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 „Zamenhof stanął pod koniec XIX wieku przed poważnym problemem: jak stworzyć 
porozumienie dla podzielonego społeczeństwa, które zobaczył na ulicach Białegostoku. Jak 
stworzyć ideę wspólnego języka, skoro każdy naród uważał swój język za najważniejszy na 
świecie. Jak pomóc ludziom zaakceptować inny język, by nie podważył kultury tożsamościowej 
płynącej z ojczystego.  
Krótko przed śmiercią najbliższa była mu idea humanitaryzmu – odrzucała narodowość, 
zdaniem Zamenhofa, źródło wszelkich szowinizmów: „W każdym kraju ta grupa etniczna, 
która posiada większość, ma władzę nad innymi grupami etnicznymi i długo jeszcze nie 
zrozumie idei humanitaryzmu. Jednak żadna grupa etniczna nie może wiedzieć, co się z nią 
stanie jutro. Ale wcześniej czy później wszyscy uczciwi ludzie przekonają się, że rządy gwałtu 
mają naturę zwierzęcą, a nie ludzką, i że pokojowe współżycie na ziemi i zaprzestanie wojen 
jest możliwe nie przez nietrwałe i niesprawiedliwe kompromisy, ale wyłącznie przez absolutną 
sprawiedliwość, równą dla wszystkich grup etnicznych, w każdym miejscu i czasie”. 
Esperanto staje się bardzo popularne w Europie Zachodniej na początku XX wieku. Zamenhof 
mieszka wtedy w biednej dzielnicy w Warszawie, jego praktyka lekarska to porażka, oszczędza 
każdą kopiejkę. Szuka swojej żydowskiej tożsamości, zafascynowany jest jidysz, nie jest 
pewny, czy tworzy język dla Żydów, czy dla wszystkich. Balansuje między swoim żydowsko-
polsko-rosyjskim pochodzeniem. Wychował się w zaborze rosyjskim, lubił pisać i mówić po 
rosyjsku, więc dla Rosjan jest Rosjaninem, dla Polaków Polakiem żydowskiego pochodzenia. 
Jego żydowskość zostaje przemilczana na kongresie we Francji w 1905 roku. Francuzi 
zażądali, by wyrzucił z przemówienia zdanie, „my, wszyscy chrześcijanie, żydzi i muzułmanie, 
jesteśmy dziećmi Boga”. Nawet w esperanckiej encyklopedii z 1986 roku nie ma wzmianki, że 
był Żydem.  
Esperanto, język prosty w obsłudze, miało być symbolem tej prostej idei. Zasady językowe 
można opisać na kilku stronach. Rzeczownik w liczbie pojedynczej zawsze kończy się na „o”, 
przymiotnik w liczbie pojedynczej na „a”, czas teraźniejszy ma zakończenie „as”, przeszły „is”, 
przyszły „os”, a każdy wyraz czyta się fonetycznie, tak jak pisze. I nie ma wyjątków od reguł. 
Esperanto miało być otwartą ideą, Zamenhof nigdy nie zastrzegł praw autorskich, dopuszczał 
poprawki na zasadach demokratycznej dyskusji. Uczył się go Leszek Kołakowski, wielu innych 
znanych twórców, ale język nie przebił się, nie stała za nim siła kulturowa. ” 
(M. Kącki, Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Wydawnictwo Czarne 2015, s. 56-57) 
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I. Rozumienie tekstu  

 
 

      1. Proszę zaznaczyć, które z wybranych zdań są prawdziwe, a które fałszywe. 
 
1. Społeczeństwo Białegostoku było wielokulturowe i bardzo 

zżyte ze sobą, mimo różnic kulturowych. P/F 
2. Zamenhof uważał, że  jidysz jest najważniejszym językiem. 

P/F 
3. Esperanto staje się popularne w Europie Zachodniej w drugiej 

połowie XX wieku. P/F 
4. Zdaniem pomysłodawcy esperanto, istnienie narodowości 

pomagało w zjednoczeniu się ludzi. P/F 
5. Zamenhof twierdził, że pokojowe kompromisy nie pomogą w 

faktycznym utrzymaniu pokoju. P/F 
6. Koncepcja humanitaryzmu była bliska Zamenhofowi głównie 

pod koniec życia. P/F 
7. Każdy wyraz w języku esperanto czyta się fonetycznie. P/F 
8. Zamenhof nigdy nie zastrzegł praw autorskich do 

wymyślonego języka, chociaż miał plany, żeby to zrobić. 
P/F 

 
 
 
1. Proszę odpowiedzieć na pytania związane z tekstem. 

 
• Co – zdaniem Zamenhofa – ma naturę zwierzęcą, a nie ludzką, i dlaczego? 
• .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
• Wyjaśnij, dlaczego – zdaniem autora tekstu – Zamenhof balansował między kulturą żydowską, 

polską oraz rosyjską. 
• ….....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
• Z czego wynika prostota esperanto? 
• ….....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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II. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne 

 
1. Proszę podać wyrażenia synonimiczne podkreślonych wyrazów. 

 
• W esperanto istnieje zarówno oryginalna literatura, jak i przekłady. W katalogu internetowej 

księgarni Światowego Związku Esperantystów widnieje ok. 6700 książek. 
• Po ukończeniu studiów Zamenhof pracował jako okulista w Warszawie, jednak jego pasją 

pozostawały języki. 
• Zdecydowana większość słownictwa w esperanto pochodzi z języków zachodnioeuropejskich. 
• Ponad 100 gazet i czasopism ukazuje się regularnie w esperanto. 
 
 

2.  Proszę uzupełnić tekst słowami podanymi w nawiasach w odpowiednich formach   
gramatycznych. 

	
 

Pomimo że żadne państwo nie …...uznaje..... (uznawać) esperanto za swój język urzędowy, jest 
ono używane przez …................................................................ (międzynarodowa wspólnota), 
której wielkość, według różnych …............. (źródła), szacowana jest na sto tysięcy do 
….................................... (dwa miliony) użytkowników. Dla około …............... (tysiąc) z nich 
esperanto jest …........................ (pierwszy język). 
Od 12 do 15 maja 2017 roku odbywał się w …................ (Białystok) 36. Polski Kongres 
…................ (esperantysta – l.mn.). Podczas spotkania esperantyści z całego kraju …............ 
(dyskutować) o przyszłości ich języka, odbyły się także warsztaty ….......................................... 
(kuchnia żydowska).Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w …........................... (msza 
katolicka) w języku esperanto, a także zakupić nowości wydawnicze …............ (pisać) w tym 
języku.  
(Źródło: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21799857,polski-kongres-esperantystow-w-bialymstoku-
setna-rocznica-smierci.html) 
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3. Proszę uzupełnić tekst słowami podanymi w nawiasach w odpowiednich formach 
gramatycznych. 

 
Właściwie ten język powinien był wygasnąć wiele lat temu. (Powstał, Powstać, Powstanie) pod 
koniec XIX wieku, a już na (początek, początku, początkiem) XX stulecia ewoluował do rangi 
międzynarodowego (rucha, ruchu, ruchowi), który zarówno Hitler jak i Stalin (zatwierdzili, uznali, 
uznają) za wystarczająco niebezpieczny, by szykanować jego (osób, członków, zwolennicy). 
Esperanto jest międzynarodowym językiem, który (chociaż, jednak, mimo że) nigdy nie zrobił 
światowej (kariery, popularności, karier). (Choć, ponieważ, gdy) większość (ludzie, ludzkości, 
osoby) zapomniała o esperanto, jego wielbiciele pozostają (zaporni, wyporni, odporni) na sugestie, 
że ich idealistyczne marzenie o języku pokoju i (braterstwa, siostrzeństwa, bractwa) nie ma racji 
bytu we (obecnym, współczesnym, teraźniejszy) świecie. W dniach 25-26 lipca, 2000 (delegaty, 
delegatów, delegacje) z ponad 60 krajów (przyjechali, przyjechało, przyjechaliśmy) na coroczny 
kongres esperantystów do (Białegostoka, Białegostoku, Białystok). 
(Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/jezyk-milosci-z-bialegostoku/ep5hv) 
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4. Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki w odpowiednich formach gramatycznych. 
Jedno słowo jest zbędne. 
 

podbić, zupa, natomiast, zielony, nawiązywać, zamiast, kimono, zaprojektować, więc, nawet, kitel,  
przedstawiać, trafić 

 
Zamenhof trafił na koszulki. Wzór „Esperanto. Supo de 
Ludviko” ….............. do etykiety doskonale znanej puszki, 
która ….............. cały świat. Mowa o puszce …....... 
Campbell, której wzór …............. Andy Warhol. Zmienia 
się tylko nazwa, a także kolory. …......... czerwieni – mamy 
kojarzącą się z esperantem …........... Inne wzory? „Ludwik 
Zielony” wygląda jakby wyjęty z banknotu amerykańskiej 
waluty. „Ludwik Biały” …............ narysowany został 
czystą, czarną kreską na białym tle. CLZ wypuściło też serię 
lalek – Ludwików. Za sprawą Agnieszki Wątroby do życia 
powołane zostały ręcznie szyte postaci …............ 
Zamenhofa w różnych strojach. Jest …......... Ludwik 
klasyczny, w czarnym garniturze, jest Ludwik w lekarskim 
…..... czy nawet w …............! 
(Źródło: 
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21766922,poznaj-
zamenhofa-czyli-zamenhof-w-pop-kulturze.html) 

	
	
	
	

III. Część pisemna 
  

♥ Proszę wyrazić swoją opinię na temat języka esperanto. Czy Zamenhof miał rację? Czy 
Twoim zdaniem jeden, wspólny język powinien zastąpić inne?  


