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Dzieciństwo i nauka

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859r. w rodzinie

żydowskiej w Białymstoku. Jego rodzicami byli Markus i

Rozalia z domu Sofer. Miał dziesięcioro rodzeństwa. W domu

mówiono w jidysz (język żydowski), a drugim językiem był

rosyjski lub polski.

Mając 10 lat, napisał dramat Wieża Babel. Uważał, że

przyczyną nieporozumień jest bariera językowa między ludźmi-

wspólny język miał być jej rozwiązaniem.

W wieku 13 lat zakończył naukę w białostockim chederze,

później uczęszczał do miejscowego gimnazjum. W latach

1879–1881 studiował medycynę w Moskwie. Po zamachu na

cara Aleksandra II wrócił jednak do Warszawy, gdzie

kontynuował studia. Specjalizował się w okulistyce.



Pierwszy język 

Już w czasie nauki w gimnazjum

w Warszawie Zamenhof stworzył

pierwszą, prymitywną wersję

swojego języka – Lingwe

Uniwersala (1878r.). W ciągu kilku

lat stworzył trzy kolejne wersje

języka. Unikając błędnych

założeń wcześniejszych projektów

i opierając się na gruntownej

znajomości wielu języków

narodowych, w roku 1885

ukończył projekt języka

międzynarodowego.



Esperanto

Po ukończeniu studiów pracował jako

okulista w Warszawie. 26 lipca 1887

roku, po dwóch latach szukania

wydawcy, ukazała się rosyjskojęzyczna

książka- przedmowa i podręcznik

kompletny, pod pseudonimem „Doktoro

Esperanto”, oznaczającym „mającego

nadzieję doktora”, Stąd wzięła się

nazwa języka. W tym samym roku

podręcznik wydano po polsku,

francusku, niemiecku i angielsku.

Flaga esperancka



Kongres

Projekt Zamenhofa zaczął zdobywać

coraz większą popularność. Zaczęły

powstawać pierwsze kluby esperanckie.

W roku 1905 we Francji miał miejsce

pierwszy Światowy Kongres Esperanto,

gdzie podpisano deklarację dotyczącą

esperantyzmu. W drodze przez Paryż

odznaczono Zamenhofa Orderem Legii

Honorowej oraz podświetlono na jego

cześć wieżę Eiffla.



Poglądy

Zamenhof zajmował się także

podziałem ludzi ze względów

religijnych. W 1901 wydał, pod

pseudonimem „Homo sum” książkę

pt. „Hilelizm jako rozwiązanie

kwestii żydowskiej”. Hilelizm został

jednak bardzo źle przyjęty. W

1906 powstała idea homaranizmu,

która zakładała pełne zjednoczenie

wszystkich narodów, istnienie

wspólnego języka i religii, a

kierowana była początkowo

głównie do esperantystów. Idea ta

nie znalazła jednak poparcia.



Śmierć, nagrody, ciekawostki
Do 1915r. Mieszkał w Warszawie przy

ulicy Dzikiej, która teraz jest ulicą

Zamenhofa. Zmarł 14 kwietnia 1917

roku. Pochowano go na cmentarzu

żydowskim w Warszawie.

W 1913r. Został nominowany do

nagrody Nobla. Został także

wspomnianym wcześniej kawalerem

Legii Honorowej i komandorem Orderu

Izabeli Katolickiej.

15 grudnia obchodzony jest Dzień

Ludwika Zamenhofa. Nazwiskiem

Zamenhofa nazwano wiele obiektów, a

także odkrytą w 1938r. planetoidę.
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