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Order 
Gwiazdy 
Polarnej 
dla Barbary 
Gawryluk
Polska pisarka, tłumaczka i dzienni-
karka – Barbara Gawryluk – odzna-
czonana została  przez JKM Karola 
XVI Gustawa, Króla Szwecji, Orde-
rem Gwiazdy Polarnej (Nordstjärne-
orden) – informuje Ambasada 
Królestwa Szwecji w Warszawie.

Za liczne zasługi na polu promowania i udostępnia-
nia szwedzkiej literatury i kultury w Polsce Kapituła 
Królewska odznaczyła panią Barbarę Gawryluk 
Krzyżem Kawalerskim klasy I Orderu Gwiazdy 
Polarnej (w skali pięcioklasowej orderu klasa IV). 

To prestiżowe odznaczenie przyznawane jest obco-
krajowcom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się 
na rzecz Szwecji.

Barbara Gawryluk jest tłumaczką książek dla dzie-
ci. Przełożyła z języka szwedzkiego na polski blisko 
50 książek szwedzkich autorów literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. Jako dziennikarka od lat promuje 
szwedzką kulturę i literaturę, a poprzez audycje ra-
diowe i wywiady przybliża polskiemu odbiorcy sylwet-
ki szwedzkich pisarzy oraz przedstawicieli kultury. W 
mediach ogólnopolskich i lokalnych pani Gawryluk 
zdaje także relacje z wydarzeń w Szwecji, nie tylko 
kulturalnych. 

Barbara Gawryluk jest magistrem filologii szwedz-
kiej UJ, a od roku 1992 dziennikarką Radia Kraków. 
Pracowała w redakcjach informacji i kulturalnej, a 
obecnie jest odpowiedzialna za program literacki 
“Z radiowej biblioteki”, a także niedzielną autorską 
audycję „Alfabet” o książkach dla dzieci i młodzie-
ży. Laureatka nagrody IBBY za upowszechnianie 
czytelnictwa.

– Pragnę serdecznie pogratulować pani Barbarze 
Gawryluk i wyrazić moje uznanie dla jej zasług na 
rzecz pogłębiania polsko-szwedzkiej wymiany kul-
turalnej oraz polsko-szwedzkich relacji na tak wielu 
polach – mówi ambasador Szwecji Stefan Gullgren. 

Do roku 1974 Order Gwiazdy Polarnej był od-
znaczeniem przyznawanym obywatelom Szwecji i 
obcokrajowcom jako wyraz uznania dla ich zasług 
w służbie państwu w dziedzinie administracji, szkol-
nictwa, nauki i wynalazczości. Obecnie odznaczenie 
jest nadawane jedynie członkom szwedzkiego Dworu 
Królewskiego, obcokrajowcom i bezpaństwowcom za 
ich zasługi na rzecz Szwecji.

– Przyjmuję to wielkie wyróżnienie z radością i 
wzruszeniem. Jestem bardzo wdzięczna, że zauważona 
została moja praca tłumaczki szwedzkiej literatury dla 
dzieci, a także moje dziennikarskie działania na rzecz 
szwedzko-polskich kontaktów. Szwecja to miejsce, w 
którym czuję się jak w domu, pełne wiernych przy-
jaciół, ukochanego języka, książek do przeczytania 
i jezior do przepłynięcia. Jestem dumna, że poprzez 
Order Gwiazdy Polarnej staję się częścią szwedzkiej 
kultury – powiedziała Barbara Gawryluk.

Dodajmy, że Barbara Gawryluk była także 
przez wiele lat korespondentką redakcji polskiej 
Aktualności Radia Szwedzkiego.

“Wiersze wybrane” 
Anny Kotlińskiej
W sztokholmskim Wydawnictwie Polonica 
ukazał się kolejny tomik wierszy. Tym razem 
to twórczość mieszkającej od 1981 roku w 
Sztokholmie Anny Kotlińskiej.

ANNA KOTLIŃSKA urodziła się 1 grudnia 1947 roku w 
Pruszkowie pod Warszawą. Studiowała ekonomię na Wyższej 
Szkole Ekonomicznej SGPiS w Warszawie. Od roku 1981 miesz-
ka w Szwecji. 

Przez wiele lat pracowała w kilku przedsiębiorstwach w 
Sztokholmie. Z pasją zajmuje się ogrodnictwem, malarstwem, 
poezją, muzyką, tańcem, wyrabianiem ozdób ze srebra, cerami-
ką artystyczną. Debiut malarski w 1998 roku, debiut poetycki i 

kompozytorski w 2004 roku. Brała udział w produkcji kilku pro-
gramów kabaretowych Tommy’ego Kruszelnickiego: Kabaret 
spod ciemnej gwiazdy (2004), Czekanie na Mikołaja (2005), 
Kabaret 3 po 3 grosze (2006), Kabaret na dwie fajerki (2006), 
Klub w suterynie (2007). Jest autorką 17 tomików poetyckich. 
Mieszka w Sztokholmie.

Tak najnowszy tomik “Wiersze Wybrane” prezentuje prof. Ewa 
Teodorowicz Hellman:

Anna Kotlińska w tomie Wiersze wybrane publikuje swoje utwo-
ry poetyckie z lat 2005 – 2013. Wyobraźnia autorki porusza się 
w nich w różnym czasie i w odmiennych przestrzeniach. Wiele 
wierszy poświęca poetka wsi polskiej: jej odgłosom, barwom i 
odchodzącym w przeszłość krajobrazom. Nie jest to arkadyjski, 
idylliczny i dalece wyidealizowany obraz życia wiejskiego, ale tak-
że miejsce pracy i znoju. W wierszach tych widać nawiązania do 
tradycji ludowych oraz do prognostyki kalendarzowej zawartej w 
dawnych przysłowiach. 

Poetka chętnie wyraża w swojej twórczości silne impresje i 
emocje, a ukazaną w erotykach nieskrępowaną zmysłowość łączy 
z żartem, ironią, satyrą i humorem. Lektura Wierszy wybranych 
Anny Kotlińskiej skłania niekiedy do refleksji i zadumy, ale najczę-
ściej wiersze te rozweselają czytelnika i swoją treścią i igraszkami 
słownymi wciągają go w dobrą zabawę.

Pawłowicz 
o Szwedach 
Radosław Sikorski słusznie 
kiedyś napisał o niej: 
Wariatka. Krystyna 
Pawłowicz, obecnie sędzina 
w Trybunale Konstytucyj-
nym pani Przyłębskiej, po 
raz kolejny daje upust 
swoim umysłowym 
zawirowaniom.

Przed meczem piłkarskim Polska-Szwecja napisała 
na Twitterze: Szwedzi! Przed meczem ZWRÓĆCIE 
Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w cza-
sie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, 
pamiątki i skarby, które przetrzymujecie.  

- Rabowali Polskę jak dzika barbaria, jak Rosjanie i 
Niemcy – pisze Krystyna Pawłowicz w swoim kolej-
nym wpisie na temat Szwedów. 

Jeszcze później Pawłowicz opublikowała kolejny 
wpis, w którym stwierdziła, że poprzedni był jedynie 
żartem przed meczem. Jej wyjaśnienie nie dotarło jed-
nak do wszystkich kibiców polskiej reprezentacji. A 
tym bardziej do Szwedów.

O głupocie byłej posłanki informuje szwedzkich 
czytelników szwedzka popołudniówka “Aftonbladet”, 
cytując absurdalny wpis na Twitterze. 

– Krystyna Pawłowicz, ultrakonserwatywna par-
lamentarzystka i sędzia Trybunału Konstytucyjnego, 
podniosła ton w rzadko spotykany sposób. Na 
Twitterze stwierdziła, że to coś więcej niż mecz piłki 
nożnej i domagała się zemsty – tłumaczyli dziennika-
rze “Aftonbladet”.
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Na Maryjnej
Zapatrzył się w ulicę. Kiedyś znana jako deptak prostytutek, dziś 
postsocjalistyczne soho, rozrywkowy pasaż miasta. Droga zmierza prosto 
ku schodom Kościoła Mariackiego, który ją zwieńcza. Tyle że dziś, wzdłuż 
uszminkowanych fasad budynków, zamiast krzywych chodników, prowadzi 
tam szpaler ogródków piwnych, a w każdym z nich stoliczek za stoliczkiem, 
w poetyce „nakryj się!”. Naczyniami ze złocistym płynem.

Piotr pomyślał: „Jeden pint i dalej wio”. Zasiadł. 
Pint pojawił się na stoliczku natychmiast. Zauważył 
dwoje starszych ludzi, mężczyznę i kobietę, na ko-
lanach sunących w kierunku Kościoła. Nie zważając 
na grupki roześmianych deptakowiczów, skupieni 
na sobie, co jakiś czas zatrzymywali się, spogląda-
jąc raz za razem na sylwetę odległej wieży Kościoła. 
Przechodnie omijali ich, udając że nie zauważają klę-
czących postaci. 

Pokuta. Tego słowa Piotr już od dawna w ser-
cu nie nosił. Pokutnicy właśnie go mijali. Wciąż na 
kolanach. Potrwało niezłą chwilę, zanim minęli jego 
ogródek. Kobieta pchała przed sobą szmacianą tor-
bę, mężczyzna dzierżył w ręku kaszkiet. Idą odkupić 
winy. Piotr czknął. Zawstydził się. Kiedy ostatni raz 
myślał o swoich winach? Dawno temu. Zrozumiałe. 
Niby czemu miałby się dołować pod ciężarem winy, 
skoro poniekąd był niewinny. Tak, jak i ten świat. 
Automatycznie niewinny. Zdziwił się, że zdobył się 
na taką buńczuczną refleksję. 

Dopił piwo i westchnął ponownie, spoglądając 
na posuwających się miarowo pątników. Tak, jego 
świat jest niewinny. Po prostu niewinny. A dlacze-
go? Wypełnia go bowiem technologicznie zaprogra-
mowany pragmatyzm. Wszystko wpasowane jest w 
ramki. Z góry wiadomo, co jest na rzeczy, a co nie. 
Większość ludzi, również on sam, nie czyni w tym 
świecie niczego szczególnie podłego ani niczego oso-
bliwie wspaniałego. Po prostu żyje w ramach procedur 
i w kleszczach mechanizmów, na których bieg nie ma 
wpływu. On w Szwecji, jego przyjaciele tu, w Polsce. 
Pole manewru z góry wyznaczone, busola moralno-
ści do niczego się nie przydaje. Takie czasy. Czasy 
post-wszystkiego. Życie biegnie pośród znanych al-
gorytmów i oswojonych zwyczajów, miejsca na zryw 
i szlachetne czyny w nim niewiele. Ciemności wypar-
te. Skala dobra i zła zatarta. Nieprzydatna. Liczy się 
sprawność – i już. By wszystko biegło na automacie. 
Za co się zatem biczować? Czemu się poświęcać? 
Wszystko w tym życiu jakoś tak względnie jest godzi-
we, nawet jeśli ta godziwość bywa dość rozciągliwa. 
Inaczej niż w czasie wielkich wyzwań i przewrotów. 
Jedynie w telewizji ekstrema polityczna, z lewej i 
prawej, udaje różne rzeczy, by zachować przywileje, 
bądź dobić się do władzy. Jego znajomki są już gdzie 
indziej.

Za jakie niecności miałby dziś przepraszać, jakich 
zaniechań się wstydzić, skoro nie ma miejsca na uczy-
nienie krzywdy? Jak zostać szubrawcem w świecie 
pospolitych nieprawości, prostych przekrętów, zro-
zumiałych przewałów, drobnych odchyleń od normy? 
Jak zostać świętym, skoro nie bardzo jest jak interesu-
jąco grzeszyć? Wszyscy jesteśmy tu teraz kompetent-
ni i spolegliwi. I już. I tam, gdzie Piotr mieszka, i tu, 
dokąd czasem przybywa. 

Wypił kolejne tyskie ponad syskie, duszkiem do 
dna. A że z monologu wewnętrznego był kontent, 
nowy pint pojawił się na stoliczku. Takie są tutaj te 
stoliczki. Męczyło go zwykle uporczywe rozmyśla-
nie, ale teraz czuł, że na coś musi się zdobyć. Zrobić 
coś, co wyjdzie poza codzienną rutynę. Już wie. 
Musi się wyspowiadać. Tak, właśnie. Wyspowiada 
się z grzechu Niedostatecznej Troski. Z grzechu 
Powierzchowności, z grzechu Braku Uwagi, z grze-
chu Notorycznej Miałkości. Czy warto pokutować za 
takie grzechy? Cóż zatem ma wyznać Najwyższemu? 

Nie zamówił kolejnego piwa. Wstał, zapłacił, ką-
tem oka zauważył, że kobieta na przejściu przez 
jezdnię nie powstała z klęczek. Szurała kolanami po 
zebrze. Mężczyzna zaś wstał, przemknął przez jezd-
nię, opadł na kolana i ruszył ku kościelnym schodom. 
Wysforował się na prowadzenie. Piotr stał przy sto-
liku, jakby nie wiedząc, gdzie ma postawić kolejny 
krok. Wracały zmierzwione myśli. Czy uczynił kie-
dykolwiek coś z determinacją? Tak. Kiedy wchodził 
w solidarnościową robotę. I potem na „barykadę”. 
Zrobił to, chociaż bał się milicji, przesłuchań, bicia 
pałką, celi więziennej – wszystkiego się bał. Dlaczego 

więc? Ano dlatego. Lubił przygody. I owe słynne mi-
raże swobody. Wolność oczarowywała, nawet jeśli 
była tylko złudą wierutną. A było wtedy… wyzwo-
leńczo! Wyzwalająco! Czyli pysznie. 

Kobieta znów wyprzedziła mężczyznę. Piotr 
mógł dojrzeć, jak zaczyna wspinać się po schodach 
Kościoła. Westchnął uroczyście. Trzeba się brać w 
drogę. Kiedy minął kolejny ogródek piwny, zauważył 
Giordana. Nie pamięta, skąd ta ksywa, od lat używa-
na, może stąd, że ma na imię Bruno i masę dziwnych 
pomysłów, jak na Bruna przystało. Giordano to na-
ukowiec – prawnik i lingwista-hobbysta. Tworzy 
słowniki z tłumaczeniami różnych narzeczy afrykań-
skich na polski i odwrotnie. Zwykle via francuski i 
angielski. Ma w swoich dokonaniach słowniki wulga-
ryzmów w różnych językach. 

Giordano siedział z kompanami przy stoliku na-
przeciw klubu muzycznego. 

– Kamman, kammerat – usłyszał Piotr. Zapraszający 
gest Giordana i życzliwe kiwki jego kompanów, 
uzbrojonych w futerały na gitary, zachęciły do sko-
ku przez płot. Chociaż wiedział, że tym skokiem do 
historii nie przejdzie, ucieszył się z tego  spotkania. 
Giordano, młodszy od Piotra o kilka lat, od szcze-
niaka szwendał się z nim po artystycznych piwni-
cach i teatrzykach. Ostatnimi laty pomieszkiwał w 
Londynie, parał się tam jakimś projektem naukowym. 
Nagle postanowił zerwać z pracą na uczelni i zająć się 
promocją bluesa.

– Gramy tu dzisiaj koncert, w tym klubie. 
Przyjdziesz? – spytał, wskazując na trójkę siedzących 
z nim bluesmanów.

– Giordano, czy to prawda, że rzuciłeś robotę 
naukowca?

– A rzuciłem. Naukawcem, nie naukowcem byłem, 
i dość tego. Badactwo owadzich nogów, że posłużę 
się klasykiem, już mi obrzydło. I cały ten pseudonau-
kowy sztafaż. Po Londynie, kiedy tu wróciłem, nie 
dało się żyć. Im kto mniej co potrafi, tym bardziej się 
puszy i handryczy. I ta walka o pieniądze na badania. 
Prostytucja. A jakie to pieniądze? Dupiaste. I na co mi 
ten prowincjonalny grajdoł i jego miraże? A ile nam 
zostało, Peppe? No powiedz, ile nam zostało, żeby na 
niepoważne rzeczy czas tracić?

– Ty jesteś młodszy…
– No i jeszcze nie zwapniałem na tyle, żeby nie 

chcieć powalczyć. Pamiętasz nasze ideały? Nasze 
przekonania? Nasze przyrzeczenia? Sam mnie tego 
uczyłeś, starszy kolega, autorytet. Nie dać się wrobić 
w filisterstwo! Sztuka nas wyzwoli. Pamiętam twoje 
słowa. I co?

– No i wyzwoliła… z chęci wyzwalania.
– Aaa, widzę, że coś nie w sosie jesteś dzisiaj…
Jeden z trójki bluesmanów, posiadacz włosów jak 

strąki fasoli i brzuszka zacnie piwnego, pogładził się 
po kłączu swej siwiejącej brody i rozsunął ostrożnie 
zamek futerału. Z wnętrza jego błysnęła rezofoniczna 
gitara z metalową membraną. Piotra zachwycił jej wi-
dok. Pan bluesman chwycił ją czule, niczym ukocha-
ną. Nie dziwota, śliczna była, jak steel guitar Marka 
Knopflera. Metaliczne, tęskne dźwięki bluesa delty 
rozchodzić się zaczęły po piwnym ogródku niczym 
dym z fajki nabitej przednim tytoniem. Bluesman za-
intonował pieśń: 

Moje ciało tak cierpiało/że o dusza nic nie dbało/
teroz musza rzewnie płokac/i nie wiem kaj się 

podziać. 
Piotr już to gdzieś słyszał. To lokalny hit, zwany 

Skargą umierającego. Bluesman sugerował dalej, ku 
pokrzepieniu serc zgromadzonych: 

Ześ wylozła duszo z cioła/nie mosz się kaj podziać/ 
Opuść nędzę świata tego/ właź do raju niebieskiego.
– Śląski blues, widzę, promujesz – Piotr skomento-

wał kwaśno ten song.
– Śloncki blues, Peppe! Śloncki, nie śląski. I nie 

bluuuus, tylko bluu–eees. Weź sobie do serca, że to 
jedyny autentyczny mjuzik tej ziemi, autentyczny 
głos tego ludu, doszczętnie zurbanizowanego. Tu nie 
ma wprawdzie delty, są hałdy i hasioki, ale feeling jest 
ten, co i tam, w delcie Mississipi. Słyszysz łkania tej 
gitary? Dźwięk rdzawy, oleisty. Śpiew niedbały, ale 
żarliwy. W tym jest smoła i popiół. To nasz song. To 
nasze nektary, no nie? 

– Blues to kwietność seksu, słodki smutek i tęsk-
ność zamarzenia – rzucił niby frazą z Szekspira kę-
dzierzawy grajek siedzący obok tego z włosami z fa-
soli. Piotr nieoczekiwanie parsknął śmiechem.

– Dobra tam, jest dobrze. – Giordano zatarł ręce, 
frazy wylewały się smętnie prosto na ulicę. Śloncki 
bluuees doznawał wznoszenia. Czadzionko mu-
zyczne, że aż miło. Muzyka ustała jednak po chwili. 
Giordano powstał odruchowo i do ogrodowego towa-
rzystwa rezolutnie przemówił:

– Więcej czadu damy tutaj w klubie dziś wieczo-
rem. Przybywajcie! 

Piotr pożegnał się szybko z ansamblem szykującym 
się do próby. Idąc na uniwerek, chciał przejść obok 
Kościoła. Kobieta krocząca na kolanach pokonywała 
ostatnie stopnie schodów. Za chwilę zniknie w głębi 
Świątyni. 

Postać mężczyzny idącego na kolanach nie dawała 
mu spokoju. Obserwował go czas jakiś, widział, że 
w połowie schodów się zatrzymał i pozostał niepo-
ruszony. Piotr podszedł bliżej; usłyszał, że szlocha. 
Odruchowo oddalił się, nie chciał w to wchodzić, 
wszedł na skwer, zwany Piazza Bezdomnych. Nazwa 
należna miejscu. Bezdomni obsiedli wszystkie ław-
ki i murki wokół Ukrzyżowanego. Brudni, zmię-
ci, pokręceni. Obrzępały, Obszczymury, Anielce 
Zdegradowane. W tym miejscu śmierdzi zawsze jak 
w tramwajach, w których przy niepogodzie chętnie 
przesiadują. Wokół ławek rozrzucone odpadki, reszt-
ki jedzenia, plastikowe butle. 

– Kierowniku Złociuteńki, trzy złote dwadzieścia 
na bilet tramwajowy się znajdzie? Do brata pilnie 
muszę…

Proces gnilny. Życie jako proces gnilny. Piotr 
przyspieszył kroku. Strofował się za swój sarkazm, 
przecież nie było w nim pogardy dla tych ludzi. 
„Butwiejące Anioły – pomyślał. – Nie wytrzymały 
presji, upadły i czekają spokojnie na to, by ustać na 
dobre, z powodu całkowitego zaniku czynności życio-
wych”. Pomyślał o nich życzliwie.

Fragment nowej powieści

Zygmunt Barczyk
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Doktor 
mający 
nadzieję
W Europie było wielu wizjonerów, 
którzy bardzo trafnie oceniali 
sytuację na kontynencie i umieli 
przewidzieć bieg wydarzeń na 
dziesiątki lat naprzód. Po pierwszej 
wojnie światowej pojawiły się 
pierwsze projekty budowy zjed-
noczonej Europy. Do pionierów 
integracji europejskiej należą  m. 
in. R. Schuman, K. Adenauer, R. 
Coudenhove-Kalergiegi, A. Spindel, 
W. Churchill i wielu innych. Mało 
kto zdaje sobie sprawę z tego, że 
pierwszym, który stworzył wizję 
wspólnej Europy był lekarz żyjący 
na polskich ziemiach.

Wiek największej rewolucji cywilizacyjnej.

Wydarzenia, o których jest mowa miały miejsce 
na przełomie XIX i XX wieku. Aby lepiej zrozumieć 
opisywane fakty, najlepiej przedstawić je w kontek-
ście historycznym, ponieważ są one niejako odpowie-
dzią na to, co działo się w tamtym okresie.  

Wiek XIX, a szczególnie jego druga połowa, to 
czas którego nie można porównać z żadnym innym 
okresem historycznym. Działo się w tamtych czasach 
tak wiele i w tak wielu sferach, że trudno ten wiek 
inaczej określić jak jedna wielka rewolucja, chociaż 
rewolucje w dosłownym tego słowa znaczeniu przyj-
dą niebawem. Ten okres był preludium do ogromnych 
przemian z początku następnego wieku. 

Po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich 
następuje okres względnego spokoju w Europie. To 
był odpowiedni czas na uregulowanie kwestii poli-
tycznych, głównie terytorialnych. W tym czasie po-
wstają zaczątki współczesnego prawa międzynaro-
dowego, które miało być fundamentem nowego ładu 
politycznego.  

W okresie pokoju, rozwija się turystyka, rzecz zu-
pełnie do tej pory nieznana w takiej formie i na ta-
ką skalę. Ludzie podróżowali zawsze, ale dopiero w 
tamtym czasie podróże w celu wypoczynku, nabrania 
sił, leczenia się, spotkania ze znajomymi stały się 
modne i dostępne szerokim masom. Do  powstania 

współczesnej turystyki przyczynia się rozwój komu-
nikacji. Powstaje ogromna sieć dróg lądowych, ale 
przede wszystkim rozwija się kolej i transport morski 
za sprawą budowy okrętów transoceanicznych, zabie-
rających na swój pokład nawet ponad tysiąc osób. W 
atrakcyjnych turystycznie miejscach powstają ośrodki 
wypoczynkowe, hotele i sanatoria, oferujące oprócz 
noclegu i posiłków również inne usługi i atrakcje.  
Powstanie turystyki jest możliwe z powodu rozwoju 
przemysłu, który stał się źródłem dochodu dla szero-
kich rzesz ludzi. 

Przemieszczanie się ludzi między państwami, a na-
wet kontynentami wymaga znajomości języków ob-
cych. Wówczas rolę języka międzynarodowego pełni 
francuski i niemiecki. Ale „do głosu” zaczyna docho-
dzić powoli angielski. 

W tamtym czasie tworzy się klasa średnia, która 
zdobywa wysokie wykształcenie i uczy się języków 
obcych, jednak zaczyna odczuwać problemy w po-
rozumiewaniu się szczególnie w czasie podróży do 
bardziej odległych krajów, gdzie języki europejskie 
nie są znane. W tym właśnie okresie powstają języ-
ki międzynarodowe, tworzone przez ludzi. Niektórzy 
nazywają je językami sztucznymi, co nie jest nazwą 
właściwą, ponieważ w tych językach właściwie nie 
ma nic sztucznego. Dlatego właściwszą nazwą dla 
nich jest określenie języki międzynarodowe, planowe 
lub pomocnicze. Języki te w zamiarach ich twórców 
miały rozwiązać problemy w porozumieniu się na 
świecie oraz inne problemy wynikające z niemożli-
wości porozumienia się.

Przemysł zaczyna dynamicznie rozwijać się dzięki 
rozwojowi nauki i techniki. To w tamtym okresie od-
kryto większość pierwiastków chemicznych oraz ma-
szyny, urządzenia czy pojazdy, które istnieją do dziś, 
jedynie w nieco zmodyfikowanej formie (maszyna 
do szycia, tokarka, koparka, samochód, pociąg, silnik 
elektryczny itd.). Ludzkość zaczyna wierzyć w swoje 
możliwości, dochodzi do wniosku, że właściwie nie 
ma rzeczy niemożliwych. 

Technika, turystyka i sztuka stają się ogniwami 
łączącymi ludzi różnych narodowości. Rozpoczyna 
się międzynarodowa współpraca. Ludzie nie bacząc 
na pochodzenie narodowe, klasę społeczną zaczynają 
wspólnie realizować różne międzynarodowe projekty. 
Znikają bariery w handlu międzynarodowym na sku-
tek zniesienia ceł zaporowych. Powstaje wolny rynek.

Konstytuuje się w tym czasie pojęcie internacjona-
lizmu i pacyfizmu oraz braterstwa narodów. Dzięki 
odkryciom językoznawców, ludzie zaczynają rozu-
mieć, że są sobie znacznie bliżsi niż im się to wyda-
wało do tej pory. Rozpoczynają się prace naukowe, 
które doprowadzają do rekonstrukcji prajęzyka indo-
europejskiego. Ku zdziwieniu Europejczyków okazu-
je się, że Hindusi są ich genetycznymi braćmi. 

Kraje europejskie zapoczątkowują Światowe 
Wystawy, podczas których mogą zaprezentować swo-
je osiągnięcia. Z okazji wystawy w Paryżu w roku 
1889 powstaje wieża Eiffla. Organizowane są one z 
przerwami do dzisiaj pod nazwą EXPO.

Wiele nowego działo się również w sferze religii. 
Powstało w tym okresie kilka nowych religii lub no-
wych odłamów religii już istniejących. Kościół ka-
tolicki zwołuje Sobór Watykański I. Podczas jego 
obrad w roku 1870 ogłoszony zostaje dogmat o nie-
omylności papieża w sprawach wiary i obyczajów. 
Spowodowało to kolejną schizmę w kościele. Nie był 
to tak duży rozpad jak po odejściu protestantów w ro-
ku 1517, jednak spora część katolików tworzy kościo-
ły starokatolickie, które później połączą się w Unię 
Utrechcką. Ponadto tworzą się kościoły narodowe, co 
jakby stoi w sprzeczności z uniwersalnym charakte-
rem chrześcijaństwa (np. Polski Narodowy Kościół 
Katolicki, Niemiecki Katolicki Kościół Narodowy 
utworzonym przez I. H. von Wessenberrga i inne). 

Duże zmiany zauważa się również w judaizmie. 
Obok judaizmu ortodoksyjnego, który skupiał m. 
in. chasydów, powstaje judaizm postępowy (refor-
mowany). Chasydyzm skupia niewykształconą i 
biedną część żydowskiej społeczności. Ten nurt jest 
nieco synkretyczny, łączy bowiem w sobie judaizm 
klasyczny z mistycyzmem, a na to nakłada się cała 
masa zabobonów, zwyczajów i zachowań dalekich od 
judaizmu. Na czele chasydzkich wspólnot wyznanio-
wych stoją cadycy, nie mający często odpowiedniego 
wykształcenia teologicznego, za to cieszący się bez-
granicznym zaufaniem wyznawców i szacunkiem. Do 
cadyków zwracają się wierni z prośbą o rady doty-
czące wszelkich sfer życia. Wykształceni i postępo-
wi Żydzi najczęściej odchodzą od judaizmu, zanika 
powoli judaizm rabiniczny. Wyższe warstwy żydow-
skiego społeczeństwa nie widzą sensu w przestrzega-
niu szabatu i zachowaniu koszerności itp. To wszyst-
ko ogranicza ich funkcjonowanie w szybko zmienia-
jącym się świecie wchodzącym w epokę industrialną. 
W takiej sytuacji powstanie judaizm reformowany. 

Przede wszystkim w synagogach reformowanych 
nabożeństwa odbywają się w językach europejskich, 
ponieważ hebrajski nie jest znany, kobiety uczest-
niczą w modlitwach razem z mężczyznami. Luzuje 
się obostrzenia związane z koszernością, szabatem, 
rezygnuje się z niektórych świąt (jak. np. święto suk-
kot, inaczej święto namiotów), a nawet z obrzezania. 
Poważnej zmianie ulega liturgia. Wiele synagog re-
formowanych dopuszcza kobiety do przewodniczenia 
wspólnotom judaistycznym i sprawowaniu liturgii 
oraz funkcji rabina (taką sytuację mamy obecnie w 
Sztokholmie).  

Powoli do przeszłości odchodzi epoka kolonial-
na. Wybuchają wojny narodowo-wyzwoleńcze. 

Z jednej strony świat jednoczy się i rozpoczyna 
współpracę na wielu polach, a z drugiej strony obser-
wujemy narodziny nowych imperializmów (Niemcy i 
Rosja). Kiedy na Zachodzie Europy ludzie są wolni, 
pracują gdzie chcą i wykonują prace jakie im odpo-
wiadają, to w Europie Wschodniej (Rosja) jeszcze 
trwa feudalizm i niewolnictwo w postaci pańszczy-
zny. I nawet po jej zniesieniu chłopi zostają nadal nie-
wolnikami nie mając środków na rozpoczęcie nowego 
życia. Niewolnictwo nadal trwa również w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i wielu krajach 
skolonizowanych. 

W całej Europie obserwuje się antysemityzm. We 
Francji mamy znaną wszystkim sprawę A. Dreyfusa, a 
w Rosji dochodzi do pogromów ludności żydowskiej, 
które będą trwały z przerwami ponad dwadzieścia lat. 

Druga połowa XIX wieku była okresem, który już 
chyba nigdy nie powtórzy się w historii ludzkości. 
Działo się w tym czasie bardzo dużo na świecie, był to 
okres ogromnie burzliwy, w którym ścierały się liczne 
poglądy, ideologie i interesy narodowe i polityczne. 

Polska w tym czasie była jeszcze pod zaborami. 
Wielkie światowe wydarzenia trochę ją omijały, pol-
skie ziemie zostały przez zaborców zmarginalizowa-
ne i jeśli coś o Polakach było słychać, to tylko w kon-
tekście powstań. Na polskich ziemiach nie rósł wielki 
biznes, nie uprawiało się wielkiej polityki, moda przy-
chodziła tam z wielkim opóźnieniem, nie rozwijała się 
nauka. Elita polskiej inteligencji mieszkała w Paryżu, 
na studia do Sorbony wyjeżdżali nieliczni. 

Nieco inaczej wyglądało życie wśród Żydów, któ-
rych setki tysięcy mieszkały na polskich ziemiach. 
A dołączyli do nich uciekinierzy żydowscy z Rosji, 
którzy przemieszczali się na ziemie polskie w oba-
wie przez pogromami. Społeczność żydowska była 
rozdarta na kilka grup. Żydowska biedota, żyjąca w 
gettach należała najczęściej do chasydzkich kahałów. 
Mieszkali oni w gettach, które rządziły się swymi pra-
wami. Była to społeczność zamknięta, przede wszyst-
kim mentalnie, na otoczenie. Ze światem zewnętrz-
nym kontaktowały się tylko wybrane przez wspólnotę 
osoby, które znały język otoczenia i wiedziały jak 
poruszać się w nim. W getcie mówiło się w jidyszu. 
Mężczyzn i kobiety obowiązywała swoista moda i 
styl życia.  

Wśród Żydów niemałą grupę stanowiła inteligencja 
i przedsiębiorcy. Z punktu widzenia przynależności 
religijnej ogromna ich liczba opowiadała się za juda-
izmem reformowanym. Kobiety żydowskie pocho-
dzące z rodzin związanych z judaizmem reformowa-
nym ubierały się po europejsku. Drugą część stanowi-
li Żydzi, których można byłoby nazwać ateistami lub 
deistami. Zdarzały się również konwersje Żydów na 
chrześcijaństwo. Natomiast na gruncie politycznym 
jedna część sympatyzowała z ruchem syjonistycznym, 
który właśnie rodził się, a drugą grupę stanowili Żydzi 
sprzyjający polityce krajów, w których mieszkali. 

Syjoniści nawoływali Żydów do wyjazdu do 
Palestyny, gdzie planowali utworzyć nowe państwo 
żydowskie, a reszta mimo trudności, antysemityzmu, 
swoją przyszłość widziała w Europie. Dążyli do bar-
dzo ścisłej integracji z lokalnymi społeczeństwami, a 
nawet do asymilacji. 

Syjonizm nie był zupełnie nową żydowską ideolo-
gią nawołującą Żydów do powrotu na swoje histo-
ryczne ziemie, do Palestyny. Ta idea co jakiś czas 
przebrzmiewała wśród Żydów od czasu upadku po-
wstania Bar Kochby i zniszczenia Jerozolimy przez 
Rzymian. Żydzi zaczęli w tym okresie osiedlać się w 
Europie. Duże skupiska Żydów w europejskich mia-
stach, ludzi odmiennych językowo, kulturowo i reli-
gijnie wywoływały napięcia w relacjach z ludnością 
miejscową. Od czasu do czasu dochodziło do pogro-
mów Żydów i po każdym z takich tragicznych wyda-
rzeń Żydzi zadawali sobie pytanie jaka jest przyczyna 
napaści na nich i jak można tego uniknąć. Niektórzy 
wierzyli, że powrót na dawne ziemie żydowskie, do 
Judei i Galilei i założenie tam państwa żydowskie-
go rozwiąże wszystkie żydowskie problemy. Jednak 
te ziemie były od końca XIII wieku zajęte przez 
Imperium Osmańskie. 
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Na dawne ziemie żydowskie przyszły ludy z po-
łudniowego Kaukazu, które po zmieszaniu się z 
Arabami wytworzyli grupę etniczną nazywaną dzisiaj 
Palestyńczykami. Wojna o Judeę ze światem arab-
skim nie wchodziła w rachubę. Wyczekiwano więc 
i przygotowywano się na sprzyjającą okazję, by za-
jąć Palestynę. A taka zbliżała się, ponieważ władza 
Osmanów słabła i widać było powolny kres tego mo-
carstwa, które ostatecznie przestało istnieć w roku 
1922. Ojcowie współczesnego ruchu syjonistycznego 
szykowali podwaliny ideowe i ekonomiczne  pod bu-
dowę nowego państwa. Również propagowali hebraj-
ski jako język przyszłego państwa żydowskiego. 

Oprócz tego na to wszystko nakłada się okres 
oświecenia żydowskiego (Haskala), który był mocno 
opóźniony w stosunku do oświecenia europejskiego 
i trwał on w Polsce jeszcze do lat 50-tych ubiegłego 
wieku. A to oznaczało u Żydów ogromne przemiany 
światopoglądowe, prymat rozumu nad wiarą. 

Podsumowując można śmiało stwierdzić, że wiek 
XIX dał bardzo solidne podwaliny pod następne stu-
lecie. Stary świat odszedł definitywnie do lamusa, a 
ludzie wchodzili w nową epokę. Gdyby nie XIX wiek, 
nie byłoby ery podboju kosmosu. To dzięki osiągnię-
ciom naukowym ludzi tamtego okresu dzisiaj zbiera-
my owoce i ciągle czerpiemy z tej skarbnicy. 

Od Lejzere do Ludwika.
Lejzer pochodził z wyemancypowanej żydowskiej 

rodziny. Jego ojciec Markus Zamenhof, po ślubie w 
roku 1858 z Rozalią, przenosi się do Białegostoku. 
Początkowo pracuje jako prywatny nauczyciel, póź-
niej otwiera wraz z kolegami żydowską szkołę, w 
której uczył języka niemieckiego i francuskiego oraz 
geografii. Był nauczycielem nieprzeciętnym, autorem 
co najmniej dwóch książek (o tylu wiemy bez wątpie-
nia) do nauki niemieckiego i francuskiego dla rosyj-
skojęzycznych uczniów. 

Rodzina była liczna, Markus miał jedenaścioro 
dzieci. Ojcu zależało na tym, aby jego czterej synowie 
otrzymali staranne wykształcenie, a córki by dobrze 
wydać za mąż. Najstarszy syn Lejzer (ur. w 1859 r.)  
uczęszczał do klasycznego gimnazjum, w którym kła-
dło się szczególny nacisk na naukę łaciny i greki. Nie 
znał wówczas jeszcze jidyszu, ani hebrajskiego. Z ji-
dyszem był zapewne osłuchany. Był to bowiem język 
żydowski, który było słychać na każdym kroku na uli-
cach Białegostoku i innych miast polskich.  Zresztą, 
kto zna niemiecki jest w stanie w dużej mierze zrozu-
mieć jidysz. W emancypowanych żydowskich rodzi-
nach nie używało się tego języka, który pogardliwie 
nazywano żargonem. Nie była to też rodzina religijna, 
więc Lejzer nie bywał w synagodze, nie obchodził 
żydowskich świąt, nie nosił pejsów i nie ubierał się 
jak chasyd. Zawsze ubrany elegancko w krój garnitu-
ru, jaki wówczas był modny, z brodą schludnie przy-
strzyżoną, jaką zwykli nosić mężczyźni (niezależnie 
od narodowości) w tamtym czasie. Na pierwszy rzut 
oka niczym nie różnił się od innych Białostocczan w 
drugiej połowie XIX wieku. A trzeba nadmienić, że 
miasto to w drugiej połowie XIX wieku zamieszkiwa-
ła ludność polska, rosyjska, białoruska, niemiecka i 
żydowska mniej więcej w równych proporcjach. 

W latach 1878-1879, kiedy był jeszcze uczniem 
gimnazjum tworzy język międzynarodowy, który na-
zwał Lingwe Uniwersala. Trudno dziwić się, mieszkał 
w mieście tak wielojęzykowym i multikulturowym, że 
każdego dnia zderzał się z barierami w komunikacji 
językowej. Na trudności w porozumiewaniu się na-
kładały się różnice religijne i kulturowe. A bariery te 
najłatwiej usuwać w atmosferze wzajemnego zrozu-
mienia i poszanowania. Była to pierwsza próba przed 
stworzeniem kolejnego języka międzynarodowego, 
który powstanie dziesięć lat później. Nie zachował 
się rękopis gramatyki tego języka, więc niewiele 
wiemy na temat jego systemu. Możemy jednak przy-
puszczać, że nie były to zbyt udane początki. Jakim 
człowiekiem był Lejzer? Czy był jakimś dziwakiem, 

naiwnym marzycielem, niepoprawnym idealistą, któ-
ry postanowił wbrew biblijnym podaniom o wieży 
Babel sprzeciwić się bożej woli?  Po części zapewne 
tak, ale nie brakowało mu realizmu. 

To, co zrobił Lejzer pod koniec nauki w gimnazjum 
nie było czymś nadzwyczajnym. W tamtym okresie 
po wielu odkryciach naukowych ludzkość zrozumia-
ła, że jest w stanie pokonać wszelkie trudności, jest to 
jedynie kwestią czasu. Ludzie nie chcieli być pasywni, 
trwać bezwolnie w biblijnym przekleństwie „skazani 
na pomieszanie języków”. Wówczas powstało wiele 
języków stworzonych przez ludzi w sposób zaplano-
wany. Nie wszystkie języki planowe „zrobiły karie-
rę”. Jednym z najbardziej znanych języków tego typy 
był Volapük utworzony przez katolickiego księdza J. 
M. Schleyera (1979), który pracował w kilku para-
fiach na południu dzisiejszej Badenii i Wirtembergii. 

Po zakończeniu gimnazjum Lejzer wyjeżdża na 
studia medyczne do Moskwy. Trzeba zdawać sobie 
sprawę z tego, że Warszawa wówczas była bardzo 
prowincjonalnym miastem. Miała szkoły na lichym 
poziomie, po ukończeniu których trudno było zna-
leźć posadę. Jeśli ktoś marzył o karierze zawodowej, 
musiał legitymować się dyplomem uniwersytetu w 
St. Petersburgu lub w Moskwie. Prawdopodobnie ro-
dzina wybrała mu zawód lekarza, do którego Lejzer 
zupełnie nie czuł pociągu. Jednak w tamtym okresie 
zawód ten dawał szansę na przyzwoite dochody. W 
roku 1879 rozpoczyna studia medyczne. Jednak po 
dwóch latach przerywa je i wraca do Warszawy, do-
kąd w międzyczasie przenosi się jego rodzina. Nie 
wiemy jaki był powód tej decyzji. Lejzer nigdy o 
tym nie wspominał. Możliwe były dwa scenariusze: 
pierwszym powodem mogły być problemy finansowe 
licznej rodziny, a drugim wydarzenia polityczne. 

W roku 1881 członkowie podziemnej organi-
zacji Narodowa Wola dokonali zamachu na cara 
Aleksandra II. Car zginął bezpośrednio z rąk Polaka 
I. Hryniewieckiego. W grupie zamachowców była 
Żydówka H. Helfman. To wystarczyło, aby odpowie-
dzialnością za zamach obarczyć ludność żydowską. 
Zaczynają się pogromy Żydów, najpierw w najwięk-
szych rosyjskich miastach, a później praktycznie w 
całym kraju. W Moskwie zrobiło się po prosu nie-
bezpiecznie dla Lejzera i to jest najbardziej prawdo-
podobny powód jego powrotu do Warszawy. Zresztą 
podobnie postąpiło wielu innych Żydów. Uciekali 
oni masowo z Rosji na ziemie polskie, gdzie wielu 
nie znalazło spokoju, bowiem w polskich miastach 
również miały miejsce pogromy. Co prawda nie na 
taką skalę jak w Rosji, jednak takich wydarzeń było 
co najmniej kilka. 

Będąc w Moskwie pisze podręcznik jidyszu. 
Nie była to jednak kolejna gramatyka tego języka. 
Książka była propozycją szeregu zmian w tym języku. 
Zmiany te były na tyle rewolucyjne, że przestraszyły 
samego autora, który wzbraniał się przed publikacją 
gramatyki. Lejzer był bardzo niechętny temu języko-
wi, nie widział dla niego przyszłości. Traktuje go jako 
język obcy Żydom, nie mający nic wspólnego, ani z 
żydowską historią, ani religią czy kulturą. Uważa, że 
jedynym sposobem na przetrwanie jidyszu jest jego 
europeizacja poprzez zmianę hebrajskiego alfabetu na 
łaciński. To była, jak na tamte czasy, bardzo odważ-
na propozycja, która mogła przysporzyć Lejzerowi 
więcej wrogów niż sympatyków. Tekst został opu-
blikowany pod pseudonimem dopiero w roku 1909 w 
wileńskim czasopiśmie żydowskim lebn un visenshaft 
(tytuł małymi literami, ponieważ w jidysz nie ma liter 
wielkich i małych) pt. vegn a jidisher gramatik un re-
form in der jidisher shprakh.  

Lejzer studia medyczne dokończył w Warszawie. 
Na krótki okres wyjeżdża na specjalizację z okulisty-
ki do Wiednia. A po powrocie zaczyna szukać pracy. 
W Warszawie konkurencja wśród lekarzy była duża i 
„świeżo upieczonemu” okuliście byłoby trudno zdo-
być klientów i zarobić na życie. Wyjeżdża zatem do 
swej siostry mieszkającej w niewielkiej miejscowości 
Wiejsieje (obecnie w granicach Litwy, na pograniczu 
polsko-białorusko-litewskim). Jednak tam również 
nie było warunków na utrzymanie się z powodu ubó-
stwa mieszkańców, których nie było stać na opłacenie 
usług medycznych. Ponownie wraca do Warszawy, 
gdzie w końcu rozpoczyna praktykę lekarską. 

Lejzer mniej więcej w tym okresie zmienia imię na 
Ludwik, które było polskim odpowiednikiem żydow-
skiego imienia Eliezer, zdrobniała forma Lejzer lub 
Lejzor (w zależności od dialektu jidysz). Ta zmiana 
świadczy o tym, że Ludwik Zamenhof na dobre po-
stanawia związać się z polskimi ziemiami, polskim 
społeczeństwem i z polskim językiem. Na Rosji za-
wiódł się w latach pobytu w Moskwie. W liście z 21 
lutego 1905 r. do francuskiego prawnika A. Michaux, 
Zamenhof napisał: „Mój ojciec (który jeszcze żyje) i 
wuj byli nauczycielami języka. Ludzki język był dla 
mnie zawsze najcenniejszym obiektem na świecie. 
Najbardziej kochałem ten język, w którym zostałem 

wykształcony, tj. rosyjski; uczyłem się go z najwięk-
szą przyjemnością; marzyłem kiedyś stać się wielkim 
rosyjskim poetą (w dzieciństwie pisałem różne wier-
szyki, a w wieku 10 lat napisałem tragedię w 5 ak-
tach)”. Jak zauważamy wszystko, co pisał Zamenhof o 
miłości do języka rosyjskiego jest w czasie przeszłym. 
U Zamenhofa miłość do języka rosyjskiego, Rosji i 
Rosjan wygasła w czasie studiów w Moskwie, skąd 
uciekł ratując życie. W innym liście do islandzkiego 
ekonomisty Þ. Þorsteinsson’a (T. Thorsteinsson) z 8 
marca 1901 roku pisze: „Moim ojczystym językiem 
jest rosyjski, ale teraz rozmawiam więcej po polsku 
i nazywam siebie nie Rosjaninem, ale mieszkańcem 
Rosji”. To dobitnie świadczy o ogromnej przemianie 
wewnętrznej jaka nastąpiła u Ludwika Zamenhofa. 

 Po powrocie z Wiednia do Warszawy związuje się 
z ruchem syjonistycznym. Pod wieloma pseudoni-
mami publikuje w rosyjskojęzycznych czasopismach 
żydowskich (m. in. w Rozsvet) emocjonalne teksty 
nawołujące Żydów do przebudzenia się, a nawet do 
stawiania czynnego oporu wobec prześladowców. 
Jednak jego związek z syjonizmem nie trwał długo. 
Prawdopodobnie zwątpił w możliwość realizacji pro-
gramu politycznego syjonistów. Zamenhof zawsze 
czuł się Żydem i nigdy nie był obojętny na los swe-
go narodu. W późniejszych latach jeszcze kilka razy 
zaangażuje się w rozwiązanie kwestii żydowskiej. 
Ponadto nie planował wyjazdu do Palestyny, polska 
ziemia była jego domem na dobre i na złe. 

W tym czasie pracuje nad nową wersją języka mię-
dzynarodowego. Podobno tekst gramatyki jest goto-
wy już w roku 1885, jednak z powodu braku funduszy 
nie udało się wydać książki drukiem. W roku 1887 
Ludwik żeni się z Klarą Silbernik, w tym też roku dru-
kiem ukazuje się pierwszy podręcznik języka między-
narodowego, który Zamenhof podpisał pseudonimem 
Dr. Esperanto (co znaczy „Doktor mający nadzieję”). 
Od tego pseudonimu dzisiaj powszechnie nazywa 
się ten język, językiem esperanto, chociaż Zamenhof 
nigdy tak go nie nazywał. Prawdopodobnie wydanie 
gramatyki sfinansował teść Ludwika, dość zamożny 
kowieński kupiec. 

Najpierw ukazuje się wersja rosyjska tej książ-
ki, później polska, francuska i niemiecka. W ko-
lejnych latach wydaje podręcznik po hebrajsku, 
angielsku, a w roku 1889 również po szwedzku 
w tłumaczeniu G. Henrielundquista (poprawnie 
Gustav Henri Lundquist). W Szwecji bardzo szybko 
tworzy się poważny ośrodek zwolenników języka 
międzynarodowego. 

Od samego początku język ten fascynował ludzi, 
uczyły się go setki tysięcy na całym świecie, ich liczba 
szybko wzrosła do dwóch milionów jeszcze za życia 
Zamenhofa. Po pierwszej gramatyce przychodzi kolej 
na drugą, bardziej rozbudowaną, na wielojęzykowy 
słownik oraz na tłumaczenia na ten język polskiej i 
światowej literatury. W ten sposób świat poznaje 
twórczość Orzeszkowej, Mickiewicza, Sienkiewicza 
i wielu innych polskich pisarzy i poetów. Jak grzyby 
po deszczu powstają czasopisma esperanckie, organi-
zacje, kluby. Miłośnicy tego języka spotykają się na 
zjazdach. Powoli tworzy się społeczność mówiąca no-
wym językiem, czego do tej pory nie było na świecie. 
Język zaczyna żyć, jak każdy język naturalny, wła-
snym życiem. Zamenhof w tym czasie idzie krok dalej 
i pracuje nad stworzeniem uniwersalnej religii, którą 
nazwie hillelizm (od imienia żydowskiego interpreta-
tora pięcioksięgu Hillela). Nie przypadkowo nazywa 
swą religię hillelizmem. Założenia jego religii były w 
duchu szkoły Hillela, który jako pierwszy uczynił ju-
daizm religią bardziej ludzką, w przeciwieństwie do 
wykładni Szammaja, gdzie człowiekowi przychodziło 
żyć w strachu przed absolutem i w jego cieniu. W ro-
ku 1901 ukazuje się po rosyjsku broszura pt. Hillelizm 
- projekt rozwiązania kwestii żydowskiej. W tej po-
nad 80-cio stronicowej pracy Zamenhof proponuje 
Żydom przyjęcie języka międzynarodowego za swój 
język. Skoro jidysz jest obcy Żydom, a hebrajski jest 
prawie nieznany, to niech Żydów łączy na płaszczyź-
nie komunikacyjnej nowy, neutralny język między-
narodowy. Ponadto Zamenhof uważa, że to judaizm, 
jako religia narodowa Żydów, wyróżniająca ich spo-
śród innych narodów (Żydzi – jako naród wybrany, 
inne narody zazdroszczą Żydom uprzywilejowanej 
pozycji) jest praprzyczyną ogólnoświatowego antyse-
mityzmu. W związku z tym proponuje Żydom przy-
jęcie nowej, neutralnej religii. Zamenhof nie rościł 
sobie pretensji, aby była to jedyna religia światowa, 
nie nawoływał do odrzucenia przez ludzi swoich wie-
rzeń. Pragnął jedynie, aby jego religia i język pełniły 
rolę pomostu między ludźmi różnych wyznań i mó-
wiących różnymi językami. Każdy w domu, w swojej 
rodzinie wyznaje religię, jaką chce i mówi językiem, 
którym chce, natomiast w przestrzeni publicznej, w 
kontaktach na zewnątrz powinna obowiązywać religia 
neutralna i neutralny, międzynarodowy język. 
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W latach 1879–1882 lub w roku 1901 Zamenhof 
pisze ponad czterdziestostronicową odezwę do ży-
dowskiej inteligencji, jednak z niewiadomych nam 
przyczyn nie publikuje tekstu. Prawdopodobnie żad-
ne z żydowskich czasopism nie przyjęło tekstu do 
druku. Z analizy manuskryptu, który znajduje się w 
bibliotece Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie 
wynika, że odezwa była napisana w duchu artykułów 
Zamenhofa opublikowanych w czasopiśmie Rozsvet 
w roku 1882. Dlatego skłaniamy się bardziej uznać 
1882 jako prawdopodobny rok powstania tego tekstu. 

Jego propozycje spotkały się z obojętnością w środo-
wisku Żydów mieszkających w Imperium Rosyjskim. 
W 1906 roku Zamenhof na łamach czasopisma 
Ruslanda Esperantisto publikuje jeszcze „Dogmaty 
Hillelizmu”. O ile język jego cieszy się wielką popu-
larnością, to hillelizm trafia na spory opór. Podczas 
pierwszego światowego kongresu esperantystów w 
Boulogne-sur-Mer (1905 r.) francuscy zwolennicy 
języka międzynarodowego, tradycyjnie indyferentni 
religijnie, odrzucają hillelizm mimo, iż idea ta była 
dość bliska chrześcijańskim wartościom powszech-
nie przyjmowanym w Europie. Prawdopodobnie nie 
rozumiano do końca zamysłu Zamenhofa i obawiano 
się utraty wyznawanej religii lub narodzin nowego 
wyznania. We Francji w tym czasie trwa walka ra-
cjonalistów z kościołem i innymi religiami o wpływy 
na społeczeństwo. Okazało się, że o ile ludziom jest 
stosunkowo łatwo zaakceptować neutralny, między-
narodowy język, to poważne obawy i opory czują 
oni przed wejściem na ponadkonfesyjny most mo-
gący połączyć ludzi. W tym zakresie Zamenhof był 
szczególnie atakowany przez litewskiego księdza ka-
tolickiego A. Dombrovskisa z Kowna. W tym samym 
roku Zamenhof zmienia nazwę tej religii z hillelismo 
na homaranismo wyczuwając, że pierwsza nazwa 
związana z judaizmem może odpychać, szczególnie 
w czasach antysemityzmu. Homaranizm można tłu-
maczyć na polski jako „idea ludzkości”, przez zmia-
nę jej nazwy Zamenhof próbował jeszcze dobitniej 
manifestować uniwersalne i humanistyczne wartości, 
jakie idea ta niesie. Homaranizm, mimo iż nie przyjął 
się tak szeroko jak język międzynarodowy, istnieje 
do dziś. Następne lata Zamenhof poświęca w dużej 
mierze na dyskusje z przeciwnikami hillelizmu / ho-
maranizmu. Prowadzi szeroką korespondencję na ten 
temat, a w roku 1913 kolejny raz publikuje broszury 
pt. Homaranismo (po raz pierwszy pod swoim nazwi-
skiem) oraz Deklaracio pri Homaranismo (Deklaracja 
homaranizmu). Planuje również w roku 1914 zorgani-
zować pierwszy kongres neutralnej religii, do czego 
ostatecznie nie dochodzi z powodu wybuchu pierw-
szej wojny światowej.

W roku 1914 pisze tekst pt. “Po wielkiej wojnie - 
odezwa do dyplomatów”. Wówczas wojnę lat 1914-
1918 nie nazywano jeszcze pierwszą wojną światową, 
a wielką. Odezwa została opublikowana w wielu eu-
ropejskich czasopismach w roku następnym. Pierwsza 
wojna światowa ledwo zaczęła się, ale Zamenhof snuł 
plany na temat jak powinien wyglądać świat po jej 
zakończeniu. Wojnę tę nazywa absolutnym upadkiem 
cywilizacyjnym i moralnym, powrotem do najprymi-
tywniejszych zachowań człowieka. Europa miała na-
dzieję, że po wojnach napoleońskich już więcej nie 
pogrąży się w wojennej pożodze.  Kontynent cieszył 
się względnym spokojem przez 99 lat. W tym czasie 
Europa dynamicznie rozwijała się. Teraz wszystko, 
cały dorobek europejski jest zagrożony i może legnąć 
w gruzach. Zamenhof proponuje Europie stworzenie 
jednego neutralnego kraju, który nazywa Stanami 
Zjednoczonymi Europy, coś na wzór dzisiejszej Unii 
Europejskiej, aby zapobiec na przyszłość podobnym 
wydarzeniom. Wzywa do pokonania uprzedzeń i wro-
gości. Nie jest utopistą, za jakiego uważa go wielu. 
Patrzy realnie na świat. Zdaje sobie sprawę, że w 
Europie nie zniknie wrogość jednych narodów do 
drugich z dnia na dzień, jednak stawia Europie ce-
le i zachęca do osiągania ich. Zamenhof wyprzedza 
epokę, bo już wówczas proponuje zagwarantowanie 

praw mniejszościom do zachowania swej kultury i 
języka oraz nazw geograficznych. Zrównanie w pra-
wach i obowiązkach wszystkich obywateli. Proponuje 
powołanie międzynarodowego trybunału sprawiedli-
wości dla osądzenia zbrodni państw. To wszystko, o 
czym marzył Zamenhof spełniło się niewiele lat póź-
niej. Ludzkość otrzeźwiała dopiero po drugiej wojnie 
światowej i wprowadziła instytucje i mechanizmy 
zapobiegające wojnom na przyszłość. Nie są one do-
skonałe, jednak dzięki nim ciągle jeszcze udaje się za-
pewnić kruchy pokój w Europie i na świecie. 

Zamenhof żył wieloma nadziejami, pragnął lepsze-
go świata, za jego życia spełniła się tylko jedna z nich, 
mianowicie język esperanto, który zaczął żyć swoim 
życiem, żyje do dziś bez jego twórcy i rozwija się. 
Reszty nie doczekał, zmarł w roku 1917. Nie doczekał 
również wolnej Polski. Zapewne nawet o niej nie śnił, 
ponieważ ówczesnym wydawało się, że Imperium 
Rosyjskie, Austro-Węgry i Cesarstwo Niemieckie są 
tak potężnymi państwami, że przetrwają co najmniej 
wieki, jak nie tysiąclecia oraz nikt i nic nie zatrzęsie 
ich fundamentami. Gdyby jednak potrafił sobie wy-
obrazić zmiany polityczne w Europie, to wierzę, że 
pragnąłby niepodległej Polski. Jak nieludzkim krajem 
jest Rosja już doświadczył na własnej skórze. Żył na 
polskiej ziemi, wśród Polaków, mówił doskonale po 
polsku i przez swój język międzynarodowy rozsławił 
Polskę w świecie. Mimo, że był Żydem, nie był ko-
jarzony z narodem żydowskim, ale właśnie z Polską 
i jako Polak jest znany w świecie na równi z inny-
mi wybitnymi Polakami jak M. Kopernik, M. Curie-
Skłodowska, F. Chopin itd.

Dzieło Zamenhofa jest podziwiane na całym świe-
cie. Jedynie jemu udało się stworzyć język międzyna-
rodowy, który przetrwał próbę czasu i ciągle rozwija 
się, a na bazie jego języka powstała społeczność i 
ruch, co jest zupełnie niespotykane na światową skalę. 

Mimo sukcesów, esperanto ma również wrogów. 
Po raz pierwszy język międzynarodowy został za-
atakowany przez przez dwóch niemieckich młodo-
gramatyków K. Brugmana i A. Leskiena, profesorów 
Uniwersytetu w Lipsku. W roku 1907 ukazała się ich 
publikacja pt. Zur Kritik der künstliche Weltsprache 
(Przyczynek do krytyki sztucznego języka światowe-
go). Ta publikacja wynikała z różnego pojęcia istoty 
języka niż reprezentował ją Zamenhof i inni twórcy 
języków planowych. Te różnice miały charakter pryn-
cypialny i nie odnosiły się tylko do esperanto, ale 
ogólnie do idei języka międzynarodowego tworzone-
go planowo („sztucznie”). Ci obaj językoznawcy byli 
zwolennikami językoznawstwa historycznego, które 
procesami ewolucji próbowało wyjaśnić powstanie i 
rozwój języka. Dla nich język był jak żywy organizm, 
który rodzi się, rozwija i umiera. To czysty naturalizm 
lub darwinizm w językoznawstwie. Tak pojmowany 
język nie mógł być przez człowieka modyfikowany, 
kształtowany, nie można było również tworzyć no-
wych języków. Ponadto na poglądy młodogramatyków 
nakłada się romantyczna idea „Volksgeist” (duch na-
rodu), której twórcą byli J. G. Herder i J. Möser. Miała 
ona swoje odbicie w poglądach wielu językoznawców 
niemieckich (W. von Humboldt, W. Schrerer) i kazała 
brać pod uwagę w języku wszystko to, co decyduje 
o charakterze narodowym języka, to znaczy o jego 
cechach narodowo-kulturowych. Dla nich to właśnie 
język był najlepszym wyrazicielem „ducha narodu”. 
Tym samym język stał się najważniejszym po „krwi” 
wyznacznikiem tożsamości narodowej. Pogląd ten 
stał się później budulcem dla powstania niemieckiego 
szowinizmu i germanizacji. Mamy też inne podejście 
do języka, bliskie Zamenhofowi, które prezentują in-
strumentaliści. Wielu językoznawców traktuje język 
jako narzędzie ludzkiej komunikacji. Skoro język jest 
narzędziem, to może być ulepszany, modyfikowany, 
mogą również powstawać nowe narzędzia (języki). I 
w tym duchu rozwija się współczesne językoznaw-
stwo. Nauka poszła na tyle daleko do przodu, że dzi-
siaj zaczynamy mówić o inżynierii językowej. Nie 
ma bowiem współczesnego rozwiniętego języka, w 
który nie ingerowałby człowiek. Prawie każdy język 
przeszedł proces różnorakich reform. Powstały rów-
nież „sztuczne” języki narodowe, jak np. nynorsk w 
sąsiedniej Norwegii, stworzony z północnych dia-
lektów języka norweskiego przez prof. I. Aasena. 
Jest on dzisiaj obok bokmal jednym z oficjalnych 
języków norweskich. Tak też powstał współczesny 
język indonezyjski (bahasa indonesia) jako kom-
promis między ponad 400 dialektami używanymi w 
Indonezji. Takich przykładów jest wiele. Język polski 
również był reformowany w latach 30-tych, ponieważ 
w czasie rozbiorów zaczął się dzielić i różnicować. 
Dlatego władze odrodzonej Polski, chcąc integro-
wać naród musiały zaangażować językoznawców, 
by stworzyć standard literacki współczesnego języka 
polskiego. A czym jest współczesny język niemiec-
ki? M. Luther tłumacząc biblię na niemiecki również 
dokonał wyboru słownictwa, frazeologizmów i form 
gramatycznych i składniowych z kilku dialektów 

górnoniemieckich dzięki czemu doprowadził do po-
wstania nowej formy języka niemieckiego, która 
następnie stała się podstawą dla współczesnego lite-
rackiego języka niemieckiego. Niemieckim języko-
znawcom przeciwstawiał się wybitny polski lingwista 
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, ukazując za-
lety języka Zamenhofa. Zafascynowany esperantem 
był również prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Z. 
Klemensiewicz i wielu innych polskich i zagranicz-
nych uczonych, jak np. wybitny duński lingwista O. 
Jespersen. Wreszcie badania nad esperanto i innymi 
językami planowymi doprowadziły do wykształcenia 
się interlingwistyki, nowej dyscypliny naukowej w 
ramach językoznawstwa stosowanego. Studia w tym 
zakresie prowadzi wiele uczelni na świecie, m. in. 
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierun-
kiem prof. I. Koutny. W przeszłości wykłady z tego 
zakresu były prowadzone również na Uniwersytecie 
Sztokholmskim. 

Co zostało po Zamenhofie? 

Ludwik miał troje dzieci, syna Adama i dwie córki: 
Lidię i Zofię. Obie córki w roku 1942 zostały wywie-
zione do Treblinki i zginęły tam. Natomiast Adam ja-
ko oficer wojska polskiego zginął zamordowany przez 
hitlerowców w Pamirach w styczniu 1940 r. Adam 
miał syna Krzysztofa (1925-2019), który wojnę prze-
żył ukrywając się u rodziny Janczewskich. Przybrał 
nazwisko Zaleski. Po wojnie ukończył Politechnikę 
Warszawską, na której doktoryzował się i jakiś czas 
pracował naukowo. W roku 1959 emigrował do 
Francji. Miał dwie córki, jedna mieszka w USA, dru-
ga - we Francji. Patrząc na rodzinę L. Zamenhofa zo-
stały z niej „strzępy”, prawie cała jego rodzina została 
zamordowana w czasie wojny przez hitlerowców, 
cudem ocalał jedynie wnuk. Gdyby Zamenhof dożył 
wojny, zapewne podzieliłby los swoich dzieci. Był 
szczególnie znienawidzony przez Hitlera. W „Main 
Kampf” Hitler pisał: „Póki Żyd nie zostanie panem 
innych narodów, chcąc nie chcąc będzie mówił ich 
językami, ale kiedy to się zmieni  będą musieli (inne 
narody – uwaga autora) nauczyć się języka uniwersal-
nego (np. Esperanto!) po to, aby żydostwo przy po-
mocy tego środka mogło łatwiej nad nimi panować” 
(A. Hitler, Mein Kampf, München 1936, s. 337). W 
czasach hitleryzmu esperanto było zakazane. W wielu 
obozach koncentracyjnych język ten pełnił rolę języ-
ka tajemnego i służył to przekazywania konspiracyj-
nych informacji. Również komuniści byli niechętni 
temu językowi i tolerowali go tylko w sytuacji, kiedy 
mógł służyć do propagowania ich ideologii. Rosyjscy 
komuniści głosili zjednoczenie proletariatu, ale pod 
swoim przywództwem i przy uprzywilejowanej roli 
języka rosyjskiego. 

Ruch esperancki skupiony wokół języka, któremu 
Ludwik poświęcił praktycznie swoje życie, ogarnął 
cały świat. Z językiem tym od czasów jego powstania 
zetknęło się ok. 10 mln ludzi (a wiadomo to podli-
czając nakłady esperanckich gramatyk i słowników) i 
na różnym poziomie potrafiło się nim posługiwać. To 
wręcz nieprawdopodobne, ponieważ język ten rozwi-
jał się bez żadnego wsparcia ze strony jakiegokolwiek 
państwa. To mniej więcej tyle samo użytkowników 
co języka szwedzkiego, czeskiego, węgierskiego, a 
znacznie więcej niż mówiących po bułgarsku, fiń-
sku, słowacku itd. Czemu język ten zawdzięcza taki 
sukces? Ma wiele zalet, ale jedną z najważniejszych 
to prosty, przejrzysty (bez wyjątków) system grama-
tyczny i tzw. internacjonalne słownictwo (głównie 
pochodzenia łacińskiego (romańskiego), greckiego i 
germańskiego), występujące w większości języków 
europejskich i znane ich użytkownikom. Ale przede 
wszystkim język ten nie ma charakteru narodowe-
go, nie daje żadnemu użytkownikowi specjalnych 
względów i przywilejów. Nikogo nie wyróżnia, czyni 
wszystkich użytkowników równymi. 

Język międzynarodowy jest potrzebny. O tym dys-
kutuje się od bardzo dawna, szczególnie w łonie orga-
nizacji międzynarodowych (ONZ, Unia Europejska) 
szczególnie wtedy, kiedy ustala się budżet tych in-
stytucji i oblicza koszty tłumaczeń oficjalnych do-
kumentów oraz koszty tłumaczeń symultanicznych 
obrad. Liczby są ogromne, co zmusiło te organizacje 
do uznania niektórych języków za pierwszorzędne, 
z których będą dokonywane tłumaczenia na języki 
pozostałe. Nadmienię, że język polski w UE nie jest 
pierwszorzędnym. Więc już na poziomie językowym 
członkowie tych organizacji nie są równi (w ramach 
ONZ działa Rada Bezpieczeństwa z 5 stałymi człon-
kami mającymi prawo weta). Za tą nierównością języ-
kową idzie również brak równości politycznej. Brak 
równości językowej można rozwiązać jedynie dwoma 
sposobami; uznać język międzynarodowy jako narzę-
dzie komunikacji w tych organizacjach albo czekać na 
lepsze programy komputerowe służące do tłumaczeń. 
Jako językoznawca chciałbym jednak przestrzec przed 

DOK. ZE STR. 8



NGP 13/2021 (489)

Andrzej B. Lewkowicz

nadmiernymi nadziejami w tym zakresie. Głównie 
dlatego, że do dzisiaj nauka nie poznała do końca 
struktury języka. Aby programista mógł stworzyć 
algorytm translatora, musi mieć model, a takowego 
nauka nie opisała. Programiści pracujący nad kompu-
terowymi translatorami na każdym kroku zderzają się 
z problemami nie do przezwyciężenia i ciągle jakość 
tłumaczeń maszynowych jest wysoce niezadowalają-
ca. Najprostszym zatem sposobem rozwiązania tego 
problemu jest prosty, łatwy język międzynarodowy. 
Być może ludzkość w końcu dojrzeje do wprowadze-
nia go w kontaktach międzynarodowych... 

Na bazie przekładów na esperanto świat poznał 
polską literaturę, szczególnie na dalekim wschodzie 
(Chiny i Japonia). Stało się to dzięki tłumaczeniom 
Ludwika, jego brata Leona, córki Lidii oraz innych 
wybitnych esperantystów pierwszego okresu rozwoju 
języka, jak A. Grabowski, K. Bein, A. Zakrzewski i 
innych. Najpierw na języki orientalne została przetłu-
maczona polska literatura wtórnie, za pośrednictwem 
esperanto. Dopiero po wojnie polską literaturę na te 
języki tłumaczono bezpośrednio i to w bardzo wąskim 
zakresie.

Pozostał również ruch esperancki, tysiące orga-
nizacji, które tworzyli ludzie nastawieni pokojowo, 
otwarci na inne kultury, rasy i narody. A także reli-
gia - homaranizm, która poprzez swój uniwersalizm 
miała na celu zapobiegać wojnom religijnym i religij-
nemu szowinizmowi. Na jej bazie powstała nowa ja-
pońska religia Oomoto (inna pisownia Ōmoto), która 
po okresie prześladowań, dynamicznie rozwija się w 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Co roku esperantyści spoty-
kają się na światowych kongresach, kilka razy odbyły 
się one również na polskich ziemiach (1912, 1927, 
1931, 1937, 1959, 1987, 2009). Każdego roku tysią-
ce esperantystów jak do przysłowiowej Mekki przy-
bywały do Białegostoku i Warszawy, aby odwiedzić 
miejsca związane z językiem esperanto i jego twórcą. 
Dostrzegali z jakim trudem kraj po wojnie, w czasach 
komunizmu, rozwijał się, kibicowali Polakom i trzy-
mali za nich kciuki. Doświadczali gościnności pol-
skich esperantystów. Była to świetna reklama Polski, 
ludzie z całego świata poznawali tragiczne losy na-
szego kraju w czasie zaborów i wojny, widzieli upór 
Polaków w drodze do wolności, przekonywali się do 
Polaków, którzy mimo życia za żelazną kurtyną byli 
na wskroś europejscy i im bliscy. 

Plany zastosowania w jidysz alfabetu łacińskiego 
zrealizowały się stosunkowo niedawno. Od roku 1981 
dzięki produkcji tanich komputerów osobistych roz-
poczęła się epoka powszechnej komputeryzacji. W 
tamtym czasie były problemy z zastosowaniem kom-
puterów do innych języków niż łaciński / angielski. 
Brakowało fontów zawierających łacińskie diakryty-
ki i inne alfabety. Użytkownicy jidysz, prowadzący 
elektroniczną korespondencję przypomnieli sobie o 
dawnym pomyśle Zamenhofa i zaczęli stosować ła-
cińską transliterację jidysz. Znacznie później pojawiły 
się programy potrafiące pisać od prawej strony do le-
wej po hebrajsku i arabsku. 

Po wojnie zawiązała się ONZ wraz ze wszystki-
mi swoimi organizacjami jak np. Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości. W końcu powstała Unia 
Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 
czym marzył Zamenhof. Powstały konwencje mię-
dzynarodowe, gwarantujące prawa mniejszościom i 

ich językom. To, co głosił Zamenhof i do czego na-
woływał nie było  utopią. To wszystko realizuje się 
na naszych oczach krok po kroku. Pod tym względem 
Zamenhof okazuje się być nie tylko wielkim europej-
skim wizjonerem, ale jest również pierwszym twórcą 
idei zjednoczonej Europy. 

Demony strachu.

Wraz z dojściem do władzy prawicy dobra passa 
esperanto w Polsce skończyła się. Było wiadomo, że 
obecna władza, stawiająca na nacjonalizm, uderzy 
wcześniej czy później w ruch esperancki, który jest 
im ideowo obcy. 

Białystok zawsze był miastem leżącym na pogra-
niczu kultur. Zawsze było to miasto wieloetniczne i 
wielojęzykowe, w którym mimo różnic ludzie żyli 
zgodnie i pokojowo. Obecna polska prawica wywoła-
ła w Białymstoku demony strachu. Bo nic innego, jak 
właśnie strach, nieprawdziwe poczucie zagrożenia ze 
strony innych narodów, grup społecznych, religii wy-
wołuje niechęć i nienawiść, a mania wielkości rodzi 
dodatkowo pogardę do innych. W mieście, w którym 
mieszkają w dużej części dzisiaj Białorusini, gdzie są 
przedszkola i szkoły białoruskie, które jest również 
siedzibą biskupstwa katolickiego i prawosławnego, 
tworzy się silny polski ośrodek nacjonalistyczny. 
Oener’owcy i członkowie innych nacjonalistycznych 
organizacji urządzają w tym mieście cykliczne parady, 
niosąc transparenty z szowinistycznymi hasłami. Mają 
wsparcie ze strony kościoła katolickiego. Próbują tą 
swoją prymitywną ideologią „zarazić” również oko-
licę, jak np. Hajnówkę, co wywołuje sprzeciw wielu 
mieszkańców tego miasteczka. To wszystko dzieje się 
nie tylko za cichym przyzwoleniem lokalnych władz 
i policji, ale jest inspirowane przez wielu polskich 
polityków. Było wiele przypadków podpaleń miesz-
kań rodzin czeczeńskich w Białymstoku, na ulicach z 
pobudek rasistowskich byli bici zagraniczni studenci 
miejscowego uniwersytetu. Dla osób o ciemniejszej 
karnacji skóry miasto to stało się niebezpieczne.

Przyszedł wreszcie czas na rozprawę z esperanto. W 
roku 2009 w Białymstoku odbył się światowy kongres 
esperantystów. Odbył się on w 150 rocznicę urodzin 
L. Zamenhofa. Przed kongresem otwarto Centrum 
im. L. Zamenhofa. Znany białostocki esperantysta 
J. Parzyszek ocenił kongres jako jeden z najbardziej 
udanych w ostatnich latach. Jednak nie obyło się bez 
ekscesów. Była próba podpalenia kongresowego na-
miotu. Oblano farbą pomnik L. Zamenhofa w centrum 
miasta i nikt nie zareagował na ten akt wandalizmu, 
mimo, że było wielu świadków tego zdarzenia. To 
były kolejne wyraźne sygnały, że Białystok dziczeje. 
W roku 2016, czyli zaledwie kilka lat po powstaniu, 
władze miasta postanawiają zlikwidować Centrum L. 
Zamenhofa. Celem centrum było upowszechnianie 
dorobku kulturowego i historycznego wielokulturo-
wego miasta, budowanie płaszczyzny dialogu kultu-
rowego i tolerancji, a także popularyzowanie postaci i 
dzieła Ludwika Zamenhofa. Centrum dobrze realizo-
wało postawione przed nim zadania, więc problem nie 
leżał w jego działalności, ale w idei, która przyświe-
cała jego powstaniu. Braterstwo narodów, tolerancja, 
dialog międzynarodowy nie były już wartościami dla 
obecnej władzy. Białostoccy radni PO podkreślali, że 
w sytuacji, kiedy miasto owładnęła fala nacjonalizmu, 
likwidacja centrum nie jest wskazana, taka decyzja 
pogłębi tylko problemy miasta, należy jeszcze bar-
dziej wzmocnić działanie centrum, a nie likwidować 
go, stwierdził radny Z. Nikitorowicz. Jednak rada, w 
której większość ma prawica była głucha na tego typu 
argumentację i centrum przestało istnieć, a jego mają-
tek włączono do miejskiego ośrodka kultury. W taki 
oto brutalny sposób, w mieście, gdzie narodziła się 
idea języka międzynarodowego i pokoju zniszczono 
ledwo co położone podwaliny pod międzynarodową 
współpracę.  

Do kolejnego zgrzytu doszło rok później, kiedy 
przypadała setna rocznica śmierci L. Zamenhofa. 
Do rady wpłynęła petycja, aby rok 2017 uczynić 
rokiem Zamenhofa. Tym bardziej, że w wielu miej-
scach na świecie taka decyzja została już przyjęta. 
Nawet UNESCO 2017 ogłosiło rokiem Zamenhofa. 
Białostoccy radni jednak przegłosowali projekt 
uczczenia J. Piłsudskiego mimo, że marszałek z tym 
miastem nie był w żaden sposób związany. Radni 
PO znów starali przemówić do rozsądku zwracając 
uwagę, że Białystok w rzeczywistości nie ma prócz 
L. Zamenhofa i esperanto czym pochwalić się w 
świecie. Odmowna decyzja władz wywołała najpierw 
konsternację w kręgach esperantystów na świecie. 

Jeden z prawicowych radnych, znany białostoc-
ki radykał i szowinista, Dariusz  W. (nazwiska nie 
wymieniam, aby takim ludziom nie robić za darmo 
reklamy) porównał Zamenhofa do Hitlera i Lenina. 
Stwierdził w czasie debaty, że „Białystok nie powi-
nien promować się Ludwikiem Zamenhofem. Był 
takim samym utopistą jak komuniści, faszyści czy 
zwolennicy Unii Europejskiej”. Komentarz chyba 
zbędny… Zastanawiam się tylko jakim sposobem 
tacy ludzie zostają radnymi? Na jakim poziomie jest 
w Polsce demokracja i świadomość społeczna wybor-
ców skoro do rad miejskich wybiera się takich ludzi? 
W świecie zupełnie nie rozumiano powodów takiej 
decyzji. Jednak kiedy polscy esperantyści zaczęli wy-
jaśniać swoim kolegom z innych krajów, kto rządzi 
obecnie Polską i jakie są pryncypia polityki tej wła-
dzy, wywołało to nieukrywane zgorszenie, a decyzję 
władz Białegostoku nazwano haniebną. Skutki dla 
Białegostoku będą opłakane, ponieważ esperantyści 
zrozumieli, że nie mają czego szukać w tym mieście. 
W Białymstoku ustawicznie likwidowano wszelkie 
ślady życia L. Zamenhofa. Najpierw zburzono jego 
rodzinny dom, zamiast odrestaurować go i zrobić w 
nim muzeum, które przyciągałoby turystów z całego 
świata, później zamknięto ośrodek jego imienia i na 
koniec nie chciano uczcić rocznicy jego śmierci. To 
nie przypadkowe zdarzenia, to droga którą kroczy 
obecna władza w Polsce. Nacjonalizmem próbuje się 
zasłonić brak osiągnięć swojego narodu. Poprzez na-
cjonalizm wywołuje się w narodzie iluzoryczne po-
czucie wielkości. Nacjonalizm wywołuje się sztucz-
nie wszędzie tam, gdzie naród jest mało świadomy, 
łatwo ulega populizmowi, demagogii i manipulacji, 
gdzie demokracja raczkuje, a przy tym naród odczu-
wa głód sukcesu. Wtedy wyciąga się, nawet z odległej 
historii, postacie i każe się ludziom je czcić, wyol-
brzymiając przy tym ich zasługi dla kraju i świata. A 
innych, którzy rzeczywiście rozsławili kraj w świecie, 
nie pasujących z różnych powodów rządzącym, ska-
zuje się na zapomnienie.  

Nie tylko Zamenhof... 

Zamenhof to tylko jeden z wielu wybitnych polskich 
Żydów, których obecna władza najchętniej wymaza-
łaby z polskiej historii. W roku 2017 przypadały dwie 
rocznice związane z B. Leśmianem, 140 rocznica uro-
dzin i 80 rocznica jego śmierci. Leśmian to nie pierw-
szy lepszy pismak, ma swoje trwałe miejsce w historii 
polskiej literatury. To wybitny polski poeta, eseista, 
tłumacz i krytyk literatury, również znawca teatru. 
Do sejmu wpłynął wniosek z propozycją uczczenia 
autora „Łąki” (zbioru poezji, który do dziś zadziwia 
Polaków balladami czy pieśniami i bawi wierszami 
jak choćby „W malinowym chruśniaku”). Inicjatywa 
od razu trafiła na opór posłów PiS. Argumentowano, 
skądinąd niedorzecznie, że nie jest to poeta tej miary 
co Mickiewicz, Słowacki czy Kochanowski. Przecież 
każdy z nich był wybitny na miarę swoich czasów. 
Wśród prawicowych parlamentarzystów zalazła się 
tylko jedna posłanka (Joanna L.), związana niegdyś 
z mediami, która potrafiła się przeciwstawić swoim 
klubowym kolegom i z sejmowej mównicy stwierdzi-
ła, że „Leśmian czerpał z polskiej tożsamości, polskiej 
tożsamości ludowej, umiał to wszystko, co usłyszał w 
polskości przetransferować do poezji, budując bar-
dzo konsekwentny obraz metafizyczny”. To jednak 
nie zmieniło decyzji posłów PiS i zamiast Leśmiana 
postanowili uczcić W. Biegańskiego, J. Hallera, T. 
Kościuszkę, W. Raczkiewicza oraz rocznicę koro-
nacji obrazu M. B. Częstochowskiej, a także ogło-
sili, że będzie to rok rzeki Wisły. Nikt nic nie mam 
przeciwko rzece Wiśle, ani koronacji, ani przeciwko 
wymienionym wybitnym Polakom, ale skoro było ich 
tak wielu w kolejce do czci, to dlaczego zabrakło tam 
miejsca dla Leśmiana? Nikt tego rozumowo nie jest 
w stanie wyjaśnić. To samo przy okazji kolejnych 
rocznic urodzin czy śmierci spotka J. Korczaka, J. 
Tuwima, J. Brzechwę, J. Lechonia, M. Jastruna, K. 
Baczyńskiego, Z. Baumana, I. Szewińską i dziesiąt-
ki, a nawet setki innych wybitnych postaci polskiej 
kultury, nauki czy sportu pochodzenia żydowskiego. 
Kierunek został już zapoczątkowany...

Obecna władza nie mówi tego oczywiście wprost, 
ale daje jasno do zrozumienia, że jeśli w tobie znaj-
dziemy chociażby jedną kroplę żydowskiej krwi, 
wyrzucimy cię na śmietnik historii, gdzie zgnijesz i 
Polska o tobie zapomni, niezależnie od tego co zrobi-
łeś wartościowego dla swego kraju. 
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Nawet po zaszczepieniu musisz nadal stosować się do zaleceń władz.

Warto wiedzieć 
o szczepieniach

1. Szczepionka może  
zmniejszyć ryzyko ciężkiego 
zachorowania lub śmierci na 
COVID-19.

2. Po szczepieniu układ 
odpornościowy organizmu 
wytwarza ochronę przeciwko 
COVID-19.

3. Przy braku choroby maleje 
ryzyko zarażenia innych.

4. Zaszczepienie się  
powoduje, że zmniejsza się 
szerzenie zakażeń w skali 
całego kraju.

5. Szczepionka przeciw 
COVID-19 oferowana jest  
każdemu, kto ukończył 18 lat. 
Szczepienie jest bezpłatne. 

6. Również osoby występu-
jące o azyl lub przebywające w 
Szwecji bez zezwolenia mogą 
otrzymać szczepionkę. 

7. Możesz się zaszczepić 
nawet, jeżeli nie masz dowodu 
tożsamości, numeru ewiden-
cyjnego ani koordynacyjnego. 
Otrzymasz chwilowy numer  
od opieki medycznej. 

8. Osobom ryzykującym 
ciężki przebieg choroby  
jako pierwszym zostanie  
zaoferowana szczepionka.

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se 
Dla informacji o tym, kiedy możesz się zaszczepić, wejdź na www.1177.se.

Razem ku lepszemu


