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twórca języka esperanto

Ludwik  azarz
 Zamenhof
Ludwik  azarz
 Zamenhof

Wiem doskonale, że dzieło jednego człowieka 
nie może być bezbłędne, choćby człowiek ten był 
najgenialniejszy i znacznie bardziej wykształcony 
ode mnie.

Ludwik Łazarz Zamenhof
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Kim był Doktoro Esperanto? Przeczytaj tekst biograficzny.Ćwiczenie 1a.

Eliezer Lewi Samenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku, w wielodzietnej żydowskiej 
rodzinie. Ludwik był dzieckiem dwujęzycznym. W jego domu rozmawiano w języku jidisz i po rosyjsku. 

Dorastał w mieście, gdzie mieszkali obok siebie Rosjanie, Żydzi, Polacy i Niemcy. Właśnie to wielokul-
turowe społeczeństwo zainspirowało Ludwika do refl eksji na temat problemów w komunikacji. Jego zdaniem 
wszystkie konfl ikty były efektem braku wspólnego języka, o czym napisał (miał wtedy 10 lat) w swoim 
pierwszym dramacie pt. Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu aktach. Ludwik uważał, że w tej 
sytuacji rozwiązaniem mógłby być jeden język, wspólny dla wszystkich. Już w gimnazjum zaczął tworzyć 
pierwszą wersję swojego uniwersalnego języka, który nazwał Lingwe Uniwersala.  Jego ojciec nie akcep-
tował jednak tych pomysłów, uważał je za bezsensowne i zniszczył wszystkie notatki syna. Ostateczna 
wersja języka międzynarodowego powstała dopiero w 1885 roku  i w tej formie jest znana do dzisiaj. 

Język, który Ludwik proponował, miał być neutralny, używany w międzynarodowej komunikacji, ale nie 
miał zastępować języka narodowego. 

Jako kierunek studiów Zamenhof wybrał medycynę. Studiował ją w Moskwie (po rosyjsku), potem 
w Warszawie – po polsku, a specjalizację z okulistyki zrobił w Wiedniu – po niemiecku. 

Po studiach pracował jako okulista, ale cały czas interesował się językami i wierzył, że dla lepszej 
komunikacji ludzie potrzebują uniwersalnego języka.  W końcu, w 1887 roku pod pseudonimem Doktoro 
Esperanto, (co znaczy: ten, który ma nadzieję) opublikował po rosyjsku książkę pt. Język międzynarodowy. 
Przedmowa i podręcznik kompletny. Ponieważ książka ta bardzo szybko stała się popularna, w tym samym 
roku została przetłumaczona na język polski, angielski, niemiecki i francuski. Z czasem język esperanto 
(nazwa powstała od pseudonimu) zaczął być traktowany jako bardzo pożyteczny, pojawiły się  publikacje 
literackie i naukowe na jego temat  oraz kluby esperanckie.

W roku 1905 odbył się pierwszy Światowy Kongres Esperanto.
W 1913 roku Zamenhof był kandydatem do Nagrody Nobla, której jednak nie dostał. Twórca esperanto 

zmarł 14 kwietnia 1917 roku  i został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie.
Na całym świecie istnieje bardzo wiele obiektów (placów, ulic), które noszą imię Zamenhofa (np. 

w Barcelonie, Kurytybie, Wiedniu, Bolonii, Budapeszcie). Mają je także dwie planetoidy między Jowiszem 
i Marsem, a na pamiątkę twórcy esperanto 15 grudnia obchodzi się Dzień Ludwika Zamenhofa.

Trzeba pamiętać, że żadne państwo nie uważa esperanto za swój język urzędowy, ale około dwóch 
milionów ludzi używa tego języka, przede wszystkim w podróży, podczas międzynarodowych spotkań, 
naukowych dyskusji, w muzyce, kinie, teatrze, do tworzenia oryginalnej literatury czy audycji radiowych i tele-
wizyjnych. Co ciekawe, o języku esperanto pisał m. in. Adolf Hitler w swojej książce Mein Kampf. Uważał on, 
że to język łączący Żydów, dlatego tych, którzy go znają należy uśmiercić, a z kolei Józef Stalin nazywał espe-
ranto językiem  szpiegów.

Najważniejsze jednak jest to, że języka esperanto łatwo się nauczyć, bo ma tylko 3 przypadki 
(mianownik, biernik i przypadek przyimkowy), nie ma w nim wyjątków i idiomów. Dodatkowo, czasowniki nie 
odmieniają się przez osoby, a wymowa jest taka sama jak pisownia, więc jak twierdzą esperantyści, wystarczy 
kilka miesięcy, żeby zacząć w nim mówić. Może więc warto spróbować?  Bonšancon – powodzenia!
Na podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Zamenhof,  http://www.centrumzamenhofa.pl/
https://arch.um.bialystok.pl/972-ludwik-zamenhof-i-jego-dzielo/default.aspx ]

TRUDNE SŁOWA: 
wielodzietna rodzina – taka, w której jest wiele/dużo dzieci
zastąpić –  zamienić, być zamiast/w miejscu czegoś lub kogoś
uśmiercić – odebrać komuś życie (zabić/zamordować)
szpieg – osoba, która obserwuje kogoś, szuka informacji, przekazuje tajemnice swojego kraju obcym 
(kolaborant, agent)

24

L
U

D
W

IK
 Ł

A
Z

A
R

Z
 Z

A
M

E
N

H
O

F  
A2  POZIOM



Odpowiedz na pytania.

Posłuchaj fragmentu audycji radiowej (rozmowa z esperantystką Gabrielą 
Kosiarską) i zaznacz poprawną odpowiedź.

0. W jakiej rodzinie urodził się Ludwik Zamenhof? 

__________________________________________________________________________________________
1. Jakim miastem był Białystok?

__________________________________________________________________________________________
2. Jakie studia wybrał Zamenhof i gdzie studiował?

__________________________________________________________________________________________
3. Dlaczego Zamenhof chciał stworzyć język esperanto?

__________________________________________________________________________________________
4. Pod jakim pseudonimem  Ludwik wydał swoją książkę i co oznaczał ten pseudonim?

__________________________________________________________________________________________
5. W jakich sytuacjach teraz (obecnie) używa się języka esperanto?

__________________________________________________________________________________________

Ludwik urodził się w dużej rodzinie żydowskiej.

Ćwiczenie 2.

Źródło:
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1179907,Ludwik-Zamenhof-i-jezyk-esperanto 
Posłuchaj fragmentów:  od  0.37 – 1.40, 2.47- 4.15, 4.47- 6.23,  7.40-8.35,  20.25 – 20.52,  23.32 do końca

0.  Gabriela Kosiarska zaczęła uczyć się 
esperanto kiedy:

 a. miała 6 lat
 b. była w szóstej klasie
 c. była dorosła.

1.  Gabriela chciała uczyć się esperanto, żeby:
 a. poznać inne kraje
 b. poznać inne języki
 c. odwiedzić znajomych.

2.  Wszyscy esperantyści, to:
 a. ludzie, którzy zawsze podróżują
 b. dobrzy ludzie
 c. ludzie, którzy mają dużo pieniędzy.

3. Na świecie:
 a.  jest od 100 tysięcy do 25 milionów 

użytkowników esperanto
 b. około 10 tysięcy ludzi zna esperanto
 c. niewielu ludzi zna język esperanto.

4. Esperanto:
 a. ma swobodny styl
 b. ma trudne słownictwo
 c. jest językiem trudniejszym od francuskiego.

5. W wydaniu książki pomógł Ludwikowi:
 a. jego ojciec
 b. lekarz
 c. jego teść.

6. Flaga esperanto ma kolor zielony, ponieważ:
 a. wszyscy lubią ten kolor
 b. Zamenhof lubił ten kolor
 c. Zamenhof mieszkał przy ulicy Zielonej.

7.  Języka esperanto w szkołach i na studiach 
można uczyć się w:

 a. w Japonii
 b. na Węgrzech
 c.  w Anglii.

8.  Żeby nauczyć się esperanto potrzeba 
systematycznie pracować:

 a. dwa lata
 b. dwa miesiące
 c. kilka lekcji.

Ćwiczenie 1b.
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Jaki to język? Dopasuj definicję.        

Przeczytaj idiomy ze słowem JĘZYK, a następnie dopasuj je do definicji.    

0. _________________________________  -   mieć problemy z wypowiedzeniem słów w jakimś, 

najczęściej obcym języku.

1. __________________________________ - lubić plotkować, dużo mówić, opowiadać o sekretach innych.

2. _________________________________ - ktoś nagle zaczął dużo mówić, a wcześniej tego nie robił.

3. _________________________________ - zadawać komuś dużo pytań.

4. _________________________________ - kiedy chcę coś powiedzieć, ale nie pamiętam.

5. _________________________________ - mieć wspólne zainteresowania, tematy do rozmowy.

Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 4.

A B

0. Język specjalistyczny a.  ofi cjalny  język w kraju, zagwarantowany w konstytucji, używany 
w parlamencie, urzędach itp.  

1. Język mniejszości b.  nieformalny, używany w codziennej komunikacji. Rozmawiają nim 
i robotnicy, i intelektualiści.

2. Język urzędowy c.  stosowany w jakiejś branży, np. w medycynie; język publikacji  
naukowych, konferencji.

3. Język martwy
d.  to taki, którego gramatyka, słownictwo itd., zostały świadomie 

wymyślone; nie jest to język naturalny. Nazywany jest także językiem 
planowanym (np. esperanto).

4. Język potoczny e.  mówi nim grupa narodowa w jakimś kraju, która ma np. inne 
obywatelstwo czy religię. 

5. Język sztuczny f.  to taki, który istnieje  tylko w formie pisemnej, np. łacina.

0. 1 . 2. 3 . 4. 5 .
c

JĘZYK

ciągnąć kogoś za język

mieć/znaleźć z kimś 
wspólny język

rozwiązał się komuś językmieć coś na końcu języka

mieć długi językłamać sobie język

łamać sobie język

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl
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Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6a.

Uzupełnij zdania idiomami z ćwiczenia nr 4. Dostosuj formę gramatyczną do 
kontekstu (tam, gdzie to konieczne).

Jaka to część mowy? Czy umiesz o nią zapytać? Dopasuj pytanie do części mowy.

0. Adam zaczyna uczyć się języka chińskiego, ale na razie ma duże problemy

i ________________________________________________________________________________________ .

1.  Kiedy Helena spotyka się z koleżankami zawsze mówi najwięcej. Chętnie opowiada o wszystkim, 

co ostatnio usłyszała, dlatego nigdy nie mówię przy niej o swoich sekretach, bo ona 

________________________________________________________________________________________ .

2.   Ania i Weronika interesują się muzyką klasyczną, więc kiedy się spotykają, łatwo znajdują

________________________________________________________________________________________ .

3.  Koledzy Michała  długo dyskutowali  o polityce, ale dopiero, kiedy zaczęła się  rozmowa o sporcie, 

Michał zainteresował się tematem i _________________________ mu się _________________________ .

4.  Wczoraj bardzo późno wróciłem do domu, więc dziś  rano mama _____________________ mnie 

.________________________________, bo chciała wiedzieć, gdzie byłem i co robiłem.

5.  Babcia oglądała album ze swoimi zdjęciami ze szkoły. Nie pamiętała imienia swojej koleżanki 

z 3 klasy, choć ___________________________________________________________________________ .

łamie sobie język

kto? co?  jak?  jaki? jaka? jakie?  ile? który?  co robi?

0. rzeczownik – ____________________________________________________________________________

1. czasownik - ______________________________________________________________________________

2. przymiotnik – ____________________________________________________________________________

3. przysłówek – ____________________________________________________________________________

4. liczebnik – _______________________________________________________________________________

kto? co?

27

POZIOM A2

L
U

D
W

IK
 Ł

A
Z

A
R

Z
 Z

A
M

E
N

H
O

F  



Ćwiczenie 7a.

Wpisz słowa z ramki w odpowiednie kolumny.

Lubię uczyć się języków. Uczenie się jest moją pasją! Uzupełnij tabelę.

język  językowo  potrzebny  używać  pierwszy  mówić  nauka  pytanie  
językowa  naukowy  użytkownik  dziesięć  potrzebnie  dziesiąte

1. 
rzeczownik

2. 
czasownik

3. 
przymiotnik

4. 
przysłówek

5. 
liczebnik

0. język

Rzeczowniki odczasownikowe tworzymy od czasownika przez dodanie sufi ksów:
–nie do czasowników z przyrostkiem -a, -owa, -e (np. spać- spanie, kupować – 
kupowanie, siedzieć – siedzenie)
-enie do czasowników z przyrostkiem -i i tych, których temat kończy się na spółgłoskę 
(np. robić – robienie, nieść - niesienie)
-cie do czasowników, których temat kończy się na -(n)ąć (np. zamknąć – zamknięcie; 
n:ni oraz ą:ę) oraz do czasowników jednosylabowych (np. żyć - życie)
Rzeczowniki odczasownikowe odmieniają się przez przypadki.

CZASOWNIK RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY

0. tańczyć tańczenie

1.  czytać

2. rozmawiać

3.   podróżowanie

4. pić

5.  mówienie

6. publikować

Ćwiczenie 6b.
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Wybierz 4 rzeczowniki odczasownikowe z ćwiczenia nr 7a i ułóż z nimi zdania.

Podkreśl sylaby, które utworzą słowa (jest ich 7) i zbuduj z nich zdanie.

Posłuchaj i powtórz.

Jesteś lektorem języka obcego i szukasz pracy. Napisz ogłoszenie w tej sprawie.

0. _____________________________ to moje hobby.

1. _________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

Podróżowanie

Ćwiczenie 8.

Ćwiczenie 7b.

Ćwiczenie 9.

Ćwiczenie 10.

a k o n e t r J ę p w a z y k f i e s r p e w r z m r a n t o l k ł ą b w a c z y 
u l u a z p o dz i p t n a f c d a r c a ł y m l p r ś w i e w p r t c i e.

Język _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1. Czy Czesław często czeka na ciocię Cecylię? 
2. Ruda Renata radośnie rozmawiała z rówieśnikami o różnych rzeczach.
3. Przed przejściem dla pieszych Przemysław przystanął i popatrzył przed siebie. 
4. Krzyś krzyczał i kłócił się, bo był krnąbrnym dzieckiem.
5. Słyszę jak szumi i szeleści. Czyżby zbliżała się groźna burza i grzmoty?
6. Dźwięki szkolnych dzwonków długo dźwięczały w uszach zdziwionych dzieci.

Polecamy: 
Tomasz Wiśniewski, Zbigniew Romaniuk,  Zaczęło się na Zielonej. O Ludwiku Zamenhofi e Jego 
Rodzinie i Początkach Esperanta 2009
Walter Żelazny, Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło,  Kraków 2012
Pomnik Zamenhofa w Białymstoku, skwer przy ulicy Malmeda i Białówny
Wycieczka po mieście Białystok, śladami Ludwika Zamenhofa
http://espero.bialystok.pl/pl/article,10,3,1.html
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