietny poliglota, ksiądz katolicki Jan Marcin
Schleyer ogáosiá gramatykĊ, sáownik i zasady wáasnego jĊzyka. Od sáów angielskich world
(Ğwiat) i speak (mówiü) nazwaá go volapük.
O tych wszystkich poczynaniach i pragnieniach ludzkich doskonale wiedziaá Zamenhof. Mowa wszechludzka pociągaáa go z idealistycznego przekonania, iĪ bĊdzie panowaáa
wszechwáadnie na caáej kuli ziemskiej (w przyszáoĞci zwery¿kuje ten pogląd) i wiary, Īe
jĊzyk wspólny przyczyni siĊ do zaprowadzenia powszechnego pokoju.
Początkowo máody Ludwik pragnąá wskrzesiü áacinĊ lub odpowiednio przeksztaáciü
któryĞ z popularnych jĊzyków narodowych, zrozumiaá jednak szybko, Īe: „Polacy odrzuciliby jĊzyk rosyjski. Rosjanie nie chcieliby niemieckiego, Niemcy nie Ğcierpieliby
francuskiego podczas, gdy Francuzi nie zgodziliby siĊ na angielski. Z tych rozwaĪaĔ
wynikaáo, Īe tylko jĊzyk neutralny...” miaá szansĊ powodzenia.
W swojej pierwszej ksiąĪce napisaá póĨniej: „Komu kiedykolwiek zdarzyáo siĊ przebywaü w mieĞcie, zamieszkaáym przez rozmaite, walkĊ toczące z sobą narodowoĞci, ten bez
wątpienia zrozumiaá, jak olbrzymią usáugĊ oddaáby ludzkoĞci jĊzyk miĊdzynarodowy”.
Máody Zamenhof nie bardzo zdawaá sobie sprawĊ z rewolucyjnego charakteru i werbalnej
ĞmiaáoĞci gáoszonych poglądów. Ale to wáaĞnie z tej wiary i naiwnej byü moĪe determinacji, wielokrotnie wyĞmiewanej przez wrogów, rozpocząá swoją wielką pracĊ, a stworzony
przezeĔ jĊzyk staá siĊ szlachetnym produktem wyobraĪenia o moĪliwoĞci porozumienia
siĊ ludzi. Do koĔca Īycia pozostaá wierny temu ideaáowi. Nie ma cienia wątpliwoĞci, Īe
początkowe nieĞmiaáe marzenie i póĨniej skrystalizowane zamiary, pojawiáy siĊ w jego
mieĞcie rodzinnym – Biaáymstoku.
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Niektóre fakty z Īycia Ludwika Zamenhofa
w latach 1888-1917
(kalendarium)
1888 – 11 czerwca urodziá siĊ pierworodny syn Ludwika, Adam. Kilka dni póĨniej,
osiemnastego czerwca ukazaáo siĊ drugie dzieáo Zamenhofa, pod tytuáem: „Dua
libro de L’lingvo internacia”. Wydanie pierwszego utworu literackiego – „Zamieü” Puszkina, w jĊzyku miĊdzynarodowym w táumaczeniu A. Grabowskiego. Powstanie pierwszego klubu esperanckiego w Norymberdze.
1889 – narodziny córki Zo¿i. RozpoczĊcie wydawania pierwszego czasopisma w jĊzyku miĊdzynarodowym „La Esperantisto”. Wyjazd Ludwika Zamenhofa do
pracy w Chersonie (poáudniowa Rosja).
1890 – powrót do Warszawy.
1892 – 31 sierpnia zmaráa w Warszawie matka Ludwika, Liba Rochla (Rozalia) Zamenhof.
1893 – w paĨdzierniku przeprowadzka caáej rodziny „za pracą i chlebem” do Grodna.
1894 – ukazaá siĊ pierwszy sáownik „Universala Vortaro” autorstwa Zamenhofa.
1895 – cenzura zakazaáa dystrybucji „La Esperantisto” w Rosji, co spowodowaáo
upadek czasopisma. RozpoczĊto wydawanie czasopisma „Lingvo Internacia”
w Uppsala w Szwecji.
1897 – w koĔcu paĨdziernika rodzina Zamenhofów na staáe powróciáa do Warszawy.
1898 – Francuz Louis de Beaufront zaáoĪyá Towarzystwo Propagandy Esperanta (Societo por La Propagando de Esperanto).
1901 – francuskie wydawnictwo „Hachette” rozpoczĊáo wydawanie serii ksiąĪek w jĊzyku esperanto i podpisaáo kontrakt z Zamenhofem. Pod pseudonimem „Homo
Sum” Zamenhof opublikowaá w Sankt Petersburgu w jĊzyku rosyjskim broszurĊ – „Hillelizm – próba rozwiązania kwestii Īydowskiej”, prezentującą jego
poglądy ¿lozo¿czne i religijne.
1904 – urodziáa siĊ Lidia, najmáodsza córka Ludwika Zamenhofa.
1905 – w miejscowoĞci Boulogne-sur-Mer we Francji odbyá siĊ pierwszy ĝwiatowy
Kongres Esperanto z udziaáem 688 esperantystów z dwudziestu krajów.
1907 – 30 listopada zmará w Warszawie ojciec Ludwika, Marek Zamenhof.
1908 – 18-letni Hektor Hodler zaáoĪyá w Szwajcarii ĝwiatowy Związek Esperantystów
z siedzibą w Genewie.
1914 – Ludwik Zamenhof nie dotará do Francji na dziesiąty ĝwiatowy Kongres Esperanto. Wybuch I wojny Ğwiatowej zaskoczyá go w czasie podróĪy przez Niemcy. Po dwóch tygodniach przez SkandynawiĊ powróciá do Warszawy. Z powodu pogáĊbiającej siĊ choroby serca i zaniku pulsu w nogach zaprzestaá praktyki
lekarskiej. Przejąá ją po ojcu syn Adam.
1916 – 27 lipca zmará brat Ludwika, lekarz Aleksander – o¿cer armii carskiej.
1917 – 14 kwietnia w Warszawie zmará twórca uniwersalnego jĊzyka esperanto.
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ĝwiatowe 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 ParyĪ Francja odwoáany z powodu wybuchu wojny
1915 San Francisco USA 163
1920 Haga Holandia 408
1921 Praga Czechosáowacja 2561
1922 Helsinki Finlandia 850
1923 Norymberga Niemcy 4963
1924 WiedeĔ Austria 3400
1925 Genewa Szwajcaria 953
1926 Edynburg Szkocja 960
1927 GdaĔsk Wolne Miasto GdaĔsk 905
1928 Antwerpia Belgia 1494
1929 Budapeszt WĊgry 1200
1930 Oksford Wielka Brytania 1211
1931 Kraków Polska 900
1932 ParyĪ Francja 1650
1933 Kolonia Niemcy 950
1934 Sztokholm Szwecja 2042
1935 Rzym Wáochy 1442
1936 WiedeĔ 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 ParyĪ Francja 2325
1951 Monachium Niemcy 2040
1952 Oslo Norwegia 1614
1953 Zagrzeb Jugosáawia 1760
1954 Haarlem Holandia 2353
1955 Bolonia Wáochy 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 Buágaria 3472
1964 Haga Holandia 2512
1965 Tokio Japonia 1710
1966 Budapeszt WĊgry 3975
1967 Rotterdam Holandia 1265
1968 Madryt Hiszpania 1769
1969 Helsinki Finlandia 1857
1970 WiedeĔ Austria 1987
1971 Londyn Wielka Brytania 2071
1972 Portland USA 923
1973 Belgrad Jugosáawia 1638
1974 Hamburg Niemcy 1651
1975 Kopenhaga Dania 1227
1976 Ateny Grecja 1266
1977 Reykjavík Islandia 1199
1978 Warna Buágaria 4414
1979 Lucerna Szwajcaria 1630
1980 Sztokholm Szwecja 1807
1981 Brasília Brazylia 1749
1982 Antwerpia Belgia 1899
1983 Budapeszt WĊgry 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 WiedeĔ Austria 3033
1993 Walencja Hiszpania 1863
1994 Seul Korea Poáudniowa 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 Wáochy 2209
2007 Jokohama Japonia 1901
2008 Rotterdam Holandia 1845
2009 Biaáystok Polska
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Ogólny widok na Grodno z czasu pobytu tam Ludwika Zamenhofa. Przy lewej krawĊdzi zdjĊcia, w gáĊbi koĞcióá
pojezuicki, za którym mieszkaá twórca esperanta
Ƣenerala vido al Hrodno en la tempo, kiam restis tie Ludoviko Zamenhof. Ƙe la maldekstra rando de la foto,
malantaǎe staras jezuita preƣejo, malantaǎ kiu loƣis la kreinto de Esperanto

Nagrobek Ludwika Zamenhofa na
cmentarzu Īydowskim w Warszawie
La tomboǆtono de Ludoviko Zamenhof en juda tombejo en Varsovio
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EsperantyĞci przed domem przy ul. Zielonej w Biaáymstoku w 1929 roku
Esperantistoj antaǎ la domo ƙe la strato Verda en Bjalistoko en 1929

Biaáostocki Rynek w okresie miĊdzywojennym
Bjalistoka Foirplaco dum la intermilita periodo
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