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У статті розкрито внесок Людвіка Заменгофа у створення та 

розвиток міжнародної планової мови «есперанто» – соціально-
культурного феномену, універсального засобу міжкультурного діалогу та 
людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі. Автором 
висвітлено основні біографічні відомості Л. Заменгофа, пов’язані з 
історією створення мови «есперанто», перших есперанто-видань, його 
участь у становленні та розвитку світового есперанто-руху.   
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Більше ста років функціонує і розвивається планова мова 

«есперанто», створена в процесі пошуків оптимальних шляхів вирішення 
проблеми спілкування багатомовного людства. Унікальний експеримент 
функціонування і розвитку сконструйованого повноцінного засобу 
спілкування привертає до себе все більшу увагу як в теоретичному плані, 
так і з точки зору практичної громадської значущості. 

Упродовж більше сотні років есперанто вживається усно та 
письмово. З руки численних есперанто-поетів та есперанто-письменників 
зростає обсяг оригінальної і перекладеної літератури, національних і 
міжнародних періодичних есперантомовних видань, есперанто-локалізацій 
програмного забезпечення, есперантомовних сайтів чи їх локалізацій, 
есперанто-фільми, а контактні адреси есперантистів (Pasporta Servo) 
знаходяться майже в кожному містечку 121 країни світу. Більшість країн 
світу має власні національні есперанто-організації. 

На думку дослідників у галузі інтерлінгвістики, есперанто можливо 
вивчити швидше ніж будь-яку національну мову завдяки її простій і 
правильній побудові, есперанто уможливлює рівноправне становище між 
людьми через те, що ні для кого мова не є рідною. Есперанто – нейтральна 
мова, розмовляючи якою люди не відчувають тиск іноземної мови, тому 
з’являється відчуття рівноправності при спілкуванні з представниками 
інших країн, а це призводить до підвищення відчуття людської та 
національної гідності. 

Міжнародна мова «есперанто» – соціально-культурний феномен, 
універсальний засіб міжкультурного діалогу та людського взаємо-
розуміння в загальносвітовому масштабі. Її творцем є Людвік Лазар 
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Заменгоф – польський лікар-окуліст, лінгвіст і поліглот, автор праць в 
галузі інтерлінгвістики, активний громадський діяч.  

Різні аспекти есперанто руху як соціально-культурного, інтерлінгвіс-
тичного феномену знайшли відображення у працях Є. Бокарєва, Ю. Дмит-
рієвської-Нільсон, Б. Колкера, А. Королевича, А. Короля, С. Кузнєцова, 
Д. Лук’янець, Г. Махоріна, А. Мельникова та ін. Проте слід зазначити, що 
більшість з наукових праць тільки побічно стосуються досліджуваної теми, 
мають фрагментарний характер, вимагають всебічного аналізу, перевірки і 
зіставлення фактів, об’єктивного і неупередженого висвітлення. 

Мета статті – висвітлити внесок Л. Заменгофа у створення та 
розвиток міжнародної планової мови «есперанто». 

«Lingwe uniwersala» («Мова універсальна») – перший проект 
міднародної мови, створеної молодим Л. Заменгофом. Поштовхом до 
створення такої мови були умови, в яких почалося свідоме життя здатного 
і допитливого хлопця. 

Лазар Маркович Заменгоф (при народженні Лейзер Мордхович 
Заменгов) народився 15 грудня 1859 р. в м. Бєлосток – невеликому 
польському містечку, що знаходилося у той час на західній околиці 
Російської імперії (Гродненська губернія). У офіційних документах його 
прізвище, ім’я, по батькові – Заменгоф Лазар Маркович. З 1890 р., 
проживаючи головним чином у Варшаві, він, замість офіційного Лазар, 
користувався польським ім’ям Людвик. Цією обставиною пояснюються 
ініціали Л. Л. (Лазар, Людвик), що зустрічаються в деяких літературних 
джерелах [6, с. 34].  

Л. Заменгоф – перша дитина в сімї викладача іноземних мов 
реального училища Марка Фабіановича Заменгофа та Розалії Шолемівни 
Заменгоф. Його батьки одружилися в 1858 р., за рік до народження сина. 
Пізніше в сім’ї народилися ще п’ятеро синів (Фелікс, Герш, Генрик, Леон і 
Олександр) і п’ятеро дівчат (Фейгл (Фаня), Гітл, Сура-Двойра, Міна та 
Іда). Розмовними мовами в родині були ідиш та російська. Батько і дід 
Л. Заменгофа були викладачами іноземних мов. Марк Фабіанович 
Заменгоф публікував у газеті «Гацефира» роботи з філології 
староєврейської мови, склав навчальні посібники на івриті за єврейським 
віровченням, географії та мовознавства [4]. 

Л. Заменгоф навчався в російських навчальних закладах – в 
реальному училищі в Бєлостоку, потім у класичній гімназії у Варшаві 
(куди в 1873 р. переїхала родина, а в серпні 1874 р. Л. Заменгоф вступив до 
четвертого класу 2-ї чоловічої гімназії), Московському університеті.  

У Бєлостоку, що налічував у той час близько 30 000 жителів, 
населення складалося з чотирьох різномовних етнічних елементів: росіян, 
поляків, євреїв і німців. Російською мовою розмовляла частина 
інтелігенції. На польській, всупереч заборонам царського уряду, що 
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намагався насильницьки русифікувати Польщу, розмовляло все польське 
населення польського міста. Багато євреїв розмовляли на мові 
західнонімецького походження – ідиш, а німці – на своїй рідній мові.  

У ранньому Л. Заменгоф дитинстві вивчив усі місцеві мови. Він 
досконало володів російською; вважаючи її своєю рідною мовою, писав на 
ній навіть вірші. Будучи свідком нерідких конфліктів на мовному ґрунті, 
Заменгоф дійшов помилкового висновку, що основною причиною 
ворожнечі між людьми, що говорять на різних мовах, є різномовність. 
Йому здавалося, що наявність єдиної, нейтральної мови, загальної для усіх 
людей, буде тим засобом, який встановить дружбу між усіма народами, 
знищить війни, створить епоху мирного життя на усій нашій планеті. 
Одержимий цією ідеєю, він почав працювати над створенням нейтральної 
мови. У процесі роботи Л. Заменгоф прийшов до переконання, що людська 
мова є надзвичайно складною системою, що складається з десятків тисяч 
елементів, сотень правил, що перетворюють ці елементи, управляють 
ними. Він відчував, що впоратися із завданням, яке він поставив перед 
собою, – створити нову мову, – не під силу одній людині, але незважаючи 
на це, мрія здійснити свій зухвалий план жила в нім і він з неймовірною 
завзятістю продовжував розпочату роботу [6, с. 34–35]. 

Вивчаючи в гімназії англійську мову, Л. Заменгоф був уражений 
простотою граматики цієї мови в порівнянні з граматиками вже йому 
відомих. Це привело його до думки, що в граматичних правилах древніх 
класичних і сучасних національних мов багато складного, нелогічного, 
зайвого, що утруднює їх вивчення. Він критично проаналізував граматику 
створюваної ним мови, виключив з неї усе зайве і таким чином спростив її 
до максимуму. Тепер уся граматика уміщалася на двох сторінках. Але 
товстий словник не давав спокою – Л. Заменгоф хотів скоротити 
словарний фонд без збитку для виразності мови, проте не знав, як це 
зробити [6, с. 35].  

Одного дня, гуляючи по місту, він прочитав напис «швейцарський», 
повз який проходив вже багато разів, але не звертав на нього уваги. 
Потім – вивіска з назвою «кондитерська». Обидва слова закінчувалися 
однаково – на «ская». Заменгоф замислився над цією властивістю 
російської мови і його раптом осяяла геніальна думка – з національних мов 
відібрати невелику кількість кореневих слів і за допомогою суфіксів і 
префіксів утворити потрібні похідні слова. Знайшовши вихід з положення, 
Л. Заменгоф з новою енергією і вірою в успіх взявся за скорочення свого 
словника. Він викинув цілі групи слів з різними коренями, замінивши їх 
словами, утвореними від одного кореня за допомогою афіксів [6, с. 35]. 

Будучи учнем восьмого класу, дев’ятнадцятирічний гімназист 
Л. Заменгоф закінчив роботу над проектом нової мови. Він познайомив зі 
своїм винаходом колег по гімназії (серед яких, як припускають деякі 
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історики есперанто, був Леон Винер, батько Норберта Винера, осново-
положника кібернетики). Друзів Л. Заменгофа вразила простота, логічність 
і легкість вивчення нової мови. Вони охоче почали її вивчати [6, с. 35].  

5 грудня 1878 р. Л. Заменгоф і його колеги урочисто святкували 
народження мови, яку автор назвав «lingwe uniwersala». Юні прихильники 
універсальної мови з ентузіазмом співали гімн на честь дивного знаряддя 
міжнародного спілкування, яке повинне було ощасливити людство. Гімн 
починався словами: «Malamikete de les nacjes Kado, kado, jam temp’ esta! La 
tot’ homoze in familje Konunigare so deba» («Ненависть між народами, 
зникни, зникни, вже пора. Усе людство повинне об’єднатися в одну 
сім’ю») [6, с. 35–36].  

Проте, на думку дослідників, Л. Заменгоф в той час був занадто 
молодий, щоб опублікувати свою роботу. Закінчивши навчання в гімназії, 
за наполяганням батька він вступив на медичний факультет Московського 
університету. Вивчав медицину в Москві, а потім у Варшаві. В 1885 р. 
Заменгоф закінчив університет і зайнявся медичною практикою в якості 
окуліста в містечку Вейсеяй (Сувалкского повіту), де жила сім’я його 
сестри Фейгл (Фані) Піковер, з 1886 р. – в Плоцьку.  

Працюючи лікарем, Л. Заменгоф не покидав працю на філологічній 
ниві. Так, у 1879 р., будучи студентом Московського університету, 
Л. Заменгоф під псевдонімом «Л. Гамзефон» написав першу граматику 
їдишу російською мовою «Опыт грамматики новоеврейского языка 
(жаргона)», яку він частково опублікував у віленському журналі «Лэбн ун 
висншафт» (Життя і наука) в 1909–1910 роках на ідиші. Повністю 
вихідний російський текст з паралельним перекладом на есперанто був 
опублікований лише в 1982 р. в перекладі Адольфа Холцхауза (Adolf 
Holzhaus) в «L. Zamenhof, provo de gramatiko de novjuda lingvo» («Спроба 
граматики новоєврейскої мови», Гельсінкі, 1982). У цій роботі, крім опису 
власне граматики, Л. Заменгоф запропонував перевести ідиш з єврейської 
мови на латинську, а також провести загальну реформу орфографії 
єврейської мови. У той же період Л. Заменгоф написав й інші філологічні 
роботи на ідиші, зокрема, першу класифікацію нової єврейської поетики. 
Л. Заменгоф перекладав оповідання Шолом-Алейхема з ідишу на 
есперанто (1909–1910, у книжковій формі – 1924) і опублікував 5 власних 
віршів на ідиші (перший переклад на есперанто – N. Z. Maimon, W. Auld, 
Nova Esperanta Krestomatio, 1991) [4]. 

Одночасно з першими успіхами у галузі філології він продовжував 
удосконалювати проект міжнародної мови. 

Батько Л. Заменгофа, рахуючи затію сина даремною витратою часу і 
здоров’я, спалив усі перші рукописи «універсальної мови», коли син був у 
Москві. Дізнавшись про те, що сталося, Л. Заменгоф почав по пам’яті 
відновлювати те, що було знищене вогнем. Багато що з придуманого 
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раніше йому не сподобалося. Він почав міняти, покращувати і таким 
чином створив другий варіант мови. Щоб переконатися в тому, що новий 
варіант є вже цілком зрілим продуктом, Л. Заменгоф багато переводив з 
національних мов, писав вірші. Упродовж шести років наполегливої праці 
він добився того, що його мова стала простою закінченою системою, 
придатною для вираження думок у будь-якій формі, включаючи поезію 
[6, с. 36].   

Другий проект мови був закінчений у 1885 р., але упродовж двох 
років Л. Заменгоф не міг знайти видавця, який ризикнув би вкласти гроші 
в сумнівну справу. Допомога прийшла несподівано. Ідея нової мови 
сподобалася його нареченій та її батьку [6, с. 36]. Тому видання було 
здійснено на кошти, отримані Заменгофом від свого тестя – ковенського 
фабриканта Олександра (Сендера Лейбовича) Зільберніка у вигляді 
приданого (10 000 рублів) за його наречену Клару Зільбернік. Їх заручини 
відбулися 30 березня 1887 р., а весілля – 8 серпня цього ж року [8]. 

Рукопис майбутньої книги було передано на цензорську перевірку 
6 квітня 1887 р. Дозвіл на друк російськомовної версії отримано 2 червня. 
14(26) червня 1887 р. у Варшаві в друкарні Х. Кельтера з’явилася брошура 
російською мовою обсягом у 40 сторінок під заголовком «Міжнародна 
мова». Саме цю дату вважають «днем народження» есперанто. Будучи 
залежним від своїх пацієнтів, Л. Заменгоф не хотів, щоб вони знали, що їх 
лікар займається «сторонніми справами», і вирішив видати свою роботу 
під псевдонімом «Доктор Есперанто», що в перекладі означає «доктор що 
сподівається» [6, с. 36; 8].  

Російськомовна версія вийшла тиражем в 3000 екземплярів. 
Незабаром брошура вийшла на інших мовах. Уже до кінця 1887 р. були 
опубліковані видання польською (2000 примірників), німецькою та 
французькою мовами (по тисячі примірників). Всі переклади були 
виконані самим Л. Заменгофом. Перша версія англійською мовою вийшла 
у 1888 р., проте в настільки невдалому перекладі, що Л. Заменгоф був 
незабаром змушений зупинити її поширення. В 1889 р. з’явився більш 
досконалий переклад англійською мовою. В 1888 р. Л. Заменгоф підго-
тував видання книги на ідиш та івриті, в тому ж році вона вийшла на 
італійській та шведській мовах [8]. 

Ці перші книги на різних мовах в есперантській літературі називають 
«La Unua Libro» («Перша книга»).  

У передмові до «Прершої книги» автор обґрунтував актуальність і 
корисність його роботи. Зокрема, він писав: «Величезне значення мала б 
міжнародна мова для науки, торгівлі – словом на кожному кроці... Хто хоч 
раз серйозно замислився над цим питанням, той погодиться, що ніяка 
жертва не була б занадто велика, якби ми могли нею добути собі 
загальнолюдську мову. Тому будь-яка, навіть найслабкіша спроба в цьому 
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напрямі заслуговує на увагу» [1, с. 5]. 
Виклавши основні принципи побудови мови, Л. Заменгоф приводить 

декілька текстів-зразків, у тому числі два своїх оригінальних вірші як 
свідчення того, що створена ним мова придатна і для поезії [6, с. 37].   

До книги «Міжнародна мова» увійшов також «Інтернаціонально-
російський словник», що містить 917 словотворчих елементів; тут подані 
корені слів, закінчення і афікси, які автор трактує як самостійні слова. За 
допомогою цих формантів можна утворити усі граматичні форми і 
принаймні 10 000 похідних слів [6, с. 37].   

На звороті заголовного аркуша брошури вміщена така декларація: 
«Інтернаціональна мова, подібно до всього національного, складає гідність 
громадську, і від будь-яких особистих прав на нього автор назавжди 
відмовляється» (як відомо, Й. Шлейер, автор однієї з міжнародних 
планових мов «волапюк» вчинив інакше і це було однією з причин її 
природного відмирання). Л. Заменгоф не вважав себе єдиним вершителем 
долі створеної ним мови. Він уважно прислухався до доброзичливих 
критичних зауважень і пропозицій, а це значною мірою сприяло 
вдосконаленню і подальшому розвитку міжнародної мови [6, с. 37].   

Незвичайний підручник отримали від автора наукові товариства, 
редакції періодичних видань, учені, письменники, учителі, адвокати та ін. 
Після декількох тижнів тривожного очікування почали приходити листи. 
Разом з позитивними відгуками, були листи з нещадною критикою, іноді 
навіть знущаннями. Їх супроводили жорстокі напади у пресі, особливо з 
боку прихильників іншої міжнародної планової мови «волапюк». 

Одного дня Л. Заменгоф отримав лист із Криму, який його дуже 
збентежив. П’ятнадцятирічна дівчина написала  йому лист на його ж мові, 
в якому, повідомивши про успіхи гуртка по вивченню міжнародної мови, 
яким керувала, та запропонувала цю мову назвати псевдонімом автора – 
Есперанто. Пізніше з такими ж пропозиціями звернулися до Л. Заменгофа 
інші прихильники його мови і незабаром «мова Есперанто», а потім – 
просто «есперанто» стало загальноприйнятою назвою нової мови [6, с. 37].   

Радісною подією для автора есперанто, стривоженого негативними 
відгуками ворогів його проекту, був несподіваний візит – Л. Заменгофа 
відвідав високий елегантно одягнений чоловік у віці близько 30 років і 
вітав хазяїна на винайденій ним мові: «Mi salutas vin, kara majstro!» 
(«Вітаю Вас, дорогий маестро!»). Л. Заменгоф відповів на вітання на тій же 
мові і, збентежений, забурмотів щось невиразне. Так, на думку біографів 
автора міжнародної мови, почалася перша в історії інтерлінгвістики 
розмова творця есперанто та інженера Антона Грабовського, який згодом 
зіграв значну роль у розвитку художньої літератури на есперанто [6, с. 38]. 

До Л. Заменгофа продовжували надходити сотні листів з порадами, 
пропозиціями, часто абсолютно протилежними. Позбавлений можливості 
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відповідати на усі листи, він у 1888 р., під тим же псевдонімом, видає 
брошуру під назвою «Dua Libro de l’Lingvo Internacia» («Друга книга 
міжнародної мови») [3] і «Aldono al la Dua Libro» («Доповнення до другої 
книги») [2]. У цій брошурі він дякує усім за відгуки і оголошує про намір 
випустити ще декілька зошитів з обговоренням отриманих пропозицій  
[6, с. 38; 8].    

За словами дослідників, Л. Заменгоф активно поєднував лікарську 
практику та громадську діяльність. Так, у жовтні 1893 р. він приїхав у 
Гродно, де відкрив офтальмологічний кабінет. Тут він не тільки мав 
приватну лікарську практику, але також брав участь у роботі лікарського 
товариства Гродненської губернії, а також був помічником судді у 
відомчому суді міста. В жовтні 1897 р. Л. Заменгоф покинув Гродно і до 
8 грудня 1897 р. він оселився у Варшаві, в небагатому єврейському 
кварталі [4].  

Для Л. Заменгофа мова есперанто була не просто засобом 
спілкування, а й способом поширення ідей. Він хотів проповідувати ідею 
мирного співіснування різних народів і культур. З метою поширення цих 
ідей Л. Заменгоф навіть розробив вчення «Homaranismo» (Гомаранізм).  

Саме Л. Заменгоф був першим перекладачем художньої літератури з 
природних мов на есперанто і першим поетом на есперанто. Його вірші 
пройняті ідеями братства народів і релігійністю. Пізніше він опублікував 
словники есперанто, хрестоматії та окремі видання своїх оригінальних 
творів і перекладів на есперанто зі світової класичної літератури. Серед 
його перекладів – «Гамлет» Шекспіра, «Ревізор» Гоголя, казки Андерсена, 
Біблія. 

Як автор та ідеолог самої розповсюдженої міжнародної планової 
мови есперанто Л. Заменгоф став неформальним лідером есперанто-руху, 
хоча він ніколи не прагнув до слави чи влади. Есперантисти називали його 
Маестро, але сам Л. Заменгоф не любив цей титул і відмовився зайняти 
будь-яку офіційну посаду в есперанто-русі. З 1895 р. він відійшов від 
пов’язаної з есперанто діяльності, до якої повернувся лише в 1902 р., 
почасти у зв’язку з контрактом на видання книг на есперанто, підписаним 
із французьким видавництвом «Ашет» (Hachette) [4].  

29 липня 1905 р. у Франції Л. Заменгоф був нагороджений Орденом 
Почесного легіону. У тому ж році 5–12 серпня він брав участь у 
I Всесвітньому конгресі есперантистів у французькому місті Булонь-сюр-
Мер, після чого до 1914 р. брав участь у роботі всіх Всесвітніх конгресів 
есперантистів. 

У 1914 році подружжя Заменгоф прямували до Парижа на відкриття 
X Всесвітнього конгресу есперантистів, але 1 серпня почалася Перша 
світова війна і поїзд, в якому вони їхали, зупинили під Кельном 
(Німеччина). Російським учасникам довелося повертатися на батьківщину 
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через нейтральні країни.  
Помер засновник міжнародної планової мови  «есперанто» 14 квітня 

1917 р. в окупованій німецькими військами Варшаві. Похований 
Л. Заменгоф 16 квітня 1917 р. на варшавському єврейському кладовищі [4].  

Сьогодні 15 грудня – День народження Л. Заменгофа – відзначається 
есперантистами усього освіту як Zamenhofa Tago, що супроводжується 
різними заходами – концертами, книжковими виставками і т.д. Ім’я творця 
міжнародної мови «есперанто» носять вулиці, планети. Пам’ятники, бюсти 
та пам’ятні знаки всесвітньо відомому Доктору Есперанто встановлені в 
багатьох містах світу. 
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