
D-ras Liudas-Lozorius Zamenhofas.
(1859-1917).

Šio vyro vardas yra nūn plačiai žinomas pasauly, kaip 
tarptautinės E s p e r a n t o  kalbos išradėjo. Toji kalba buvo 
jo vienatinis dvasios kūdikis: jai jis netik gyvybės yr sutei
kęs, bet ir ją ugdęs, auklėjęs, iki galop ant kojų pastatęs ir 
į platųjį pasaulį išvedęs. Tuo būdu Esperanto kalba liks 
amžinai surišta su D-ro L. Zamenhofo vardu. Bet pati 
t a r p t a u t i n ė s  k a l b o s  i d ė j a  Zamenhofui nepriklauso. 
Ji yra daug senesnė už jį ir turi jau gan ilgoką ir įdomią 
savo istoriją.

Pirmieji, kurie ją yr surašę, buvo du prancūzų matema
tiku— L. C o u t u r a t’a s ir L. L e a u. Jų veikalas apie tai
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yra išėjęs Paryžiuj 1903 metais1). Iš ten sužinojom, jog apie 
tarptautinę kalbą jau rimtai yr galvoję XVII amžiaus filoso
fai Dekartas ir Leibnicas. Ten pat yra aprašyti ir 25 tarp
tautinės kalbos projektai, pasirodę pasauly dar prieš Espe
ranto atsiradimą. Vadinas, nestigo žmonių, jau ir seniau galvo
jusių apie tarptautinės kalbos klausimą ir bandžiusių net 
savotiškai jį išspręsti, tik, deja, tie jų tarptautinės kalbos 
projektai nėr prigiję, nes buvo dar nepribrendę ir pasirodę 
nelaiku.

D-ras Zamenhofas tuo atžvilgiu buvo laimingesnis. Jis 
gyveno antrojoj XIX amžiaus pusėj, kuomet susisiekimas 
žeme, vandeniu ir elektra buvo jau pasauly plačiai pasklidęs 
ir gerokai ištobulintas. Paleista telegrafu žmogaus mintis 
galėjo per v a l a n d ą  pasiekti tolimiausius žemės kraštus. 
Geležinkeliais ir garlaiviais buvo galima per v i e n ą  d i e 
n  ą  pervažiuoti keletas Europos valstybių. Šiandie aeroplanai 
ir cepelinai rengiasi per v i e n ą  s a v a i t ę  aplėkti aplink 
visą žemę.

Naudodamiesi šiais susisiekimo patogumais, žmonės nūn 
jau nebepasėdi vietoj: jie, lyg tie mašalai pavasarį, tik zuja 
ir zuja, trankydamiesi iš vieno žemės krašto į kitą. Tose 
savo kelionėse jie susiduria su įvairiausių tautų atstovais, 
kalbančiais įvairiausiomis kalbomis. Visi jie malonėtų su 
savo bendrakeleiviais arčiau susipažinti, pasišnekėti, pasitei
rauti apie gyvenimo sąlygas jų kraštuose. Bet nemokėdami 
svetimų kalbų, lieka vieni kitiems nesuprantami, nežinomi, 
svetimi...

I. Tarptautinės kalbos reikalingumas.
Čia tai išeina aikštėn gyvas vienos, v i s i e m s  ben

d r o s  t a r p t a u t i n ė s  k a l b o s  reikalas. Mat, turėdamas 
proto, žmogus, atsidūręs šalia kito, negal užčiaupęs burną 
snopsoti, kaip koks nebylys; jis jaučia reikalo pasidalinti 
mintimi su artimu. Bet šį tikslą atsiekti jam kliudo svetimų 
kalbų nemokėjimas. Kaip gi ši kliūtis pašalinti? Tai galima

1) Histoire de la Langue universelle par L .  C o u t u r a t  et L’ L e a u .  
Paris, Hachette, 1903, 596 p. in-8.



- 445 -

padaryti dvejopu būdu: arba visiems išmokstant v i s ų  p a 
s a u l i o  k a l b ų ,  arba kiekvienam išmokstant v i e n o s —  
t a r p t a u t i n ė s .  Bet pirmutinis būdas yra neįvykdomas, 
nes pasauly kalbų esama apie 560! Tatai belieka griebtis 
antrojo būdo — ir mokytis vienos tarptautinės. Ją įvedus į 
visas mokyklas, kiekvienas žmogus galės drąsiai keliauti 
per visą pasaulį, nes visur be vargo galės susikalbėti su 
vietos gyventojais.

Be s u s i s i e k i m o  i r  t u r i z m o  tarptautinės kalbos 
reikalas jaučiamas kaskart gyviau ir kitose kultūros srityse. 
Imkim pav. kad ir p r e k y b ą .  Ji savo esme yra tarptau
tinis dalykas, nes kiekvienas pirklys nori ir stengias turėti 
reikalų bei santykių su viso pasaulio prekybos firmomis. 
Bet tie santykiai palaikyti nelengva. Tam tikslui tenka sam
dyti didelis korespondentų būrys laiškams svetimomis kal
bomis rašyti. Visam tam tenka daug pinigų išleisti. Bet 
teįsigali visur tarptautinė kalba, tie daugingi korespondentai 
nebebus reikalingi, nes visa korespondencija galės eiti viena 
tarptautine kalba. Tai bus ir daug pigiau ir kur kas patogiau. 
Šiai reformai įvykus, prekyba visur galės žymiai pakilti ir 
sustiprėti.

Tarptautinės kalbos reikalauja ir š v i e t i m o  sritis. 
Nesant kol kas vienos visoms tautoms bendros kalbos, visos 
šiandienės vidurinės mokyklos bei gimnazijos yra priverstos 
savo programosna be savos gimtosios įvesti dviejų, trijų ar 
net ir daugiau svetimų kalbų mokymą. Prie rusų pav. mes 
lietuviai turėdavom kamuotis besimokydami pustuzinio sve
timų kalbų, būtent—rusų, slavių, vokiečių, prancūzų, lotynų 
ir graikų. Joms pažinti tekdavo padėti be galo daug laiko ir 
darbo. Tuo tarpu svetimų kalbų mokslas yra pats bergž
džiausis, nes apsunkindamas jaunimo atmintį, nič nieko 
neduoda jo protui. Mokėjimas šešiomis kalbomis pavadinti 
m o k s l ą ,  toli gražu juk nepadaro mus šešiskart mokytes
nius už kitus. Taip pat ir žinojimas, kaip vadinas d u o n a  
šešiose kalbose nesuteikia juk žmogui galimumo šešiskart 
daugiau užsidirbti duonos. Anaiptol — priverstas svetimoms 
kalboms skirti tiek brangaus laiko ir proto jėgų mūsų jau
nimas išeina iš gimnazijų šešiskart mažiau išlavintas, negu



- 446 -

išeitų iš mokyklų, kur vieton šešerių svetimų kalbų bebūtų 
dėstoma vien tik tarptautinė. Dėl daugybės svetimų kalbų 
mūsų moksleivija nei vienos jų negali gerai išmokti, neiš
skiriant nei savos gimtosios. Iš čia savaime plaukia išvada, 
kad svetimų kalbų mokslas reiktų sumažinti kiek tik galima, 
būtent, paliekant mokyklose tik dvi kalbi: g i m t ą j ą  i r  
t a r p t a u t i n ę .  Įvedus tą reformą, gimnazijose atliktų 
daug laisvo laiko, kuris kur kas produktingiau būtų galima 
paskirti dalykams, žmogų tikrai lavinantiems, būtent, mate
matikai, fizikai, filosofijai, gamtamoksliui, kraštotyrai, vietos 
teisei, gilesniam religijos pažinimui ir t.t. Dabar gi dėl kalbų 
daugumo tie dalykai arba visai nedėstomi, arba trumpinami 
iki minimumo, nes vargšai moksleiviai turi vilkti nepake
liamą svetimų kalbų jungą. Atpalaiduoti nuo jo, duoti gali
mumo mūsų moksleivijai plačiau ir giliau apsišviesti tegali 
vien tik tarptautinė kalba, nes ji v i e n a  gali atstoti v i s a s  
svetimas kalbas.

Nemažiau reikalinga ji ir apskritai m o k s l u i .  Mokslo 
darbas eina šiandien visuose kultūringuose kraštuose ir vi
somis kalbomis. Bet iš esmės mokslas yra par e x c e l 
l e n c e  tarptautinis dalykas. Teisingu vieno lenkų poeto 
pasakymu „Tiesos saulė nežino nei Rytų nei Vakarų“. Ypač 
tai žymu mokslininkų kongresuose. Į juos paprastai suva
žiuoja iš 20—30 kraštų daugybė mokslo vyrų, atsivežančių 
su savim apie tiek pat ir kalbų. Kad tuose kongresuose ne
pasikartotų Babelio bokšto istorija, mokslo referatai telei
džiama skaityti tiktai keturiomis kalbomis—angliškai, pran
cūziškai, vokiškai ir itališkai, nes tos kalbos būdamos di
džiųjų Europos valstybių kalbos labiausia yr žinomos 
mokslo pasauly.

Tačiau ir be paaiškinimų aišku, kad šitoki tvarka nėra 
nei teisinga nei kultūringa, nes, jos dėka, visos kitos tautos, 
net ir tokios didžiulės, kaip rusų bei japonų, lieka nuskriau
stos. O be to ir tų pačių keturių kalbų daugelis atvykusių 
mokslininkų nemoka ir todėl skaitomais tomis kalbomis 
referatais negali pasinaudoti.

Visai kas kita būtų, jei visi referatai būtų skaitomi viena 
tarptautine kalba. Tuomet visi kongreso dalyviai galėtų ir



— 447 -

visus referatus suprasti ir diskusijose dėliai jų dalyvauti, 
kaip tai ir yr buvę viduramžiais, kai universitetų ir mokslo 
kalba yra buvus viena lotyniška.

Dėl stigimo nestinga ir šiandien žmonių, kurie tą seną 
lotynų kalbą norėtų mokslui vėl įpiršti. Bet tas pasiūlymas 
yra nepriimtinas, nes viena — niekas pasauly negrįžta atgal; 
antra — lotynų kalba, kaipo seniai mirusi, neturi naujoms 
idėjoms ir išradimams atatinkamų žodžių; o trečia — ji tur 
labai painią gramatiką, daugybę išimčių ir todėl yra neap
sakomai sunki išmokti. Šių dienų gyvenimui reikia kitokios 
kalbos —dailios, skambios, o ypatingai lengvai išmokstamos. 
Tokia kalba tegali būti tiktai nauja, filosofiškai sukurta, 
tarptautinė.

Tarptautinės kalbos reikalas kaskart labiau jaučiamas ir 
aukštesnėj r e l i g i j o s  s r i t y .  Pradėkim kad ir nuo Kata
likų Bažnyčios. Iš esmės ji yra tarptautinė įstaiga, nes savo 
sekėjų turi visuose kraštuose, visose tautose. Prancūzai, vo
kiečiai, italai, lenkai, ispanai, lietuviai ir kiti, būdami kata
likai, jaučias esą b r o l i a i  Kristuje, turi vieną bendrą 
Šv. T ė v ą  Romoje. Taip mus mokina katalikų tikėjimas, ir 
mes tą tiesą mielai pripažįstam. Bet iš kitos šalies, gyve
nimo pamokyti, mes matom, kad toji mūsų katalikiškoji 
b r o l y b ė  nėra tobula, nes kad ir esam Kristuje broliai, 
bet kalbam įvairiomis kalbomis ir to dėl negalim vieni su 
kitais susišnekėti, o ir paties bendrojo mūsų Tėvo žodžių 
be vertėjo nesuprantam. To dėl nestinga įvairių tautų kata
likų, kurie prieš šią pilką dabarties realybę stato skaistų 
ateities idealą, kai, tarptautinei kalbai visur paplitus, visų 
tautų katalikai, kaip vienos šeimos broliai, galės lengvai 
su kits kitu susikalbėti ir tartus jiems bendrojo Tėvo žo
džius bei patarimus be vargo suprasti. To dėka, reikia tikė
tis, gautų žymiai sustiprėti ir pati Katalikų Bažnyčios vie
nybė.

Nemažiau reikalinga tarptautinė kalba ir krikščionims- 
nekatalikams. Sparčiai ikšiol ėjęs pas juos d i f e r e n c i a 
c i j o s  procesas, nūn atrodo besibaigiąs. Jo vietoj ima kas 
kart stipriau reikštis priešingas i n t e g r a c i j o s  procesas. 
Įvairių konfesijų krikščionys nekatalikai jaučia reikalo tar
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pusavy susiartinti, susipažinti, ieškoti bendrų uždavinių, 
siekti bendrų religinių tikslų. To dėl anglikonai ima vis la
biau bičiuliuotis su Rytų pravoslavais, vokiečių ir pran
cūzų protestantai įeško kontakto su Amerikos ir Anglijos 
unionistiškų protestantišku judėjimu. Tam tikslui vis daž
niau daroma tarptautiniai krikščionių nekatalikų susirinki
mai, suvažiavimai, kongresai (Stockholme, Lausannoj, Jeruzo
limoj ir k.). Juose vis labiau ir labiau aiškėja didelė tarp
tautinės kalbos svarba krikščionijos susiartinimo ir susipa
žinimo darbe.

To dėl ir nenuostabu, kad pastarais laikais tarptautine 
kalba ima naudotis įvairiausios tikybos: ir katalikai1) ir pro
testantai2) ir teozofai3) ir Japonijoj naujai kilusio religinio 
judėjimo Omoto šalininkai4) ir panašaus Persijoj atsiradu
sio Baha-io mokslo sekėjai5) ir komunistai6) ir kitokių 
naujų srovių skelbėjai. Visa tai pirštu prikišamai parodo 
neapsakomai didelę tarptautinės kalbos svarbą šiandieninia
me religijos gyvenime.

Pagaliau negalim čia aplenkti ir dar vieno šios gadynės 
žymaus kultūros veiksnio — radio. Jo iš bet kur paleistas 
kalbos ar dainos baisas plaukia tiesiog per visą pasaulį, pa
siekdamas tolimiausius žemės užkampius. Jis visur girdimas, 
kur tik yra žmogaus ausis ir nesugedęs radio aparatas. Iš
radimas — tikrai stebėtinas. Tik nelaimė, jo veikimą žymiai 
kliudo kalbų įvairumas. Dėliai to žymus per radio leidžia
mųjų pranešimų daugumas nueina niekais, nes klausytojai 
kad ir girdi žodžių garsą, bet jų nesupranta dėl svetimų 
kalbų nemokėjimo. Būtų visai kas kita, jei leidžiamos per 
radio žinios būtų perduodamos tarptautine kalba. Tuomet

1) Sk. jų tarptautine Esperanto kalba leidžiamus laikraščius: 
E s p e r o  K a t o l i k a , Paris, 22 Cours Albert 1-er, kaina metams 25 fran
kai; L a  j u n a  B a t a l a n t o , Köln, Dagobertstr. 28, Germanujo, kaina 
metams — 5 litai.

2) K r i s t a n a  R e v u o ,  142 High Holborn, W. C. J. London, Anglu- 
30; E s p e r o  K r i s t a n a , išeina Suomijoj; La ora Epoko, Baden, 
Svisujo.

3) E s p e r o  T e o z o f i a , Praha, Krakovska 17, Čekoslovakijoj.
4) O m o t o , gazeto Esperanta, Kameoka, Japonijoj.
5) L a  n o v a  T a g o , Hamburg, Germanujo.
6) S e n n a c i u l o , 14 Avenue de Corbera, Paris.
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visas pasaulis galėtų ne tik girdėti kiekvienos stoties praneši
mus, bet ir juos pilnai suprasti. Dabar, to nesant, radio ma
žiausiai perpus nustoja savo svarbos. Taigi nei kiek neper
dėsime pasakę, jog kiekvienas radio vakaras prašyte prašo 
valstybių, kad greičiau į savo radio programas įvestų tarp
tautinę kalbą. Be jos radio atrodo, lyg būtų nepilnas, neuž
baigtas išradimas. Jį tinkamai užbaigti ir apvainikuoti tegali 
vien tarptautinė kalba.

Tuo būdu šiandieną nėra nė vienos žymesnės kultūringo 
gyvenimo srities, kur tarptautinės kalbos reikalingumas ne
būtų jaučiamas. Ji kasdiena daros reikalingesnė visiems
— ir mokslininkams ir darbininkams, ir pirkliams ir ke
liauninkams ir komunistams ir katalikams... Dėliai to ir ne
nuostabu, jog žmonija jos laukte laukė. Ir šis laukimas 
niekais nenuėjo: 1887 m. ji galop į pat laiką yra pasirodžius, 
nes viskas buvo jau prirengta jos tolesnei kilniai misijai 
žemėje.

Kaip jau aukščiau minėjau, sukūrė ją D-as L. Zamenho
fas. Jis yra gimęs inteligentiškoj žydų šeimoj — Baltstogėj, 
taigi istoriškosios Lietuvos ribose, vėliau kurį laiką gyveno net 
etnografiškojoj Lietuvoj (Veisėjuos); buvo vedęs kaunietę Kla
rą Zilbernikaitę. Londone, trečiame Esperantininkų kongrese 
1907 m. Lietuvą viešai yra paskelbęs savo tėvyne1) ir to 
dėl mums lietuviams ypatingai brangus. Mes tikrai galim 
džiaugtis, jog Esperanto išradėjas, kad ir nelietuvis, yra 
vis dėlto artimas Lietuvai žmogus.

Žiūrint į žmonijos gyvenimą krikščioniškai, tenka tarp
tautinės kalbos išradimas laikyti nepripuolamu, bet Dievo iš 
aukšto numatytu ir nustatytu faktu, nes visos kilnios idėjos 
paprastai žmonėms ateina iš aukštesnio dieviško pasaulio. 
Dėliai to nėra pripuolama ir tarptautinės kalbos išradėjo 
d-o Zamenhofo gimimo vieta — istoriškoji Lietuva, nepri
puolama ir jo tautystė.

Pasauliui esant skirstomam į Rytus ir Vakarus, istoriškoji 
Lietuva randas kaip tik jų vidury, lyg kokia tas dvi pa-

1) Sk. D-ro A. Möbusz’o Dokumentoj de Esperanto. Berlin, Etler- 
siek, 1921, 79 psl.

29
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saulio dalis jungianti grandis. Kalbėdamos įvairiausiomis 
kalbomis ir todėl negalėdamos vienos kitų suprasti, Rytų ir 
Vakarų tautos nuo amžių instinktyviai jautė tarptautinės 
kalbos reikalą ir svarbą. Iš kur gi tai kalbai už vis pritiko 
išeiti? Aišku, jog iš istoriškosios Lietuvos, iš to krašto, kur yra 
įvykę smarkiausių kovų tarp Rytų ir Vakarų ir kurio isto
riškas pašaukimas — būti tarpininku tarp Rytų ir Vakarų 
ir įvykinti abiejų intelektualinių pagrindinių gyvenimo prin
cipų sintezę1)

Iš kitos šalies, kuriai tautai tarptautinė kalba buvo užvis 
reikalingiausia. Aišku, jog pirmoj eilėj žydams, kaipo tautai, 
nuolat su viso pasaulio tautomis susiduriančiai ir tarp visų 
tautų išmėtytai. Taigi ir išrasti ji užvis pritiko žydui.

Tuo būdu providencialinis istoriškosios Lietuvos žydo 
pasirinkimas tarptautinei kalbai sukurti randa pilniausio 
pateisinimo. Tą parinkimą darydamas Dievas yra pasielgęs- 
netik gerai, bet ir išmintingiausiai. Tuo Jis yr pasiekęs 
susyk dvejopą tikslą: vieną — didelio palengvinimo bepla
unant tarptautinę Zamenhofo kalbą dabarty ir antrą — jos 
galutiną pasauly įsigalėjimą ateity. Nes jei krikščionys ir 
būtų tai kalbai nepalankūs (ko iš tikrųjų nėra), tai viso pa
saulio žydai, kaipo savo tautiečio išradimą, neabejotinai pa
laikys ir tuo užtikrins jai galutiną laimėjimą. Tai ir sudarą 
žymią Zamenhofo Esperanto pirmenybę, sulyginus ją su ki
tais tarptautinės kalbos projektais. Be šios yra ir Kita vidu
jinė Esperanto pirmenybė, bet apie ją aš pakalbėsiu žemiau.

Čia gi aš tik pažymėsiu, kad D-as L. Zamenhofas net ir 
man pačiam buvo brangus žmogus. Mat, man teko garbė 
būti vienam iš pirmųjų jo šalininkų ir jo kalbos Lietuvoje 
pionierium. Tai man davė progos ilgesnį laiką su juo susi
rašinėti Esperanto kalbos reikalais. Dėliai to aš ir laikau 
savo pareiga patiekti čia Lietuvos visuomenei bent trumpą 
D-ro L. Zamenhofo biografiją, nes tas vyras yra tikrai vertas 
mums lietuviams pažinti.

1) Sk. mūsų filosofo S t .  Š a l k a u s k i o  veikale: Sur les Confins de 
deux Mondes. Génève,-Atar: 1919, p. 33 et seq.



— 451 —

II. D-ro L. Zamenhofo gyvenimas.
D-as L. L. Zamenhofas, kaip jau buvo minėta, yra gimęs 

Baltstogėj 1859 m. gruodžio 15 d. Jo tėvas Markus Zamen
hofas turėjo čia įsisteigęs savo mokyklą, bet dėl menko joj 
mokinių skaičiaus nekiek iš jos teturėjo pelno. Tačiau to 
nežiūrėdamas sumanė sukurti savo šeimą ir vedė vietos 
pirklio dukterį Rozaliją Soferiūtę. Tos moterystės pirmgimis 
ir buvo Esperanto išradėjas Liudas-Lozorius. Vėliau jo tė
vai yr susilaukę dar 4 sūnų ir 3 dukterų.

Šeimai padidėjus, tėvams pasunkėjo gyvenimas. Teko 
ieškotis geriau užmokamų užsiėmimų. Būdamas iš profesijos 
pedagogas, Markus Zamenhofas netrukus gavo geografijos ir 
naujų kalbų mokytojo vietas valdiškose Baltstogės moky
klose. Kiek vėliau (1873 m.) jis su visa šeima persikelia 
Varšuvon ir čia veterinarijos institute ir realinėj gimnazijoj 
dėsto vokiečių kalbą. Uždarbiui padidinti kurį laiką dirba 
valdiškoj cenzūroj, kur jam, kaipo svetimų kalbų mokovui, 
buvo pavesta užsienio laikraščių peržiūrinėjimas.

Stropiai besirūpinant, tėvams pavyko vaikai išleisti į 
mokslus ir į žmones. Visi jie yr baigę gimnaziją ir universi
tetą. Trys jų tapo gydytojai, ketvirtas — vaistininkas.

Tėvas buvo protingas, bet kietas žmogus, priešas visokių 
svajonių. Tikybos atžvilgiu buvo visai netikįs; jis tepripažino 
vieną tik — įtempto darbo ir griežto kasdienių pareigų ėji
mo religiją.

Užtat motina turėjo labai švelnų būdą. Geraširdė, jautri, 
kukli, giliai tikinti, ji visa širdimi buvo atsidavus vaikų ir 
namų reikalams. Kiek galėdama ji švelnindavo tėvo smar
kumus santykiuose su vaikais. Dėl barimo ir ji bardavo vai
kus, bet motiniškai: geruoju, glamonėdama ir bučiuodama, 
stengdavos palenkti juos į gera. Ir tie jos bučiuojamieji pa
tarimai geriau veikė, negu kieta tėvo ranka. Tėvo paliktiems 
be pietų, ji per seną tarnaitę pasiųsdavo slapta valgį pažy
mėdama, kad ši malonė tesuteikiama vien „paskutinį kartą“.

Tos bausmės paprastai tepasiekdavo vien jaunesnesiuo
sius šeimos narius. Liudą, kaip suaugusį, gerbė ir pats tė
vas ir visa šeima. Doras, kuklus, niekuomet nepakeliąs balso,
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nors ir turėjęs bent kiek atkaklumo, jis visuomet vengdavo 
padaryti bet kam nemalonumo. Klasėse jis rodė nepaprasto 
talento rašto darbams, dažnai būdavo susimąstęs, užimtas 
mokslo dalykais ir tuo stebindavo savo mokytojus. Dėl ra
maus laikymosi ir švelnių manierų draugai buvo jį praminę 
„baronu“. Bet šiaip jau jis buvo gyvas, linksmas berniukas, 
gerai mokėjo rengti visokias pramogas bei ekskursijas. Dė
liai to nesyk jis būdavo centras, aplink kurį mielai spies
davos moksleivijos būriai.

Iš savo motinos jis buvo paveldėjęs jautrų nuoširdumą. 
Taigi ir mylėjo ją neapsakomai. Dažnai, jai susirgus, slau
gydavo ją su pilniausiu atsidavimu, stengdamasis atspėti net 
mažiausius jos norus. Suprantamas dalykas, nemažesne meile 
atsilygindavo jam ir motina. Ji laikė Liudą savo didžiausia 
brangenybe ir skelbė, visame pasauly nesą geresnio sūnaus 
už jį. Galima sakyti, ji ir padarė jį idealistą, įkvėpdama jam 
noro tarnauti žmonijos suartinimo idealui.

Pirmieji jo jaunystės metai yr praslinkę Baltstogėj. Miestas 
toli nemilijoninis, bet gyventojų įvairumas tautybės atžvilgiu 
buvo labai didelis. Maišės ten anais laikais ir rusai ir vokie
čiai, ir lenkai ir baltgudžiai, ir žydai ir lietuviai (daugiausia 
atvykę iš kaimo). Kadangi be savos gimtosios kalbos retas 
kurs kitoniškai temokėdavo kalbėti, tatai iš to kalbų įvairu
mo kildavo nesusipratimų ir skriaudų. Daugiausia tekdavo 
jų pritirti iš rusų policijos ir žandarų. Šie versdavo visus 
kalbėti rusiškai, remdamiesi tuo, kad čia, girdi, rusų kraštas. 
Atkaklesni lenkai prieš tai keldavo protestus ir, žinoma, nu
kentėdavo. Dar daugiau neteisybių tekdavo iš rusų patirti 
žydams. Jaunutis Liudas akylai į tai žiūrėjo ir atmintin sau 
dėjos. Vėliau, 1905 metais įvykęs Baltstogėj žydų pogromas 
dar labiau jį sujaudino. Ši žiauri neapykanta tarp tame pat 
mieste begyvenančių tautų labai stebino jauną idealistą. Jam 
skaudėjo širdį tai matant, ir jis nusistatė pašalinti tą blo
gybę, kai išaugsiąs.

Pergalvojo jis daugybę projektų savo tikslui pasiekti. 
Tinkamiausia, bet gi jam atrodė bendros žmonijos kalbos 
idėja. „Kad tik žmonės galėtų kits kitą suprasti, dingtų ir 
neapykanta, tarp jų“, svajojo jis ir vaikiškai ėmė svarstyti,
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kuri kalba tiktų būti viso pasaulio kalba. Bet lenkai neap
kenčia rusiškos, rusai nemėgsta vokiškos, vokiečiams nema
loni prancūziška, prancūzai nesutiktų priimti angliškos. Kas 
gi daryti? Patenkinti visus tegalėtų vien nauja, neutralinė, 
tarptautinė. Jei visi žmonės jos išmoktų, jie galėtų viens kitą 
pažinti iš savo patyrimo, sueitų į savytarpius santykius, 
aklai nebetikėtų laikraščių kurstymams, diplomatų intrigoms 
ir tuo būdu išnyktų nesusipratimas tarp kaimynių — tautų.

Persikėlęs su tėvais lenkų sostinėn ir įstojęs Varšuvos 
gimnazijon, Liudas mokės senovės kalbų, studijavo istoriją. 
Čia jis pastebėjo, kad visą istorijos turinį sudaro vien pa
sakojimai apie karus tarp tautų ir diplomatiškas valdovų 
intrigas. Iš istorijos jis žinojo, kad galingos valstybės nesi
drovėdavo kurstyti vienas tautas prieš kitas ir tuo susilpninę 
jas, užgrobdavo jų teritorijas. Bet padidėjusi valstybė neil
gai tesidžiaugdavo savo laimėjimu. Prieš ją jungdavosi krū
von kitos valstybės, pabūgusios jos galybės. Iš čia kildavo 
naujų kruvinų susirėmimų ir tuo būdu karams nebuvo galo.

Šis liūdnas vaizdas neduodavo ramumo genialiam jau
nuoliui. Jis svajojo: reikia sugriauti tautas skiriančios sie
nos! Tautos nūn vis da tebėra žaislas politikų avantūrininkų 
rankose. Tautos turi pačios kontroliuoti valstybių šeiminin
kavimą. Jos pačios turi savytarpy susižinoti. Karų rengėjų 
intrigantų monopolis tur baigtis. Jų galybė remias vien žmo
nių tamsumu. Tenušvinta saulė ir dings tamsoj beglūdį 
vampirai. Besimokant graikų ir lotynų kalbų, jam ateidavo 
galvon mintis, kad jos tiktų vėl būti tarptautinės. Nes argi 
ne graikiškai kalbėjo visas kultūringas pasaulis Aleksandro 
Didžiojo laikais? Ar ne lotyniškai ginčijos Europos moksli
ninkai renesanso gadynėj? Ar ne lotyniškai rašė savo veika
lus Kalvinas ir Erazmas Roterdamietis?

Bet giliau pagalvojęs pamatydavo, kad abi tos dvi kalbos 
yra sunkios, pilnos painių gramatiškų taisyklių, išimčių, 
neturinčios naujoviškų terminų. Tautoms susišnekėti reikia 
tokios kalbos, kuri būtų lengva išmokti ir tuoj ją vartoti 
pradėti. Ji tur būt prieinama ne vien mokslininkams, bet ir 
bemoksliams darbininkams.
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Šiems pastariesiams Liudas simpatizavo jau gimnazistas 
būdamas. Jis mielai skaitydavo Nekrasovo eilėraščius ir 
Gorkio pasakojimus apie skurdų varguolių gyvenimą. Jis 
ir vėliau jiems buvo artimas, nes ir gyvenimui sau buvo ty
čia pasirinkęs darbo žmonių kvartalą. Jis žinojo, kad kovai 
iškilus, jie pirmon galvon bus siunčiami žudyti mūšio lauke, 
ir kad to dėl jie yra palankiausi taikos idėjai. Jų reikalai 
visose tautose tie patys. Jiems tat ir yra intereso jungtis 
savo profesiniems reikalams ginti. Bet čia vėl ta pati kliūtis, 
kalbų įvairumas. Tai reikia panaikinti, galvojo Liudas, įve
dant vieną visiems bendrą lengvą tarptautinę kalbą.

Jis ir ėmė bandyti ją sukurti.
Bet ar tai galima? Ir pasistatęs sau šį klausimą, jis ėmė 

ieškotis medžiagos tos kalbos žodynui. Jam atėjo į galvą 
mintis: ar nebūtų galima susitarti dėl trumpučių garsų, k. 
š. ba, ca, da, be, ce, de, ab, ac, ad, eb, ec, ed ir savavališkai 
nustatyti jų prasmė? Bet tuoj išvydo, kad tai negalima. Tų 
dirbtinių žodžių nei jis pats negalėjo išmokti, nei atsiminti.

Taigi ir priėjo išvadą: g y v a i  k a l b a i ,  r e i k i a  i r  g y 
v ų  š a k n ų .  Jos reikia imti iš bendro Europos kalbų šal
tinio. Štai tarptautinės kalbos klausimo išsprendimas. Tos 
kalbos žodynas turi būti r o m a n o-g e r m a n i š k a s, nes 
anglai, prancūzai, ispanai, italai, olandiečiai, skandinavai ir 
net slavai turi daugybę iš ten skolintų šaknų. Tokie pav. 
žodžiai, kaip v i r o ,  k a r t o ,  n o v a ,  v i n o ir k. priklauso 10—12 
kalbų. Taigi šaknų parinkimas žodžiams šiame atvejy 
panėši į daugumos balsavimą. Bet kalba yra didelis dalykas. 
Painios gramatikos, stori žodynai, dešimtys tūkstančių žodžių 
ir reikšmių baugino jaunuolį Liudą.

Bet čia jam padėjo vienas atsitikimas. Sykį būdamas 
6-oj ar 7-oj klasėj, jis pripuolamai pastebėjo parašą š v e i 
c a r s k a j a, o kitoj vietoj kitą — k o n d i t e r s k a j a .  Ta 
galūne— s k a j a  sudomino jį ir parodė, kad sufiksai duoda 
galimumo iš vieno žodžio sudaryti daugybę kitų, kurių ne
bereikia mokytis. Ši mintis pridavė jaunam išradėjui drą
sos. Jis pasijuto turįs pamatą po kojų. „Ant didžiulių žodynų 
krito šviesos spindulys ir jie mano akyse ėmė greitai eiti
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vis mažyn ir mažyn“, rašė jis vėliau savo draugui N. Bo
rovkai.

Nuo to laiko jis ėmė stropiai studijuoti sufiksų ir pre
fiksų sistemas įvairiose kalbose. Jis čia rado neapsakomai 
gausų šaltinį. Gyvos kalbos naudojos tais sufiksais ir pre
fiksais aklai, netvarkingai. Taisyklingai sunaudojus juos, iš 
menko šaknyno gaunama ištisas žodžių miškas. Ir kas svar
biausia, jis gaunamas savaime, be ypatingo mokymos.

Dar būdamas gimnazijoj, Liudas jau buvo laikomas žymiu 
kalbininku. Jis mokėjo vokiečių ir prancūzų kalbas. Nuo 
6-os klasės jis ėmė mokytis angliškai. Jį nustebino faktas, 
kad anglų kalba apseina beveik be jokios gramatikos. Liu
das padarė iš čia išvadą, kad ir tarptautinė kalba gali ap
sieiti be lankstymų, asmenavimų ir kitokių gramatiškų sun
kenybių. Galūnės o, a, e, galima laikyti sufiksais daiktvar
džiams, būdvardžiams ir prieveiksniams sudaryti. Tuo būdu 
bendrais bruožais jis jau buvo sugalvojęs savo tarptautinę 
kalbą, išdirbęs jai ištisą sistemą sufiksų: - ino, - ulo, - ema,
- igi ir k.

Bet drauge tuo laiku jaunam kalbininkui teko pergyventi 
gilus dvasios krizis. Mat, Liudas, kaip ir jo tėvas, dar gim
nazijoj tebebūdamas ir 16 metų tesukakęs, buvo netekęs tikė
jimo. Jo kritiškam protui žydiškos religinės apeigos ir tal
mudo teorijos atrodė beprasmės, neracionalinės. Bet kilusi 
iš čia širdy tuštuma jam buvo labai skaudi. Jis nebematė 
gyvenimo tikslo. Kam jis bedirba? Kam jis da beegzistuoja? 
Ar negeriau tuoj mirti? Jam viskas atrodė tuščia, šlykštu. 
Šis krizis yra jį daug prikamavęs.

Tačiau jis tą krizį nugalėjo. Palengvėl, giliau begalvo
damas, jis priėjo įsitikinimo, kad yra Dievas, kad žmogus, 
to Dievo leistas, turi nemirią sielą ir tam tikrą sau žemėj 
skirtą pašaukimą — gyventi ne vien sau, bet ir visai žmo
nijai.

Atgavęs tuo būdu tikėjimą, Liudas vėl pajuto noro gy
venti, darbuotis, kurti. Būdamas paskutinėj klasėj, jis 1878 m. 
turėjo jau baigtą tarptautinės kalbos projektą, bet toli gražu 
nepanašų į dabartinę Esperanto. Gruodžio 5 d. tų pat metų
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Liudo kambarėly buvo atšvęstas naujos kalbos gimimas. 
Septyni Liudo draugai ėmė tuoj tos kalbos mokytis.

Birželio 1879 m. draugai, baigę gimnaziją, išsiskirstė. Jie 
bandė platinti Z-fo išrastąją kalbą, bet sutikę pašiepimų, jos 
atsižadėjo. Skaudus smūgis teko nukentėti ir pačiam Liudui. 
Draugų įkalbėtas Liudo tėvas patarė jam rinktis gydytojo 
profesiją, ir metus svajones apie tarptautinę kalbą, rimtai 
užsiimti medicinos mokslu. To dėl ir pareikalavo iš Liudo, 
kad visus savo raštus apie tarptautinę kalbą atiduotų jo 
globai. Tai buvo didelė auka. Liudas ją padarė. Surišęs 
virvele savo sąsiuvinius ir raštus, įteikė tėvui, kuris ir už
darė juos savo indaujoje. „Su svajonėmis apie žmoniją pa
lauk dar keletą metų“...

Tais žodžiais tėvo palydėtas į Maskvą, Liudas ėmės stro
piai mokytis medicinos, studijavo anatomiją, piaustė lavo
nus. Bet ir čia lindo jam galvon mintys: argi žmonės nepa
našūs į kits kitą? argi ne tie pat jų organai, reikalai, geis
mai? argi kalbos bei odos skirtumai tai pakeičia? Ne ir ne! 
Žmonės tie pat ir to dėl nesusipratimai tarp jų turi dingti!..

Maskvoj gyveno jis vargingai uždarbiaudamas lekcijomis 
ir bendradarbiavimu spaudoje, savo reikalams vos 19 rublių 
per mėnesį teišleisdamas.

Duotąjį tėvui žodį — neužsiimti tarptautine kalba—Mas
kvoj jis sąžiningai vykdė. Bet slėgė jį pasidariusi per tai jo 
širdy didelė tuštuma. Kaip begyventi be idealo? Jis bandė 
užpildyti tą tuštumą gilia užuojauta žydų tautos kentėjimams. 
Kurį laiką jis buvo pasidavęs sionizmo idealams, rašė kar
štus eilėraščius apie tautinį žydų atgijimą Palestinoj. Tačiau 
sionizmo vadu nėra buvęs. Jam nepatiko šiurkštoki sionistų 
puolimai svetimų tautų — lenkų, rusų, rumunų. Jo švelniam 
teisingumo jausmui buvo nemalonūs perdėjimai, rašant apie 
žydų tautos nuopelnus. Jis negalėjo pakęsti šovinizmo net 
ir savo tautiečiuose.

Jo išmanymu, žydai turėtų geriau pažinti kitas tautas. Dėl 
valdovų priespaudų ir išnaudojimo yra kentėję ne vien žy
dai, bet ir lenkai ir lietuviai ir kiti. Temyli žydai savo Įsta
tymą ir tautą, bet drauge temyli ir žmoniją ir tetarnauja 
jai!..
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Taip besidarbuojant ir besvajojant Maskvoj Liudui pra
slinko dveji metai. Jis nutarė grįžti Varšuvon ir ten baigti 
medicinos mokslą.

Pargrįžęs, klausinėjo motinos apie savo tėvui įteiktus 
rankraščius. Motina su ašaromis pranešė, kad tėvas jam gera 
velydamas, jo rankraščius sudeginęs. Tai buvo skaudus smū
gis. Liudas jautės užgautas ir paprašė, kad tėvas grąžintų 
jam laisvę, nes jis jaučiąs savy tam tikros pareigos vykdyti 
savo idėją Jis pasižadąs tik tiek, kad niekam nekalbės apie 
savo užsiėmimą, kol nebus baigęs universiteto.

Po teisybei žuvę rankraščiai nekiek ir teturėjo vertės. 
Liudas viską turėjo savo atminty, to dėl netrukus sustatė sa
vo kalbos naują laidą. Tai įvyko 1884 m. rugpiūčio mėnesį. 
Naujas kalbos projektas buvo jau daug tobulesnis už 1878 m. 
bandymą.

Nuo to laiko jis per šešetą metų vis tobulino savo kalbą, 
versdamas į ją įvairius garsių autorių kūrinius ir rašyda
mas jąja originalinius raštus. Savo rašinius jis garsiai skai
tydavo; daugelis formų atrodė geros, bet praktikoj pasirodė 
nepatogios. Vienos buvo persunkios, kitos blogai skamban
čios. Visam kam ištaisyti teko padėti daug darbo ir laiko.

Nuolat sumaniai taisoma ir dailinama jo kalba palengvėl 
įgijo lankstumo, gyvumo, skambumo, plaukė laisvai kaip 
gyvoji. Ji turėjo savy tam tikros jėgos, nes ją vartojo gema
linis žmogus. Jis sukūrė joj naują stilių, įkvėpė savo dva
sios, įpylė savo jausmo. Nutaręs padaryti ją pasaulinės li
teratūros kalba, jis pirmiausia pabandė pritaikinti ją poezi
jai. Tam tikslui jis ir parašė pirmuosius savo eilėraščius apie 
žmonių ir tautų susidraugavimą.

Visas tas darbas buvo atliktas tyloj, pasauliui negirdint. 
Ši priverstina tyla labai slėgė- jauną kalbininką. Jis vengė 
žmonių, nedalyvavo susirinkimuose, draugijoj jautės sveti
mas. Tuo būdu jo studentavimo laikai praslinko nelinksmai, 
širdžiai skaudant. Tuos liūdnus jausmus jis ir išreiškė vie
name iš pirmųjų esperantiškai parašytų savo eilėraščių „Mia 
penso“ (Mano mintis):

Mia penso kaj turmento kaj doloroj kai esperoj!
Kiom de mi en silento ai vi iris jam oferoj!
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Kion liavis mi plej karan — la junecon —mi ploranta 
Metis mem sur la altaron de la devo ordonanta!

Štai pavyzdys skausmuose gimusios naujos kalbos, savo 
aiškumu, skambumu ir tobulumu galinčios lenktyniuoti su 
viso pasaulio kalbomis. Ji buvo jau sukurta, beliko tik pa
leisti ji viešumon. Bet neturtingam vos tepradedančiam 
praktikuoti gydytojui tai buvo nelengva. Savo idėją užjau
čiančių jis nerado. Viena tik kaunietė p-lė Klara Zilberni
kiūtė, kauniškio pirklio duktė, suprato jo mintį ir įtikėjo į 
jo išradimą. Sąmojinga, linksma, energinga ir geraširdė ji 
pastebėjo tylų, susimąsčiusį jaunuolį. Juodu pamilo kits kitą 
ir nutarė susituokti.

Tekėdama už Liudo ji galėjo pramatyti gan sunkoką 
ateity gyvenimą. Nes jis kad ir turėjo nuo dvejeto metų gy
dytojo diplomą, tačiau nuo 1885 iki 1887 m. veltui yra ban
dęs surasti sau įmanomos praktikos. Kilnojos iš vienos vie
tos kiton, stengdamasis surasti pacientų, bet kuklumas jam 
kliudė. Plocke sykį buvo jis pakviestas į turtuolio namus. 
Sirgo senutė ponia ir prie jos jau buvo trys daktarai. Liga 
buvo neišgydoma, po kelių dienų ligonė mirė. Gydžiusiems 
ją daktarams pasiųsta gausus honoraras. Trys mielai jį pri
ėmė, tik Zamenhofas atsisakė priimti, nes kaip čia beimsi, 
jei ligonis yra miręs.

Kitą kartą Veisėjuos jis buvo pakviestas prie drugio kre
čiamos mergaitės. Motina iš skausmo buvo beveik proto ne
tekus. Ištisus du mėnesius jis negalėjo užmiršti jos verksmo 
ir vaitojimų. Dėliai to jis nutarė mesti bendrą praktiką ir 
pasirinko okulisto specialybę.

Tam tikslui jis, nuvykęs Vienon, išklausė specialinį oftal
mologijos kursą. Pagrįžęs 1886 m. Varšuvon atidarė akių 
gydomąjį kabinetą. Tais pačiais metais jo sužadėtinė para
gino jį išleisti savo naujos kalbos vadovėlį.

Jam jis nuo kelerių metų jau ir pats buvo ieškojęs lei
dėjo, bet veltui. Nieks nenorėjo rizikuoti pinigų tam daly
kui. Bet su tuo savo vadovėlio išleidimu reikėjo skubėt, nes 
kaip tik tuo laiku pasirodė Šveicarijoj kun. Schleyer’io iš
rastas „volapükas“. Z-fas apie jį nieko nebuvo girdėjęs. Ta
čiau toji kalba ėmė gan sparčiai plėstis, atsirado jos sekėjų,
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volapükiškų knygų ir laikraščių. Z-fas iš pradžių džiaugės, 
kad bent pasirodė žmogus, praktiškai pastatęs tarptautinės 
kalbos klausimą. Bet arčiau tą kalbą pažinęs, pamatė, jog 
Schleyerio tarptautinės kalbos klausimo išsprendimas yra nevy
kęs. Mat, Schleyeris šaknis savo kalbai daugiausia ėmė iš anglų 
kalbos, bet taip iš pryšakio ir iš užpakalio apkapodavo, kad 
jos virsdavo į nieką nepanašios. Pav. iš angį. žodžio w o r l d 
jis padarė v o l, iš s p e a k e n  —  pūk, iš kur ir susidarė 
v o l a p ü k, reiškiąs p a s a u l i n ę  k a l b ą. Be to Schleyeris 
norėdamas padaryti savo kalbą prieinamą kyniečiams, ne
ištariantiems garso r, kur tik šaknyse rasdavo tą garsą, pa
keisdavo jį garsu l, taip kad Amerika volapūkiškai vadinos 
M e l o p, Europa — J u l o p ,  profesorius — p l o f e d. Tuo 
būdu žinomiausi žodžiai virsdavo nežinomais ir tekdavo 
atmintinai kalti. Taigi ir nenuostabu, kad volapūkiškas ju
dėjimas greit kilęs, greit ir pasiliovė. Mat, žmonės įsitikinę, 
kad tokios tarptautinės kalbos jie išmokti nepajėgs, ją ir 
metė. Ši aplinkybė kaip tik ir praskynė kelią Z-fo kalbai. 
Reikėjo tik paskubėti su jos viešu pasirodymu. Čia Z-fui 
atėjo pagalbon jo sužadėtinės tėvas, kaunietis Zilbernikas. Kad 
ir pirklys, jis brangino aukštas idėjas ir to dėl netik leido 
dukteriai tekėti už Esperanto išradėjo, bet ir davė lėšų pir
miems esperantiškiems vadovėliams išleisti1). Vasarą 1889 m. 
buvo nutarta iškelti jaunųjų vestuves, o prieš tai atspaus
dinti minėtuosius vadovėlius.

Liepos 14 d. cenzorius leido juos spausdinti, nematyda
mas nieko pavojinga rusų valstybei. Z-fas nekantriai laukė 
jų pasirodymo. Jis jautė, kad sykį jiems pasirodžius, nebega
lės mesti pasirinkto kelio, kad tuo žingsniu jis statąs į pa
vojų visą savo ir šeimos gyvenimo ramybę, bet nebegalįs 
persiskirti su idėja, įėjusia jo kūnan ir kraujan, ir jis tą 
žingsnį padarė.

Pirmasai, anksčiausiai pasirodęs vadovėlis buvo rusų kal
ba. Po to netrukus išėjo to vadovėlio leidimai lenkų, pran
cūzų, vokiečių ir anglų kalbomis. Visų tekstas buvo tas pats,

1) Šiam kilniam faktui pagerbti Kauno miesto valdyba 1926 m. gat
vę, kurioj gyveno Zilbernikas, ir pavadino Z a m e n h o f o  gatve.
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susidedąs iš įžangos, keleto esperantiškų tekstų (Tėve mūsų, 
iš Biblijos, laiškas, pora eilėraščių), pilnos gramatikos iš 16 
taisyklių ir trumpučio žodynėlio. Gale buvo padėtas pasiža
dėjimo tekstas — tuoj imtis tos kalbos mokytis, kai 10 mili
jonų žmonių atsiųs tą pat pažadėjimą. Čia pat autorius pa
skelbė savo išrastąją kalbą „viešąja nuosavybe“, atsižadėda
mas visų savo teisių į ją. Knygelė buvo pasirašyta D - r o 
E s p e r a n t o  slapyvarde, nuo kurios Z-fo išrastoji kalba ir 
buvo trumpai pavadinta E s p e r a n t o .  Tai įvyko 1887 m. 
rudenį.

Netrukus rugpiūčio 9 d. įvyko Z-fo vestuvės. Jaunave
džiai pasisamdė Varšuvoj kuklų butą Przejazdo g-vėj, 9 ir 
ėmė siuntinėti išspaustus vadovėlius įvairių kraštų žmonėms. 
Žmona rašinėjo adresus, siuntinėjo skelbimus laikraščiams. 
Taip praėjo pirmieji jų bendro gyvenimo metai, nušviesti 
meilės ir kilnaus tautų susiartinimo idealo.

Kaip gi buvo sutiktos tos Z-fo brošiūrėlės? Gal visai nu
tylėtos ir užmirštos? Z-fui, suprantamas dalykas, tai labai 
rūpėjo, ir jis nekantriai laukė savo idėjos įvertinimo.

Po kiek laiko pradėjo plaukti atsakymai, paklausimai, 
patarimai. Netrūko ir karštų pagyrimų. Keletas laiškų buvo 
parašyta nauja Esperanto kalba. Jų tarpe buvo ir mano pir
masis esperantiškai parašytas atviras laiškas. Naujos kalbos 
sekėjų skaičius ėmė sparčiai augti. Aplink Z-fą pradėjo spies
tis rinktinis įvairiatautis jo šalininkų būrelis. Su jais teko 
jam koresponduoti, atsakinėti į jų paklausimus, daugeliui tą 
pat dalyką aiškinti. Tai buvo bergždžias ir nuobodus darbas. 
Norėdamas jo išvengti, jis 1888 m. išleido bendrą atsakymą 
brošiūros pavidale (Dua libro de l’Lingvo Internacia). Čia 
jis su džiaugsmu pažymi vis didėjantį susidomėjimą jo nau
jąja kalba. Jos sekėjai susirašinėjo ne tik su Z-fu, bet ir sa
vytarpy vieni su kitais. Vienas iš pirmųjų esperantininkų A. 
Grabovskis išverčia Esperanto kalbon keletą Puškino ir Goe
thės dalykėlių. Išleistame 1889 m. esperantininkų „Adresy
ne“ (Adresaro) pateikta jau tos kalbos šalininkų ištisas tūk
stantis. Vienas po kito ėmė jon virsti žymesni volapūkistai. 
Niurenberge perėjo jon visas jų klūbas su savo pirmininku
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L. Einšteinu. Esperantininkų grupės įsikūrė Sofijoj, Maskvoj. 
Prasidėjo tarptautinis esperantiškas judėjimas.

Bet materialiniai Z-fo reikalai nėjo geryn. Pacientų pas 
jį telankydavos mažoka. Pašalpą savo vodovėliams išleisti, 
jis iš kilniaširdžio Zilberniko priėmė, bet savo šeimai išlai
kyti pašalpos imti nenorėjo ir stengės pats užsidirbti begy
dytojaudamas. Tuo tarpu gimus dvejetui vaikų, išlaidos pa
didėjo. To dėl pasiuntęs laikinai žmoną su vaikais pas jos 
tėvą Kaunan, pats ėmė ieškoti praktikos kitur. Buvo atsidū
ręs net Chersone ties Juodąją Jūra, bet pasisekimo neturėjo. 
Kovo mėn. 1890 m. abu su žmona vėl grįžta Varšuvon.

Čia jis savo sekėjų raginamas imas redaguoti laikraštį 
La E s p e r a n t i s t o .  Skaitytojai daugiausia buvo begra
šiai: užsimokėjusių tesusirado apie šimtą. Po kiek laiko jis 
sukišo tau laikraštin visus savo atliekamus pinigus ir atsi
dūrė kritiškoj padėty. Be to susirgo dar ir jo taip mylėtoji 
motina. Kas daryti? Liautis laikraštį leidus? Bet tuomet žus 
taip gražiai bepradėjęs plėstis esperantiškas judėjimas. Taigi 
laikraščio likimu turi susirūpinti patys esperantininkai. Jis 
pats nieko daugiau nebepajėgiąs padaryti...

Šis graudus Z-fo atsiliepimas nenuėjo niekais. Išgirdo jį 
kilnus vyras, kuklus matininkas W. H. T r o m p e t e r i s iš 
Schalk’o Vestfalijoj. Vienas iš pirmųjų esperantininkų jis 
suprato Z-fo idėjos svarbumą. Taigi iš savo neperdidelės 
algos jis pasisiūlė per trejus metus apmokėti laikraščio lei
dimo išlaidas ir siuntinėti kas mėnuo pačiam Z-fui po šimtą 
markių kaip atlyginimą už redagavimo darbą. Tuo būdu 
ir laikraščio ir Z-fo gyvenimas buvo aprūpintas iki 1894 m. 
Už tokią auką Z-fas buvo Trompeteriui neapsakomai dėkin
gas, ką ir yra viešai pareiškęs pirmame visuotiname espe
rantininkų kongrese, įvykusiame mieste Boulogne-sur-Mer.

Tos aukos dėka Z-fas galėjo per trejus metus ramiai dar
buotis. Bet likimas rengė jam naujų smūgių. 1892 m. miršta 
jo mylimoji motina; 1894 m. jo materialinė padėtis daros 
vėl nepakenčiama ir jis su šeima kelias į Gardiną.

Čia jis išbūna ketverius metus. Susilaukia iš garsaus grafo 
L. Tolstojaus pilniausio pripažinimo savo idėjos. Savo vie
šumon paleistame apie tai laiške garsusis rusų rašytojas yra
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išsitaręs apie Esperanto šiais žodžiais: Gavęs prieš šešetą 
metų esperantišką gramatiką, žodyną ir tąją kalba parašy
tus straipsnius, aš po dviejų valandų galėjau jei ne rašyti, 
tai bent laisvai skaityti tąja kalba!.. Daug kartų esu matęs, 
kaip žmonės, negalėdami susišnekėti, imdavo į kits kitą šnai
ruoti. Taigi Esperanto mokymasis ir platinimas be abejo 
yra krikščioniškas dalykas, padedąs kurtis Dievo karalystei, 
kuri yra svarbiausis ir vienatinis žmogaus gyvenimo tikslas. 
(1894 m. balandžio 27 d.).

Šis laiškas nemaž padrąsino Z-fą. Išvertęs esperantiškai, 
jis įdėjo jį savo leidžiaman laikraštin La E s p e r a n t i s t o .  
Vėliau 1895 m. jis paskelbė ten pat ir Tolstojaus straipsnio 
„Tikėjimas ir protas“ vertimą. Rusų cenzūra, įžiūrėjus 
čia Tolstojaus mokslo propagandos, uždraudė platinti La 
E s p e r a n t i s t o  Rusijoj. O kadangi ten buvo daugiausia 
jo ėmėjų, tat laikraštis teko uždaryti. Bet su juo nutrūko 
ir ryšys tarp pačių esperantininkų. Tai buvo Z-fui neapsa
komai skaudus smūgis, juoba kad prie to prisidėjo dar ir 
sunki materialinė padėtis.

Bet sykį mesta sėkla nežuvo. Gruodžio mėn. tų pačių 
metų pasirodo Švedijoj naujas esperantininkų organas 
L i n g v o  I n t e r n a c i a .  Jį pasiėmė leisti Upsalos espe
rantininkų klubas. Nuo to laiko esperantiška spauda jau ne
bepaliovė gyvavus.

Mirus Zamenhofienei, jos vaikai ima spiestis aplink tėvą. 
Grįžta Varšuvon 1898 m. ir Liudas ir apsigyvena žydų liau
dies kvartale prie g-vės Dzika, 9. Čia jis ir išbūna iki karui. 
Pradėjęs akių gydytojo praktiką, jis pasiryžta tarnauti ne- 
turčiams, to dėl ir paskyrė minimalinį mokestį — 40 kap. 
už seansą. Jo pacientai daugiausia buvo darbininkai, siuvė
jos ir kiti darbo žmonės. Jų skaičius sparčiai ėmė didėti, 
taip kad gailiaširdis gydytojas būdavo užimtas gydymo darbu 
beveik visą dieną. Taip jis kukliai ir neturtingai išgyveno 
iki mirties.

Užsiėmęs visą dieną ligoniais, plunksnos griebtis jis vos 
tik vakarais tegalėjo. Korespondavimas, vertimai, originalių 
veikalų rašymas užimdavo jam žymią naktų dalį. Jo numy
lėtoji idėja plėtės. Esperantiškas judėjimas stiprėjo. Nuo
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1900 iki 1905 jis žymiai pakilo. Dešimtyje įvairių kraštų, 
susikūrė naujos esperantininkų grupės ir įsisteigė nauji espe
rantiški laikraščiai. Prancūzijoj tą judėjimą palaikė rimtos 
draugijos. Garsūs mokslininkai stojo esperantininkų eilėsna. 
Buvo gyvo reikalo viešai pasirodyti pasauliui. Tam tikslui 
ir buvo sušauktas pirmutinis visuotinas esperantininkų kon
gresas mieste Boulogne-sur-Mer.

Su keista baime laukė Z-fas tos valandos. Jis svyravo, 
vykti ten, ar ne? Kelionės išlaidos bus didelės. Be to jam 
niekuomet nėra tekę viešai prabilti. Jis jautės ir nemokąs 
kalbėti. Vengė tiekos naujų nepažįstamų žmonių, kurie nu
kreips savo akį į jį.

Tačiau galutinai nutarė vykti. Mat, esperantininkai to 
norėjo ir kvietė jį. Taigi prirengė kongresui kalbą, nusistatęs 
išreikšti joje visą savo mintį ir siekiamojo tikslo aukštumą.

Išvyko su žmona trečios klasės vagone į Paryžių. Čia jam 
prasidėjo baugi savaitė. Garsiausioj pasaulio sostinėj kurto 
jis nuo triukšmo ir nuo saldžių pagyrimo žodžių. Mat, dviejų 
akademijos narių esperantininkų generolo Sebert’o ir Javal’io,
o taip pat ir judraus profesoriaus Bourlet’o buvo surengta 
Z-fui pagerbti didelė iškilmė. Paryžiaus burmistras iškilmin
gai priėmė jį miesto rotušėj. Švietimo ministeris įteikė jam 
garbės legiono ordeną. Eifelio bokšte buvo jam surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo garsiausi prancūzų mokslininkai.

Visose tose iškilmėse Z-fas laikės kukliai, nedrąsiai, bet 
visuomet švelniai. Sunkios buvo jam tos dienos, pripratu
siam per ilgą laiką namie tyliai darbuotis. Bet jis suprato, 
kad šitie pagerbimai nemaž padeda jo idėjai pagarsėti. Todėl 
jis viską kantriai pakėlė. Net ir vėlai vakare priėmė žurna
listus, mielai atsakinėdamas jiems ne apie save, tik apie 
tarptautinės kalbos klausimą.

Bet didžiausio savo triumfo tesusilaukė jis tik kongreso 
buveinėj, Boulogne. Čia jis gavo susitikti su savo idėjos se
kėjais, suvažiavusiais iš įvairiausių kraštų.

Visos to pajūrio miestelio gatvės buvo išpuoštos espe
rantiškomis žaliomis vėliavomis su balta žvaigžde vidury. 
Aplink teatrą — susirinkimo vietą — jau girdis tarptautinės 
kalbos garsai. Anglai su flanelinėm kepuraitėm, prancūzai
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iškilmių frakais, lenkai, rusai, olandai kelionės rūbais, grak
ščios ispanės įvairiaspalvėm mantiljom, susirinkę aikštėje 
draugingai šnekučiuojas. Lengvai ir sklandžiai plaukia espe
ranto žodžiai — vienų kitiems, — švedų — italams, pran
cūzų — rusams. Atrodo lyg tautas skiriančios sienos tikrai 
jau būtų griuvę.

Bet štai ir vakaras. Temsta. Teatro salėn renkas svečiai 
į bendrąjį posėdį. Iš viešbučių, iš uosto, iš gelžkelio stoties 
skuba tiesiog su lagaminais rankose — susirinkimo vieton. 
Visur skamba Esperanto.

Iš svečių beveik niekas nėr da Z-fo matęs. Daugumas 
tepažįsta jį iš jo veikalų, iš trumpo atviro laiško bei iš jo 
fotografiškų atvaizdų. Staiga pasigirsta muzika. Tai grojama 
esperantininkų himnas La E s p e r o .  Visi atsistoja. Štai su 
kongreso rengėjais įeina ir visų gerbiamas Esperanto išradėjas
— Z-fas. Žemas, nedrąsus, nuoširdus, su aukšta kakta, apskri
tais dideliais akiniais, pusėtinai pražilęs. Entuziazmas, šauks
mas, pagarbos išreiškimas!.. Rankų, skarelių, skrybėlių mo
javimams nėra galo!...

Bet štai išeina garbaus svečio sveikinti vietos burmistras. 
Vėl šauksmų griausmas. Pagalios pakyla Z-fas. Triukšmas 
dingsta. Visi susėda. Ir tyloje pasklindo jo žodžiai:

„Brangūs vienaminčiai, broliai ir sesers! Aš sveikinu jus 
čion susirinkusius iš artimų ir tolimų kraštų, kad broliškai 
paspaustumėm kiti kitiems rankas vardan didžios, visus mus 
rišančios idėjos.

„Šventa mums yra ši diena. Kuklus mūsų susirinkimas. 
Pasaulis maža apie tai težino, ir ištarti mūsų susirinkime 
žodžiai neskris telegrafu į visus pasaulio miestus ir mieste
lius. Mat, suvažiavo čion ne valstybių valdovai, nei jų mi
nisteriai pasaulio žemėlapio pakeisti, nežeria mūsų salėj 
aukso rūbai nei aukšti ordenai, negaudžia armotų šūviai 
aplink mūsų namus, kur mes esam susirinkę, bet mūsų 
salės atmosferoj plaukia slėpiningi garsai, tylūs, ausiai negir
dimi, bet kiekvienos jautrios sielos nujaučiami. Tai garsai 
nūn gimstančiojo didelio dalyko! Oru sklinda slaptingi 
vaidiniai-pasvajai: akys jų nemato, bet siela juos jaučia. Jie 
yra būsimos, visai naujos gadynės vaizdai. Jie lėks per
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pasaulį, įsikūnys, sustiprės, ir mūsų vaikai bei anūkai 
pamatys juos, pajus ir pasigerės jais.

„Dažnai susirenka atskirų tautų žmonės ir susišneka, bet 
koks skirtumas tarp jų ir mūsų susišnekėjimo! Ten vienos 
tautos atstovas žeminas prieš kitos tautos žmogų, kalba jo 
kalba, gėdydamos savos, švepluoja ir rausta, jaučiasi suvar
žytas akyvaizdoj to, su kuriuo kalba, o šis pastarasis jaučias 
stiprus ir išdidęs. Mūsų susirinkime nėra silpnų nei stiprių 
tautų, privilegijuotų ir ne; nieks čia nesižemina ir nesivaržo. 
Visi mes esame lygiateisiai; mes visi jaučiamės esą vienos 
tautos, vienos šeimos nariai. Ir pirmą kart istorijoj mes, 
įvairiausių tautų atstovai, stovime vienas šalia kito ne kaip 
svetimi, ne kaip varžytininkai, bet kaip broliai, neprimes
dami kits kitam savo kalbos, bet kits kitą mylim ir spau
džiam kits kitam ranką neveidmainingai, kaip kitatautis kita
taučiui, bet nuoširdžiai, kaip žmogus žmogui. Taigi ir su
prantam šios dienos svarbumą, nes šiandien, šiuose svetin
guose Boulognės mūruose yra susirinkę ne prancūzai su 
anglais, ne rusai su lenkais, bet žmonės su žmonėmis“.

Taip kalbėjo Z-fas. Jo rankose drebėjo popierius. Jis 
buvo labai susijaudinęs. Nemažiau buvo suelektrizuota ir 
publika; ji lyg gaudyte gaudė plaukiančius iš Z-fo lūpų žo
džius. Šis tuo padrąsintas kalbėjo toliau. Priminė su pagarba 
volapūko kūrėją kun. Schleyerį, tinkamai įvertino jo nuo
pelnus ir paprašė atsistojimu pagerbti mirusįjį. Toliau kal
bėjo apie pirmuosius esperantizmo pionierius—L. Einšteiną, 
Vasnievskį, Trompeterį. Klausytojai ir tuos pagerbė atsisto
dami.

Galop baigė savo kalbą kilniu himnu į Dievą, „meilės ir 
tiesos šaltinį“, „galingą bekūnę paslaptį“...

Kai baigęs kalbėti Z-fas atsisėdo, ovacijoms nebuvo galo. 
Daugelio akyse blizgėjo ašaros. Nuo šios valandos visi jautė, 
kad tarptautinei kalbai tikrai yr gimus nauja gadynė. Jos 
nei karas neįstengė sunaikinti. Esperantiškas judėjimas kas 
metai ėmė sparčiai augti, ypač Vakarų Europoj. Z-fui beliko 
vien džiaugtis savo idėjos triumfu.

Jo gyvenimas nuo to laiko plaukė vienodai. Per ištisus 
metus jis gydydavo savo beturčius pacientus, atsakinėdavo

30
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į savo sekėjų paklausimus bei abejojimus Esperanto kalbos 
dalykuose, daugindavo esperantiškąją literatūrą, versdamas 
žymiausius garsių rašytojų veikalus. Vasarą keliaudavo į 
visuotinuosius esperantininkų kongresus, jei jie įvykdavo 
Europoj. Ten prabildavo į susirinkusiuosius gerai apgalvota 
programine kalba, kuri visuomet sukeldavo didžiausio entu
ziazmo klausytojuose ir pilniausio pritarimo. Visi reikšdavo 
jam aukščiausios pagarbos, kaipo nauįos kalbos tėvui ir 
mistrui.

Jam taip besidarbuojant ir esperantininkų judėjimą be
tvarkant, atėjo ir 1914 metai. Kaip paprastai jis vasarą išsi
rengė į 10-jį esperantininkų kongresą, turėjusį įvykti Pary
žiuj. Ten jis turėjo išdėstyti savo planą kovai su tautiškuoju 
šovinizmu. Bet Koelne jį užklupo karas.

Su dideliu vargu per Skandinaviją ir Petrapilį žmonių 
kimšte prikimštame prekių vagone sugrįžo jis Varšuvon. Ir 
fiziškai ir moraliai nuvargintas, jis nebegalėjo nei paeiti, nei 
lengvai bekvėpuoti. Aplinkui siautė karas, artėjo armotų 
trenksmas. Iš aeroplanų imta mėtyti bombos. Viena krito 
net Dzika g-vėj, kur Z-fas gyveno. Bet tai jo nebaugino. Jis 
jau buvo apsipratęs su mintimi apie mirtį. Daug skaudesnė 
jam buvo karo sukelta neapykanta ir kraštutinio šovinizmo 
aistros. Dėl jų gyvenimas Varšuvoj pasidarė jam nebepaken
čiamas. Rusų kareivija užplūdo miestą, švaistės kazokai ir 
plėšikai čerkesai. Drebėjo lenkai, dar labiau žydai. Jų kalba 
panaši į vokiečių duodavo progos įtarinėti jie esą vokiečių 
šnipai. Jie nerodo didelio atsidavimo rusams—taigi „išdavi
kai“. Į vietos gubernatorių plaukė anonimiški skundai prieš 
žydus krautuvininkus. Daugelis jų buvo sušaudyti. Vienas 
rusų žurnalistas puolė net patį D-rą Z-fą, kaipo „pavojingą 
tarptautininką“.

Per velykas 1915 m. jis paskelbė laikraščiuose savo 
„Laišką diplomatams“. Tai labai stipriai parašytas dalykas, 
gaila tik kad jis nepasirodė 3—4 metais vėliau prieš Pary
žiaus konferenciją.

Liepos mėn. 1 d. 1915 m. rusai pasitraukė iš Varšuvos. 
Išeidami jie degino jau prinokusių javų laukus. Anksti rytą
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įžengė miestan vokiečiai. Bet ir jie buvo žydams nepalankūs. 
Dar labiau padidėjo vargas, kai pradėjo trūkti maisto.

Nuo tų moralių kankynių Z-fo sveikata dar labiau pa
blogėjo. Jis vos begalėjo kvėpuoti. Žmona perkėlė jį į ge
resnį butą ties Sasų sodnu, Krolevvska g-vėn 41. Bet tai maž 
begelbėjo. Sunku jam buvo bekvėpuoti. Kalbėti tegalėjo su 
dideliu vargu. Be to, slėgė jį ir jo šeimynos nelaimės. Toli 
Rusijoj mirė jo brolis Aleksandras. Jo duktė Sofija liko 
Charkove, kaipo gydytoja. Dėl karo turėjo pasiliauti susira
šinėjimas, nebeateidavo laiškai. Nemaž skausmo pridarė jam 
žinios apie daugybę žuvusių garsių esperantininkų, jo draugų. 
Su skausmu jis kalbėjo: „kodėl jie, o ne aš“?

Karštai laukė jis karo galo, bet pirmiau atėjo jo paties 
gyvenimo galas. Nebegalėjo jau net gulėti, turėjo vien sėdėti 
ar stovėti. „0, kad bent keletą minučių pasilsėti“! Gydytojas 
vieną dieną leido jam valandėlei prigulti. Tai buvo balan
džio mėn. 14 d. 1917 m. Atsigulus, jam pasidarė geriau. Bet 
po kelių minučių užduso. Norėjo šaukti, bet gerklė užkimo. 
Atbėgo žmona, padėjo atsisėsti, bet širdis nustojo plakus ir 
jis persiskyrė su šiuo pasauliu.

Kuklios buvo jo laidotuvės. Palydėjo jį iš svetimų keletas 
žymesnių lenkų esperantininkų, vienas laivo kapitonas vo
kietis ir daugelis jo išgydytų pacientų. Palaidotas jis vietos 
žydų kapinėse.

Prieš mirdamas jis prirašė keletą lapelių, kuriuose išreiškė 
savo religinius įsitikinimus. Prasideda rašinys šiais žodžiais: 

„Visa, ką čia rašau, yr atsiradę mano galvoj ne dabar, 
bet prieš 40 metų, kai turėjau apie 16—18 metų. Kad ir esu 
skaitęs daugybę moksliškų ir filosofiškų veikalų ir daug 
mąstęs, tačiau mano tuometinės mintys apie Dievą ir sielos 
nemirybę liko beveik nepakitėję“.

Pažymėjęs, kad jo religinių įsitikinimų nesupras nei ne
tikį, nei tikį, jis toliau taip rašo:

„Mano motina buvo tikinti, mano tėvas ateistas. Vaikas 
būdamas, aš tikėjau į Dievą ir į sielos nemirybę kaip ma
ne mokino mano gimtoji religija. Aš gerai neatsimenu, ku
riais metais aš praradau tikėjimą, bet atsimenu, kad auk
ščiausio netikėjimo laipsnio buvau pasiekęs, kai turėjau 15—16
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metų. Tai buvo skaudžiausis mano gyvenimo laikas. Viskas 
mano akyse buvo nustoję vertės. Su panieka žiūrėjau aš į 
kitus žmones, matydamas juose beprasmį mėsos gabalą, su
sidariusį nežinia nei kam, nei dėl ko, begyvenantį amžiny
bėje mažiau nei sekundą, veikiai supūnantį ir per būsimus 
milijonus ir milijardus metų daugiau nebepasirodysiantį. Kam 
aš gyvenu? Kam aš mokaus? Kam aš dirbu ir dėl ko aš my
liu?! Nes visa tai yra taip neprotinga, taip menkos vertės, 
taip juokinga!..“

Kas gi jį išgelbėjo iš to pesimizmo ir nusižudymo? Gi ši 
nauja mintis:

„Aš pajutau, kad mirtis gal būt nėra pranykimas, kad 
esama tam tikrų dėsnių gamtoje..., kad mane kaž kas laiko 
aukštam tikslui...“

Tai paskutiniai jo rašinio žodžiai. Tačiau išdėti savo re
liginių pažiūrų Z-fas nesuskubo. Mes tik žinom, kad jis sa
votiškai tikėjo į Dievą ir į sielos nemirybę, „laikė Dievą sa
vo širdy", o sykį krikščionių jaunuolių pasveikintas, atsakė 
jiems:

„Aš esu vien žmonijos mylėtojas žydas, tikyboj liberalas, 
bet... man atrodo, kad nėr pasauly nieko gražesnio, kaip 
p i l n a s  sekimas Jėzaus mokslu!“

Iš čia matom, kad jis laisvai žiūrėdamas į žydų tikybą, 
mokėjo aukščiau pakilti už savo tautiečius ir pilnai įvertinti 
Kristaus mokslo kilnumą. Garbė tesie jam už tai.

III. Zamenhofo tarptautinė kalba Esperanto.

Kaip matėm, Z-fas buvo vienos idėjos žmogus. Ta idėja 
pripildė visą jo gyvenimą, nustatė visą jo veikimą. Ji nūn 
nebeatskiriama nuo jo, kaip ir jis nuo jos. Ji, jo išrastoji 
tarptautinė kalba Esperanto, padarė jį didvyriu, įrašė neiš
dildomomis raidėmis jo vardą istorijos lakštuosna. Taigi kal
bant apie Z-fą, negalima praeiti pro šalį nesusipažinus ar
čiau ir su jo genialiu kūriniu — Esperanto kalba.

Kaip jau minėjau, tarptautinės kalbos sistemų yra daug. 
Apie 25 buvo jau iki 1887 m., t. y. iki pasirodant Esperanto
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kalbai. Po 1887 m. iki šiam laikui jų atsirado dar daugiau. 
Čia tai ir kyla klausimas, ko dėl nė viena iš tų įvairių si
stemų nėra tiek įsigalėjus ir taip pasauly paplitus, kaip Es
peranto? Kame glūdi jos vidujinė pirmenybė prieš kitus 
tarptautinės kalbos projektus?

Atsakymo į tai netenka ilgai ieškoti. Jis savaime aiškus: 
vidujinė Esperanto kalbos pirmenybė glūdi jos nepaprasta
me l e n g v u m e .  Jos išmokti gali be vargo kiekvienas net 
ir bemokslis darbininkas. Dėl ko? Gi dėl to, kad Z-fas yr 
iš jos pašalinęs visa, kas paprastai pasunkina kalbų mokslą.

Svetimas kalbas padaro sunkias išmokti už vis du dalyku: 
plačios, painios jų g r a m a t i k o s  ir stori jų ž o d y n a i .  
Iliustracijai imkim kad ir lietuvių kalbą: kitaip joj linksniuo
jama t ė v a s ,  kitaip m o t i n a ,  kitaip ž e m ė ,  kitaip s ū n u s ,  
dar kitaip r a u m u o ,  s e s u o ,  m ė n u o .  Tas pat pasakyti
na ir apie veiksmažodžių asmenavimą. Maž ne kiekvienas 
vis kitaip sudaro savo praeitą laiką, pav. dirbu — d i r b a u ,  
nešu — n e š i a u ,  kalbu — k a l b ė j a u ,  raunu — r o v i a u ,  
važiuoju — v a ž i a v a u  ir t.t. Vis tai yra kalbos faktai. Jų 
protu neišvesi. Jie reikia atmintinai iškalti. Tam gi reikia 
daug darbo ir laiko. Z-fo kalboj visų gramatiškų formų skai
čius privestas prie minimumo: ten visų daiktavardžių tėra 
viena galūnė — o, būdvardžių — a, prieveiksmių — e. Lygiai 
visi veiksmažodžiai dabartiniam laikui turi vieną galūnę — 
as, praeitam — is, būsimam — os ir t.t. Visos gramatiškos 
taisyklės Esperanto kalboj neturi jokių išimčių, jokių nukry
pimų. Tuo būdu visa Esperanto gramatika buvo galima su
vesti į 16 trumpų taisyklių, lengvai išmokstamų per pusva
landį.

Kitas beveik nenuveikiamas sunkumas svetimų kalbų be
simokant— tai jų stori žodynai. Juose telpa šimtai tūkstan
čių žodžių. Kiekvienas jų tenka skyrium mokytis. O tai dar
bas vidutinio išsilavinimo žmogui beveik nepakeliamas. Jų 
neišmokęs, nežinosi, kaip koks daiktas vadinas ir negalėsi 
svetima kalba susišnekėti. Protas čia nieko negelbės. Viską 
teks imti vien savo atmintimi.

Z-fas ir čia yra padaręs genialinių reformų. Visų pirma 
jis pastebėjo, kad beveik visose Europos kalbose yra nema
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ža bendrų žodžių, pav. m  a  š  i  n  a , ,  b a n k a s ,  t e a t r a s ,  t e 
l e g r a f a s ,  t e l e f o n a s ,  d i r e k t o r i u s ,  s e k r e t o r i u s ,  
a l g e b r a ,  a s t r o n o m i j a ,  l o g i k a ,  g e o m e t r i j a ,  
a g e n t a s ,  m i s i o n i e r i u s  ir t.t. ir t.t Jie ir be paaiški
nimų visiems kultūringiems europiečiams yra suprantami. 
Tuo remdamasis Z-fas juos ir laikė t a r p t a u t i n i a i s  ir 
jų savo žodynan visai nedėjo.

Antras svetimų kalbų sunkumas eina iš daugybės visai 
nereikalingų šaknų. Pav.

mes lietuviai o esperantiškai bus:
šale g a i d y s  turim v i š t a  k o k o  —  k o k i n o

„  j a u t i s  „  k a r v ė  b o v o  —  b o v i n o
„  t ė v a s  „  m o t i n a  p a t r o — p a t r i n o
„  s a u s a s  „  š l a p i a s  s e k a  —  m a l s e k a
„  a u k š t a s  „  ž e m a s  a l t a  —  m a l a l t a
„  g i r t i  „  p e i k t i  l a u d i  —  m a l l a u d i
„ pasirodyti,, p r a n y k t i  a p e r i  —  m a l a p e r i
„  s u p t i  „  l o p š y s  l u l i  —  l u l i l o
„  k i r p t i  „  ž i r k l ė s  č  i  z  i  —  č i z i l o
ir t. t. ir t. t.

Iš šių pavyzdžių matom, kad kur lietuviškai yra dvi at
skiros šaknys, ten Esperanto kalboj tėra viena šaknis, ir iš 
jos padaroma atatinkami 2-jo stulpelio žodžiai, pasigaunant 
tam tikrų prefiksų bei sufiksų. Vadinas, atminties darbas 
dvigubai čia palengvintas.

Tų sufiksų bei prefiksų mes čia teparodėm vos keletą. 
Z-fas savo kalbon įvedė jų apie 20. Tuo reikalingas kalbai 
šaknų skaičius sumažėjo iki minimumui, nes mažiausiai de
šimts kartų tiek kitų reikalingų žodžių esperantininkai ga
lėjo pasidaryti patys, pasinaudodami minėtais prefiksais ir 
sufiksais.

Pirmame Z-fo žodynėly šaknų tebuvo tik 900, įskaitant 
čion taip pat visas Esperanto galūnes, prefiksus ir sufiksus. 
Atrodė, kad su tiekos šaknų toli nenueisi. Tačiau praktika pa
rodė, kad pasigaunant to mažyčio žodynėlio, buvo galima ir 
įvairiausi laiškai rašyti ir net ištisi veikalai išversti. Tuomi 
pirštu prikišamai buvo parodyta, kad Esperanto kalba yra
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visų lengviausia, nes ji mažiausiai teapsunkina žmogaus at
mintį. To dėka ji yra prieinama net ir kaimiečiui bei pa
prastam darbininkui.

Būdama lengviausia išmokti ji drauge yra ir skambiausia 
ir dailiausia. Savo dažnai pasitaikančiais garsais: ĝ (dž), ĉ (č), 
ĵ (ž), ŝ (š) ji panėši į italų kalbą; savo dažnais dvibalsiais 
-aj, oj, -ajn, -ojn primena senovės graikiškąją, savo vieno
du kirčiu, krintančiu visuomet ant priešpaskutinės sąjamos, 
ji yra artima lenkiškajai, o savo veiksmažodžių formomis 
visai atsako lietuviškajai. Tuo būdu Esperanto kalboj, galima 
sakyti, glūdi filosofiškai suglausta visų kalbų kvintesencija. 
Kitaip sakant, ji yra įkūnytas kalbos idealas. Joje pasiekta 
paskutinė kalbos tobulumo riba.

Tokia ji pasirodė man ir daugeliui kitų esperantistų. Visi 
ja gėrėjos ir mielai jos mokės. Bet pirmam entuziazmui at
aušus, ėmė rastis ir kritikų. Vieniems nepatiko kai kurios 
Esperanto galūnės, kitiems kai kurie sufiksai, tretiems parink
tos žodynui šaknys. Laikui bėgant ta kriticizmo epidemija 
ėmė augti ir apie 1893 metus ji pasiekė savo kulminacinio 
punkto. Z-fą užvertė įvairiausių reformų projektais.

Daugiausia priešininkų turėjo Z-fo įvestos keturios raidės 
su stogeliais viršum jų (ĉ, ĝ, ĵ, ŝ). Mat, esperantistai, užsi
manę ką nors esperantiškai paskelbti, išgirsdavo paprastai 
iš spaustuvininkų atsakymą, kad jie negalį darbo priimti, nes 
neturį tų „kepurėtų“ raidžių. Liedinti gi jos dėl menko la
pelio ar brošiūrėlės neapsimoką.

Tiesa, Z-fas buvo leidęs vieton tų kepurėtų raidžių var
toti paprastas raides c, g, j, s, pridūrus tik prie jų raidę h 
(vieton ĉ rašyti ch, vieton ŝ — sh ir t. t.), bet taip parašius 
pakitėdavo esperantiškų žodžių išvaizda. Dėliai to dauguma 
reformos šalininkų ir reikalavo iš Esperanto abėcėlės visai 
išmesti kepurėtas raides. Lengva tai buvo pasakyti, bet ne
lengva padaryti. Tačiau tas reformatorių reikalavimas buvo 
toks įkyrus ir griežtas, kad Z-fas nusileido ir ėmės savo 
kalbą dar kartą perdirbinėti.

Ir perdirbo ją iš pamatų: išmetė visai daiktvardinę dale
lę la, davė kitas galūnes daiktvardžiams ir būdvardžiams,
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pakeitė veiksmažodžių asmenavimą, išmetė iš žodyno dau
gybę šaknų, jų vieton įvedė naujų.

Kaip ši nauja Esperanto kalbos forma skyrės nuo dabar
tinės, geriausiai tai galima matyti iš žemiau dedamo naujai 
išversto T ė v e  m ū s ų .  Jis skambėjo šiaip:

Patro nue kvu esten in cielo, sankte estan tue nomo, venan regito 
tue, eston volo tue, kom in cielo, sik anku sur tero. Pano nue omne
die donan al nu hodiu e pardonan al nu debi nue, kom nu anku par
donen al nue debenti; ne kondukan nu in tento, sed liberigan nu de 
malbono.

Tą savo plačiai išdirbtą reformos projektą Z-fas paskelbėm
1894 metais laikrašty La E s p e r a n t i s t o .  Rašinys ėjo 
per šešis numerius (1 — 5/6). Mus, anų laikų esperantininkus, 
nemaž nustebino Z-fo kuklumas, nuolaidumas, svetimų nuo
monių gerbimas. Reikalauta iš jo reformos, jis ir sureforma
vo iš pamatų savo kūrinį. Bet būdamas atsargus, jis iš savo 
šalies nedarė jokių griežtesnių žingsnių. Kaip kitur, taip ir 
čia laikydamasis demokratiškojo principo, jis kreipės į viso 
pasaulio esperantininkus su prašymu pasisakyti: kas už 
e s a m o s i o s  E s p e r a n t o  k a l b o s  n e r e f o r m a v i m ą ,  
k a s  u ž  Z - f o  s u r e f o r m u o t o s  k a l b o s  p r o j e k t ą .  
Klausimas turėjo būti išspręstas slaptu balsavimu. Ir balsa
vimas įvyko. Jo rezultatai paskelbti tų pačių 1894 m. mi
nėtojo laikraščio La E s p e r a n t i s t o  7-me ir 8-me n-riuo- 
se. Žymi balsų dauguma buvo už palikimą Esperanto jo ik
šiol vartojamoj formoj. Jų skaičiuje buvo ir mano balsas.

Tuo būdu klausimas buvo baigtas: Reformatoriai, pasi
rodę mažumoj, nurimo. Jų daugelis suprato, kad geriau pra
dėtas darbas toliau varyti, negu jis visokiais taisymais silp
ninti ir net statyti žuvimo pavojun. Nuo to laiko esperan- 
tiškas judėjimas ėmė dar sparčiau plėstis ir stiprėti. Taip 
praėjo trylika metų.

Bet 1907 m. atsirado Z-fo kalbai naujas pavojus. Jį su
kėlė Prancūzų Esperantininkų Sąjungos pirmininkas L. de 
Beaufront’as. Iš pradžių jis buvo griežčiausis Esperanto re
formavimo priešininkas. Bet vėliau jis saviškai perdirbo 
Esperanto kalbą ir davė jai I d o vardą. Esperantiškai i d o 
reiškia v a i k ą ,  taigi jo norėta tuo parodyti, kad jo Ido yra
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Esperanto gimdinys. Kurį laiką jis tos savo naujos kalbos 
viešai neskelbė, to dėl ir buvo laikomas esperantininku. Bet 
netrukus jis suvaidino labai negarbingą rolę. Tai įvyko prie 
šių aplinkybių.

Rudenį 1907 m. susirinko Paryžiuj „Delegacijos tarptau
tinei kalbai išrinkti“ valdyba. Ši „Delegacija“ buvo įsteigta 
prancūzų matematiko L. Couturat’o, padedant prancūzų 
esperantininkams. Ji surinko daugybę žymių vyrų parašų, o 
taip pat ir draugijų, pritariančių tarptautinės kalbos idėjai, ir 
kreipės į Akademijų Sąjungą, kad ši oficiališkai išrinktų 
vieną tarptautinę kalbą iš daugybės esamųjų projektų. Bet 
Sąjunga nesutiko imtis to darbo.

Tuomet „Delegacija“ sušaukė Paryžiun užsienio moksli
ninkų komitetą. Be Couturat’o jame dalyvavo tik trys žy
mesni mokslininkai, būtent O s t w a l d a s ,  J e r p e r s e n a s  i r  
B a u d o u i n a s  d e  C o u r t e n a y .  Kiti pasiuntė vien savo 
sekretorius ar draugus. Komitetas prašė Zamenhofą paskirti 
savo Esperanto gynėją. Šis pasiūlė de Beaufrontą.

Bet Z-fo pasitikėjimas šiuo žmogum buvo apviltas. Nes 
de Beaufrontas, užuot gynęs Komitete Esperanto kalbą, pa
siūlė jam savąją I d o. Couturat’as palaikė de Beaufront’ą 
nes juodu abudu dirbo iš vieno kurdamu Ido. Tuo būdu 
visi kiti tarptautinės kalbo projektai, k. š. S p o k i l ,  P a r l a ,  
B o 1 a k turėjo savo gynėjus, Vieno tik Esperanto nieks ne
gynė. Tačiau Komitetas vis tik išrinko tarptautinę Esperanto 
kalbą, pridurdamas tik sąlygą, kad ji būtų sureformuota Ido 
principų pamatais.

Sužinoję apie šį Komiteto nutarimą, ištikimesni espe
rantininkai neapsakomai pasipiktino de Beaufronto pasielgi
mu. Jei jis turėjo savo kalbos projektą ir ketino jį siūlyti 
Komitetui, tai jam reikėjo atsisakyti nuo pasiūlytos Espe
ranto gynėjo pareigos. Tuo tarpu jis sutiko tą pareigą pri
imti, o iš tikrųjų jos visai nevykdė, nes vieton ginti Espe
ranto, stengės įbrukti Komitetui savo I d o .  Tai buvo visais 
atžvilgiais neetiškas pasielgimas, darąs gėdos doram žmogui. 
Dėl to iš pradžių de Beaufront’as ir gėdijos prisipažinti esąs 
Ido kūrėjas.
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Bet vėliau prie to prisipažinęs, ėmė su Couturat’u platinti 
Ido kaipo naują tarptautinę kalbą. Z-fui, kad ir labai skau
dėjo širdį dėliai tos išdavystės, tačiau jis ilaikės ramiai: 
jis tik vėl kreipės į viso pasaulio esperantininkus su prašy
mu — tepasisako, ar reikalingos yra Esperanto kalbai de 
Beauftront’o ir Couturat’o siūlomos reformos, ar ne. Žymus 
daugumas atsakė neigiamai, nurodydami, kad Esperanto kal
bai reikalingas energingesnis jos platinimas, negu jos refor
mavimas. Tuo būdu Z-fo laimėjimas 1912 metais buvo taip 
pat pilnas, kaip 1904 m. Esperanto gyvenimas buvo už
tikrintas.

Vėliau Esperanto kalbos tyrumui saugoti ir jos natūrali
nei evoliucijai kontroliuoti tapo įsteigtas atskiras K a l b o s  
K o m i t e t a s  (Lingva Komitato), kurin įėjo žymiausi įvai
rių tautų Esperanto kalbos mokovai. Garbė tame Komitete 
atstovauti lietuvių tautai teko man. Kalbos Komiteto įstatai 
buvo išdirbti 1912 m. ir patvirtinti tų pat metų gegužio 
25 d. Pagal tuos įstatus Komiteto narių skaičius yra neapi
brėžtas. Jie renkami 9-iems metams.

Prie Kalbos Komiteto sudaryta dar ir atskira a u k š č i a u 
s i o j i  K o m i s i j a .  Ji nūn vadinas E s p e r a n t i n i n k ų  
A k a d e m i j a .  (Esperantista Akademio). Jos narių skaičius 
negal būt didesnis, kaip 18. Akademijos nariai renkami taip 
pat 9-iems metams iš Kalbos Komiteto narių. Akademija 
svarsto jos pačios iškeltus klausimus, arba atsiųstus įvairių 
sekcijų ir komisijėlių, premijuoja geriausiais pripažintus 
esperantiškus veikalus, tiria siūlomas kalbos reformas ir t. t.

Be šių dviejų esperantininkai turi dar dvi bendri įstaigi: 
N u o l a t i n į  K o m i t e t ą  K o n g r e s a m s  r e n g t i ,  (Kon
stanta Kongresą Komitato = K.K.K.) ir C e n t r a l i n į  B i u r ą  
(Centrą Oficejo = C. O.) Paryžiuje.

Iš privačių esperantiškų organizacijų paminėtinos: 1) U n i
v e r s a l i n ė  E s p .  S ą j u n g a  (Universala Esp. Asocio = 
U. E. A.) Genevoj, 2) T a r p t a u t i n i s  K a t a l i k ų  E s p e r .  
S u s i v i e n i j i m a s  (Internacia Katolika Unuigo Esp. = 
IKUE) Paryžiuje, 3) K a t a l i k ų  I n t e r n a t i o n a l a s  (IKA) 
Koelne, 4) P a s a u l i n ė  K a t a l i k ų  J a u n i m o  S ą 
j u n g a  (Mondjunularo Katolika = Moka) Koelne ir k.
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Pastarais laikais tarptautinėsna esperantiškosna organiza
cijosna ima spiestis įvairiausios profesijos ir srovės, k. š. gy
dytojai, pedagogai, paštininkai, policininkai, gelžkeliečiai, ko
munistai, teosofai, vegetarijonai, darbininkai ir k.

Visa tai parodo, kad esperantizmas sudaro šiandieną rimtą 
jėgą pasauly. Taigi ir nenuostabu, kad Esperanto kalbai ima 
reikšti savo palankumą ne vien karštas jaunimas, bet ir šal
tai galvojantieji komersantai ir įvairių kraštų ministeriai ir 
net Tautų Sąjunga.

Jau pirmame jos posėdy vienuolikos tautų atstovai yra 
išsitarę dėl sunkenybių, kylančių tautų susisiekimui iš kalbų 
įvairumo, o taip pat ir dėl būtino reikalo tas sunkenybes pa
šalinti.

Toliau ta pati Tautų Sąjunga yr susidomėjus valdišku 
tarptautinės kalbos Esperanto įvedimu į mokyklas įvairiose 
valstybėse; čia ji yr išreiškus vilties, kad šis Esperanto mo
kymas galės ilgainiui būt įvestas į visas pasaulio mokyklas 
ir įsakė savo sekretoriui parengti viešą pranešimą apie 
tai, ko tame dalyke jau yra atsiekta. Savo pilnutiniame po
sėdy 21. 9. 1922 ji yra priėmus savo sekretoriaus pranešimą 
ir 26 balsais prieš 2 p r i p a ž i n u s  E s p e r a n t o  k a l b ą  
v i e n a t i n e  t a r p t a u t i n e  k a l b a ,  o 20. 9. 1924 pasiū
lius visoms Tautų Sąjungon įsirašiusioms valstybėms 
p r i i m t i  E s p e r a n t o  k a i p o  p r a k t i š k ą  t a r p t a u 
t i n i o  s u s i ž i n o j i m o  p r i e m o n ę  ir vartoti ją šalia 
gimtosios kalbos, o drauge įvesti ją telegrafijon ir radio
telegrafijon.

Remdamasi tuo pasiūlymu Pasaulinė Telegrafo Draugija 
savo posėdy Paryžiuj 29. 10. 1925 pripažino Esperanto tele
grafo kalba ir pritaikino jai paprastąjį tarifą. Taigi ir yra 
vilties, kad Z-fo kalba netrukus bus įvesta į visas pasaulio 
mokyklas. Kai tai įvyks, tarptautinės kalbos klausimas bus 
galutinai išspręstas ir nuo to laiko nieks jau nebegalės pa
sakyti svetimo krašto žmogui: aš tave, brolau, nesuprantu!... 
Tuomet visoj pilnumoj paaiškės Z-fo idėjos kilnumas ir jo 
darbų vaisingumas.
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IV. Zamenhofo raštai.

Kalba yra priemonė mintims reikšti. Net ir gražiausia 
kalba, jei ji nevartojama, maž tereiškia. Suprasdamas tai 
Z-fas tuoj ėmė savo kalbą vartoti, taikindamas ją įvairiau
sioms literatūros rūšims.

Pradėjo jis nuo poezijos, nes savo dvasios viduje jis bu
vo daugiau poetas negu praktikos žmogus. Temas savo ori
ginališkiems eilėraščiams jis ėmė iš savo pergyvenimų. Tuo 
būdu yr atsiradę ir jo liriški kūriniai: ,Ho, mia kor“, „Mia 
penso“, „Al la fratoj“, „La vojo“, eperantininkų himnas 
„La espero“ ir kilni malda „Prego sub la verda stan- 
dardo“1).

Dar daugiau eilėraščių jis yra išvertęs iš kitų poetų, k. š. 
Mickevičiaus, Goethės, Šilerio, Heinės, Hauffo, Uhlando, By
rono.

Visi tiek originaliniai, tiek versti poetiški Z-fo kūriniai 
yra parodę neapsakomą Esperanto kalbos lankstumą, turtin
gumą, skambumą ir muzikalumą. Nevienam esperantininkui 
poetui ji atrodė lyg tyčia sukurta poezijai ir to dėl galinti būt 
pavadinta p o e z i j o s  k a l b a  p a r  e x c e l l e n c e .

Šalia trumpų eilėraščių Z-fas ėmės vėliau ir ilgesnių da
lykų. Pradėjo nuo sunkiausios Šekspyro dramos „Hamletas“, 
mistriškai išversdamas ją baltomis eilėmis. Žinovai tvirtino, 
kad iš visų svetimomis kalbomis „Hamleto“ vertimų Zamen
hofiškis yra pats tobuliausias. Verčiant jį iš Esperanto kal
bos angliškai, gauta tekstas beveik niekuo nesiskiriąs nuo 
originalo. Padarius tą bandymą su kitais vertimais, išeidavo 
tekstai labai nuo originalo nutolę.

Baigęs „Hamletą“, Z-fas ėmės kitų klasiškų veikalų. Ener
gingai besidarbuodamas jis per keletą metų yr išvertęs ir 
išleidęs Goethės I f i g e n i j ą  T a u r i d o j ,  Šilerio P l ė š i k u s ,  
Moliero D a n d e n ą, Gogolio R e v i z o r i ų ,  Orzeškienės Mar
tą, neskaitant kitų mažesnių dalykų. Visi tie vertimai žavi 
skaitytoją savo kalbos aiškumu, savo stiliaus gražumu, o

1) Daugybė Z-fo eilėraščių galima rasti jo paties išleistame rinkti
niame veikale „Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto“. Pa
ris, Hachette, 1908, 317—333 pusl.
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drauge ir artimumu originalui. Kaip tokie, jie liks amžiams 
klasiškos Esperanto kalbos pavyzdžiais.

Išvertęs tiek garsių pasaulinės vertės veikalų, Z-fas po 
kiek laiko nukreipia savo literatišką veikimą visai kiton pu
sėn, — būtent, Senajan Įstatyman. Kas jį prie to darbo yr 
pastūmėjęs, — ar faktas, kad kai kurios literatūros (pav. vo
kiečių, slovakų ir k.) yr prasidėję nuo Biblijos vertimų, ar 
Z-fo noras tarptautiniais tapusius senos šventos žydų litera
tūros veikalus padaryti visiems prieinamus, apvilkus juos 
nauju Esperanto kalbos rūbu, šiandieną sunku pasakyti. Mes 
stovim vien prieš faktą, kad Z-fas yra . pasižymėjęs ir kaipo 
Biblijos vertėjas.

Savo darbą pradėjo jis nuo pirmosios Senojo įstatymo 
G e n e z ė s  b e i  P r a d ž i o s  knygos. Vėliau jis ir išvertęs dar 
tris išminties veikalus (libri sapientiales), būtent: P a m o k 
s l i n i n k ą ,  P a t a r l i ų  i r  P s a l m i ų  knygas. Visi tie Z-fo 
vertimai atlikti iš originalo, t. y. iš senos hebrajų kalbos; 
visi jie yra tikrai pavyzdingi ir pilnai atsaką originalui. Se
novės įkvėpta mintis naujam Esperanto rūbe netik nieko 
nėra nustojus, bet priešingai yr įgavus naujo gilumo ir dva
siško spindėjimo.

Ypač rekomenduotinas mūsų jauniems teologams Z-fo 
psalmių vertimas. Aš tyčia lyginau jį su lotynišku vertimu, 
vartojamu mūsų Brevijoriuje. Iš šio sulyginimo pasirodė, 
kad daugely vietų, kur lotyniškas tekstas yra visai nesu
prantamas ir beprasmis, Z-fo vertimas teikia aiškių, kilnių 
ir giliai religinių minčių. To dėl Psalmių studijoms Z-fo Psal
mių vertimas galima rekomenduoti, kaipo svarbi pagalbinė 
mokslo priemonė.

Visais tais savo vertimais Z-fas norėjo netik Esperanto 
literatūrą praturtinti, bet drauge parodyti, kad toji kalba tin
ka visokioms mintims išreikšti, pradedant nuo paprasčiau
sių iki pačių aukščiausių, nuo kasdienio gyvenimo pašnekė
siu iki paties Dievo įkvėptų Biblijos posakių. Tai buvo, ga
lima sakyti, savotiškas a r g u m e n t u m  a d  h o m i n e m ,  
kuriuo Z-fas norėjo iš pamatų sugriauti pradžioje ypač daž
nai vartotą priekaištą, kad Esperanto kaipo dirbtinė kalba 
negalėsianti gyvų žmogaus jausmų ir minčių tinkamai iš
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reikšti. Po tiekos Z-fo išverstų Įvairiausių veikalų minėtas 
priekaištas jau negalėjo būti toliau bekartojamas.

Kaip matom, Z-fas savo amžiuje yra palikęs nemaž es
perantiškų originalių ir verstų veikalų. Deja, ikšiol jie tebė
ra išmėtyti įvairių formų leidiniuose. Surinkti krūvon ir iš
leisti visus Z-fo veikalus kol kas nieks dar nesirūpina. O 
jie išleisti jau būtų metas. Nes tiek jau nūn yra pasauly 
esperantiškų draugijų ir tiek prie jų esperantiškų bibliotekų, 
kad visi Z-fo veikalai galėtų rasti užtektinai pirkėjų. Nes 
kokia gi būtų esperantiška biblioteka, jei joj nebūtų visų 
Z-fo veikalų? To dėl reikia tikėtis, kad jie netrukus kurios 
nos rimtos firmos ir bus išleisti. Turint juos, ir bus galima 
tinkamai įvertinti Z-fo nuopelnai esperantiškai literatūrai.

V. Zamenhofo svajonės.

Susipažinę su Z-fu genijum ir jo Esperanto kalbos ir 
literatūros kūrimu, tuo ir būtumėm galėję baigti šią biogra
fiją. Bet Z-fe šalia genijaus glūdėjo ir svajotojas. Taigi pil
numo dėliai tenka tarti dar keletą žodžių apie jo svajones.

Tos svajonės yra kilę iš jo išrastos Esperanto kalbos. 
Bemdamasis tuo, kad pasigaunant jo kalbos įvairių tautų 
žmonės gali susišnekėti, jis padarė išvadą, kad jo k a l b a  
g a l i  t a i p  p a t  ž m o n e s  d v a s i š k a i  s u a r t i n t i ,  juos 
brolybės, lygybės, teisybės ryšiais glaudžiai s u j u n g t i  į  
v i e n ą  n e u t r a l i n ę  ž m o g i š k ą  t a u t ą  i r  t u o  p a 
š a l i n t i  t a u t ų  n e a p y k a n t ą ,  p a n a i k i n t i  k a r u s  
i r  p a d a r y t i  v i s ą  ž m o n i j ą  l a i m i n g ą .  Tą savo 
įsitikinimą jis pavadino Esperanto v i d a u s  i d ė j a .  Tuo 
būdu Esperanto buvo jam jau nevien kalba, bet ir tam 
tikra idėjinė priemonė tarptautinei taikai įvykinti. Priėjęs 
šio įsitikinimo, jis šalia neutralinės tarptautinės kalbos sten
gės sukurti ir tam tikrą neutralinių humanitarinių principų 
sistemą. Iš pradžių jis ją buvo pavadinęs h i 1 e 1 i z m u 
(nuo garsaus I-jo am. žydų mokytojo Hillelio), o paskui— 
h o m a r a n i z m u ,  t. y. visą žmoniją apimančiu h u m a 
n i z m u .
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Paties Z-fo pasakymu, homaranizmas yra „tyrojo žmo
giškumo ir absoliutinės teisybės siekimas“. Kaip jo tarptau
tinė kalba stovėjo virš gimtųjų kalbų, taip jo homaranizmas 
turėjo būti „tiltu tarp visų religijų“, sudaryti tam tikrą 
neutralinę religiją, stovinčią virš kitų religijų. Šių pastarųjų 
išpažinėjai, Z-fo išmanymu, neišsižadėdami savų religijų, 
kuriose yr gimę, gali būti tos naujos neutralinės religijos 
nariais ir lankyti bendrą homaraniškąją šventyklą, nes ho
maranizme tėra tik viena visoms religijoms bendra D i e v o  
b u v i m o  d o g m a .

Tuo būdu katalikai, pravoslavai, protestantai, žydai, mo
hamedonai ir kiti, tapę homaranais, jausis savitarpy suartėję, 
susidraugavę, neteks religinio fanatizmo ir vengs viso, kas 
gal įvairių tikybų žmonėse sužadinti religinės neapykantos, 
religinių karų.

Iš kitos šalies Z-fas matė, kad šiandieną karus kur kas 
dažniau sukelia ne tikybinė, bet t a u t i n ė  n e a p y k a n t a ,  
to dėl ir ieškojo užvis priemonių jai pašalinti. Padalyti tai 
turėjo tas pat homaranizmas su savo dvylika principų. Jie 
išdėti ir suformuluoti garsioj „Homaraniečio deklaracijoj“1). 
Z-fas vadina juos net homaranizmo d o g m o m i s .  Ne pro 
šalį bus čia paminėjus jų bent svarbesniąsias.

„1. Aš žmogus ir mano idealai vien grynai žmogiški: 
visus kitus tautinius idealus bei siekimus aš laikau grupiniu 
egoizmu ir žmonijos neapkentimu...

„2. Aš tikiu, kad visos tautos yr lygios ir aš sprendžiu 
apie žmogaus vertę iš jo darbų, o ne iš jo kilmės. Kiekvieną 
įžeidimą ar persekiojimą žmogaus už tai, kad jis yr kitos 
tautos, kitaip kalba ir kitaip tiki, negu aš, aš laikau barba
rybe.

„3. Aš tikiu, kad kiekvienas kraštas priklauso ne tai ar 
kitai tautai, bet visiems savo gyventojams be skirtumo kal
bos ir religijos. Painiojimą krašto interesų su tos ar kitos 
tautos, kalbos ar religijos interesais aš laikau liekana anų

J) Sk. Z-fo brošiūrą rusų kalba: Homaranizm (Hillelizm), S. Peter- 
burg, 1906, 6—16 psl.
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barbariškų laikų, kuomet yr viešpatavus kumšties ir kardo 
teisė.

„4. Santykiuose su kitais kiekvienas žmogus turi kiek 
galėdamas vartoti -neutralinę— žmogišką kalbą ir gyventi 
neutralinės žmogiškos religijos principais. Kiekvieną pastangą 
primesti kitiems žmonėms savo kalbą ar religiją aš laikau 
barbarybe.

„5. Savo tėvynę aš vadinu tą valstybę, kurioj esu gimęs 
ar kurioj nuolat gyvenu... Bet nei visos savo tėvynės, nei 
jos dalies aš neturiu vadinti kurios nors t a u t o s  v a r d u ,  
bet neutraliniu geografišku, arba homaranišku, susidarančiu 
iš vyriausio miesto vardo, priduriant prie jo galūnę io jei 
turima omeny visa tėvynė, arba žodį „kraštas“ jei kalbama 
apie jo dalį. Pav. Peterburgio, Parizio, Varšuvos kraštas...

„6. Patriotizmu aš vadinu tarnavimą savo tėvynei bei 
naudai visų piliečių be skirtumo tautybės, kalbos ir religi
jos. Vienos tautos piliečių daugumas neturi teisės primesti 
kitiems savo kalbos bei religijos. Kiekvienai tautai priklauso 
teisė turėti mokyklas savo kalba ir su savos religijos dėsty
mu, bet mokyklose skirtose įvairių tautų piliečiams dėsty
mas tur eiti neutraline žmogiška kalba...

„8. Savo tauta aš laikau visus žmones gyvenančius mano 
tėvynėj be skirtumo tautybės, kalbos ir tikybos. Bet prie 
savo tautos vardo aš turiu pridurti žodį „homaranietis“...

„9. Savo kalba aš vadinu tą kalbą, kurią aš geriau moku 
ir mieliau vartoju, bet prie jos vardo aš turiu pridurti žodį 
„homaraniškoji“, kad parodyčiau, jog aš jos nelaikau stabuku. 
Su homaraniečiais aš turiu šnekėtis homaraniškąja kalba.

Į klausimą, kokia yra mano t a u t i n ė  kalba, aš turiu 
atsakyti, kad nacionalinių kalbų aš nepripažįstu, nes kiek
viena tauta kalba daugybe kalbų.

„10. Savo tikyba aš vadinu tą, kurioj gimiau, ar kurion 
esu prirašytas, bet prie jos vardo aš turiu pridurti žodį 
„homaraniškoji“, kad tuo parodyčiau, jog aš ją išpažįstu 
remdamasis šiais principais:

a) „Dievu“ aš vadinu tą mano protui nesuprantamąją 
Aukštesniąją Jėgą, kurį valdo pasaulį ir kurios esmę aš turiu 
teisės aiškinti sau, kaip man mano protas ir širdis rodo.
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b) Pamatiniu jos dėsniu aš laikau taisyklę: „elkis su 
kitais taip, kaip nori, kad kiti su tavim elgtųs“ ir klausyki 
savo sąžinės balso; visa kita aš laikau žmonių nustatytomis 
legendomis bei religiniais papročiais.

c) Visų tikybų esmė tėra viena ir ta pati, jos tesiskiria 
vien legendomis ir papročiais. Taigi dėl religijos negalima 
žmogaus nei girti nei peikti. Iš čia homaranietis tur pareigos 
stengtis, kad įvairios religijos, įvairūs tikybiniai papročiai 
palengvėl užleistų vietą bendriems, neutraliniams—žmogiš
kiems papročiams.

„11. Kai bus įsteigta homaraniškoji šventykla, kiekvienas 
homaranietis turės ją dažniau lankyti, klausyti joj kilnių mo
kytojų mokslo apie gyvenimą ir mirtį, apie mūsojo „aš“ 
santykius su visata ir amžinumu, dalyvauti etiškuose pašne
kesiuose, giedoti dvasią taurinančius himnus ir t.t.

Šių dogmų tekstą aš bent kiek sutrumpinau, stengdama
sis betgi, kiek buvo galima, neapleisti nė vienos svarbesnės 
jų minties. Z-fas tas savo dogmas labai brangino, stengės 
jomis sutvarkyti visą žmonijos gyvenimą; jų pamatines min
tis jis išdėjo ir savo „Laiške diplomatams“1).

Tuo tarpu visas jo homaranizmas yra gryna svajonė, 
pagailėtina garsaus vyro silpnybė. Išrasdamas savo tarptau
tinę kalbą Esperanto, Z-fas yr padaręs genialinį išradimą. 
Ir tame yra jo neužmirštinas nuopelnas. Bet Esperanto yra 
k a l b a  i r  d a u g i a u  n i e k a s .  Kaip kalba, ji gali lygiai 
gerai būti priemonė tiek žmonėms suartinti, tiek ir jiems 
supiudyti. Ak ją vartoja netik katalikai, bet ir bolševikai. 
Taigi Esperanto n ė r a  j o k i u  p a n a c ė j ų  ž m o n i j o s  
ž a i z d o m s  g y d y t i ,  n e a p y k a n t a i  i r  k a r a m s  
n a i k i n t i !

Kad neapykanta ir karai kyla ne iš negalėjimo susišne
kėti, geriausiai tai parodo nesiliaujamoji tautose klasių kova 
ir vidaus karai. Kolčakas ir Leninas, rusų baltoji ir raudo
noji armija galėjo juk puikiausiai susišnekėti, nes vieni ir

1) Tų dogmų tekstas buvo paskelbtas pirmą kart esper. laikraščio 
„Ruslanda Esperantisto“ 1-am 1908 m. n-ry. Mano tų dogmų kritika 
pasirodė tame pat laikrašty tais pat metais. Sk. mano „Malgrahdaj 
pensoj“, 98—109 psl.

31
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kiti kalbėjo rusiškai, o betgi savitarpy kruvinai kovojo, 
Kraujo upes praliejo. Tikrai gaila, kad Z-fas tos taip aiškios 
tiesos nesuprato. Žmonių santykiuose kalba toli gražu ne 
viskas. Lemiančią rolę juose vaidina ir žemi materialiniai 
interesai ir aukšti dvasios įsitikinimai bei idėjos. Taigi ir 
žmonijai gydyti reikia įvairių labai komplikuotų vaistų, o 
ne vieno tik Esperanto, kaip Z-fas kad manė. Jei žmonija dar 
nepašalino tautinės neapykantos, nepanaikino karų, nepadarė 
galo religiniams persekiojimas, tai visai ne dėlto, kad ji nėra 
turėjus vienos neutralinės kalbos, bet dėlto, kad tautos 
stigo g e r o s  v a l i o s ,  trūko m o r a l i n i ų  j ė g ų .

Manyti, kad šiandienės socialinės blogybės eina vien iš 
kalbų ir religijų skirtumo, yra didelė klaida. Kalbų ir tikybų 
įvairumas nėra karų p r i e ž a s t y s ,  b e t  t i k  p r e t e k s t a i .  
Žmones ir tautas persekioti kitus ir kariauti su jais verčia 
ne perdidelis p a t r i o t i z m a s  nei perdidelis r e l i g i n 
g u m a s ,  bet priešingai: peržemas patriotizmas ir per
mažas religingumas, arba tikriau sakant, jų n e d o r u m a s ,  
į kvėpti gi jiems daugiau geros valios ir moralinės stipry
bės—homaranizmas niekuomet neįstengs.

Kaip iš jo dogmų esam matę, jis savo esme yra p r i e 
š i n g a s  i r  t a u t y b e i  i r  t i k y b a i . .  Jis yra priešin
gas tautybei, nes stengias visus tautinius skirtumus užtrinti, ar 
bent sumažinti iki minimumo. Jo idealas ne tautos sukūrusios 
savo tautines kultūras, bet bendras neutraliai žmogiškas 
skruzdėlynas. Jis yra ir a n t i r e l i g i n i s ,  nes tepripažin
damas tik vieną Dievo buvimą, kitas visas dogmas laiko 
legendomis bei papročiais. Tuo būdu pozityvios tikybos 
vieton stato vien pliką, be jokio turinio deizmą.

Jei homaranizmas būtų glaudžiai ir neatskiriamai suriš
tas su Esperanto, kaipo šio vidaus idėja, kaip yr manęs. 
Z-fas, tai smerkiant homaranizmą, tektų draug su juo pa
smerkti ir Esperanto kalbą. Bet taip nėra. Kas kita homara
nizmas, kas kita Esperanto. Vienas gali gyvuot be kito. Jei 
Z-fas juodu surišo, tai buvo ne proto, ne logikos, bet svajo
nės darbas. Dėliai to Esperanto kalbą mes priimam, kaipo 
genialinį išradimą, o homaranizmą griežtai atmetam, kaipo 
smerktiną Z-fo paklydimą.
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Bet smerkdami tą jo paklydimą, mes turim atsižvelgti 
į tai, jog jis yr suklydęs ne iš blogos valios, bet iš nuošir
daus žmonių pamylimo, jiems laimės troškimo, kitaip sakant, 
kilnaus idealizmo. Šio pagautas, jis yr tiesai nusidėjęs su
klysdamas svarbiame dalyke; bet ir klydo jis tyriausių mo
tyvų vedamas ir to dėl savo garbaus vardo nė kiek nepa
žemindamas.

VI. Zamenhofas Lietuvoje.
Kaip jau esam aukščiau minėję, Z-fas kurį laiką yr gy

venęs ir etnografiškoje Lietuvoje, Veisėjų miestely. Apie jo 
ten gyvenimą stud. A. Paškevičius yr surinkęs šių. žinių: 
Z-fas, bestudentaudamas Maskvoj, yra susipažinęs su stud. 
farmaceutu Pikoveriu, kuris, baigęs mokslus, vedė Z-fo seserį 
ir įsisteigė Veisėjuos vaistinę. Rudenį 1883 m. Pikoveriui 
susirgus proto liga, sesers kviečiamas, atvyko į Veisėjus 
Z-fo brolis Leonas, o vėliau gavęs gydytojo diplomą, ir 
pats Liudas Z-fas. Pradžioj gydytojo praktika jam čia visai 
nesisekė, nes liaudis nebuvo pratusi šauktis gydytojo, neišsi
galėdama jam užmokėti už lankymą ligonio. Be to, Z-fas 
turėjo akyplėšišką konkurentą — felčerį Kukliauskį, kuris 
būdamas vietos žmogus, turėjo didesnio pasitikėjimo liaudyje. 
Z-fas telankė vien aplinkinius dvarus.

Kartą 1886 m. pavasarį, jam grįžtant iš Gardino, kaime 
prie pat Veisėjų pastojo kelią iš skausmo raunanti sau plau
kus moteriškė. Pasirodė, kad jos mažytė dukrelė, sirgusi 
kosuliu, nuo Kukliauskio vaistų buvo visai nustojusi žado 
ir atrodė mirusi. Z-fas apžiūrėjo mergytės kūną; ji per 3 
valandas ištikrųjų nerodė jokių gyvybės ženklų: pasirodė 
ji buvus nunuodyta. Z-fas ėmės ją gaivinti atatinkamais 
vaistais ir atgaivino kūdikį. Už savo darbą nieko neėmė, bet 
dar paliko rublį ligonei vyno nupirkti. Greitai po visą apy
linkę pasklydo garsas apie stebuklingą rudbarzdį daktarą, 
ir Z-fas pasidarė visų gerbiamas. Iš neturtingų jis nieko 
neimdavo, o lankydamas turtingus ligonius jis parinkdavo 
aukų vaistams pirkti tiems, kurie negalėdavo užsimokėti. 
Būdamas geraširdis, jis, ištikus nelaimei, padėdavo ir šiaip
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jau žmonėms. Sykį sudegus vieno ūkininko troboms, atidavė 
jam visus savo pinigus, taip kad namon pagrįžęs pats turėjo 
skolintis. 1886 m. Veisėjų žydeliui bevežant Z-fą į Kauną, 
krito arklys — ir vargšas verkė netekęs savo maitintojo. 
Z-fas, sujaudintas jo ašaromis, padovanojo jam 50 rub. ki
tam arkliui nusipirkti.

1887 m., sugrįžęs iš Vienos, kad ir buvo apsigyvenęs 
Varšuvoj, dažnai lankydavo savo seserį Veisėjuos, o visą 
tų metų vasarą praleido besiirstydamas laiveliu po Ančių 
ežerą, nes negalėdavo kitur pasislėpti nuo beieškančių jo 
pacientų. Nemažiau dirbdavo ir naktimis; mat, rengė tuo
met spaudai Esperanto kalbos žodyną ir gramatiką. Per sa
vaitę sudegindavo po 3 svarus žvakių. Iš Veisėjų dažnai va
žinėdavo į Kauną, kur buvo susižiedavęs su Kauno pirklio 
Zilberniko dukterim Klara. 1887 m. rudenį apleido visai 
Veisėjus.

Tos žinios gautos iš Abrom-Ausser-Millerio, kurio na
muose gyveno Z-fas ir iš rabino Smolskio paliudijusio apie 
Z-fo maldingumą ir ištikimybę izraelitų papročiams.

Veisėjų apylinkėse senos moterėlės da ir dabar atsimeną 
gerąjį rudbarzdį gydytoją, bet nei vienas iš veisėjiečių ne
žinojo, kad jis yra šiandien garsus visam pasauly ne vien 
savo gydymu...

VII. Mano santykiai su Zamenhofu.
Jie yra prasidėję 1887 m, išėjus pirmam Esperanto kal

bos vadovėliui. Aš tuomet dar Petrapilio Dvas. Akademijoj 
bestudentaudamas, parašiau Z-fui pirmutinį esperantišką 
atvirą laiškelį, pranešdamas, kad apsiimu išmokti jo kalbos, 
nelaukdamas, kol 10 milijonų žmonių tokį pažadėjimą 
atsiųs.

Kadangi tuomet man jau buvo žinomos rusų, lenkų, vo
kiečių, prancūzų, lotynų ir graikų kalbos, tai bevartydamas 
Esperanto žodynėlį, aš pamačiau, kad aš ir nesimokydamas 
tos kalbos, jau jos moku. Taigi ir nenuostabu, kad- savaitei 
praslinkus nuo vadovėlio gavimo, galėjau be klaidų parašyti 
Z-fui pirmąją savo atvirutę.
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Vėliau jam naują esperantišką knygą išleidus, aš 1888 
metams baigiantis, pasiunčiau jam pinigų, prašydamas man 
tą knygą atsiųsti. Į tai atsakė man Z-fas pirmuoju savo atviru 
laiškeliu pasiųstu man iš Varšuvos 9. XII. 1888. Šio laiškelio 
tekstas skambėjo šitaip:

Gerbiamasis!
Du rubliu gavau. Puškino pasakojimą aš Tamstai šian

dieną išsiunčiau. Už likusius pinigus įrašiau Tamstą esperan
tininkų adresų ėmėjų skaičiun, o už 1 rub. 35 kap. Tamsta 
turėsi kredito būsimiems veikalams. Parašyk tiktai norimojo 
veikalo skaičių ir savo kredito numerį (Tamstos kredito nu
meris yra N. 4).

Su pagarba L. Zamenhofas.

Iš to laiško mes matom, kad Z-fas buvo tvarkos žmogus: 
gautuosius pinigus jis tuojau įrašo savo knygosna, numeruoja 
kreditorius, siuntinėja prašomus veikalus ir t. t.

Iš fakto, kad baigiantis 1888 m. aš tebuvau 4-sis Z-fo 
kreditorius, tenka spręsti, jog Esperanto kalba ir literatūra 
buvo tuomet vos tepradedanti plėstis.

Naujų veikalų leidimas Z-fui, matyt, ėjo gana sunkokai. 
Pav. naujų esperantininkų adresai, turėjusieji išeiti 1888 m. 
pradžioje, nebuvo pasirodę balandžio pabaigoje. Mano pa
klaustas, kada gi tie adresai pasirodys, Z-fas 1. V. 88. atsakė: 
„Nei gegužio, nei birželio mėn. „Adresai“ negalės išeiti. Jie 
tepasirodys tik liepos mėn.“

Būdamas ištremtas Rusijon ir turėdamas daug atliekamo 
laiko, aš 1890 m. pradėjau versti lietuvių kalbon esperan
tiškąjį žodynėlį ir net rašyti „Esperanto kalbos vadovėlį lie
tuviams“. Apie tai aš pranešiau ir Z-fui. Jis, manydamas, 
kad aš galėsiu savo vadovėlį spausdinti Varšuvoj, 3. V. 90 
man šiaip atsakė:

„Džiaugiuos, kad Tamsta esi pradėjęs versti žodynėlį lie
tuviams. Jei manai jį išleisti tokio pat formato, kaip kiti žo
dynėliai, tai jis apsieis (1000 egz.) apie 20 rub. Patarčiau pa
rašyti apie tai Kelteriui — spaustuvininkui ir jis detaliau 
Tamstai atsakys“.
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Z-fas visai nežinojo, kad spausti bet ką lietuviškomis rai
dėmis Rusijos ribose tuomet buvo uždrausta. Mano vadovė
lis su žodynėliu išėjo 1890 m. tik ne Varšuvoj, bet Schoen
kės spaustuvėj Tilžėje 1).

Z-fas tuo vadovėliu, matyt, buvo labai susidomėjęs, nes
2. VIII. 91 tarp ko kita man rašė:

„Lietuviškų vadovėlių aš iki šiol dar nesu gavęs. To dėl 
ketinu viename iš išeinančių „La Esperantisto“ numerių pa
skelbti, kad norintieji gauti tą vadovėlį tesikreipia tiesiog į 
Schoenkę“.

Apie tą laiką aš buvau Z-fui pranešęs, kad vokiškame 
Meierio vadovėly yra paduota viena klaidinga gramatiška 
taisyklė. Į tai jis man atsakė šiais žodžiais:

„Meierio taisyklė apie veiksmažodžių dalyvius tikrai yra 
netikusi; jei autorius prieš spausdindamas būtų man atsiun
tęs rankraštį, aš tą taisyklę būčiau išmetęs“.

Kai 1892 m. naujos tarptautinės kalbos autorius Lott’as 
buvo išsiuntinėjęs savo projektą, pavadintą „Kosmopolit“ anų 
laikų esperantininkams, aš parašiau to sumanymo smarkią 
kritiką ir pasiunčiau Z-fui. į tai jis man atrašė:

„Tamstos laišką apie „Kosmopolitą“ aš gavau. Aš jį pa
skelbsiu, tur būt, 2-me 1892 m. n-ry. Tą pat nuomonę aš 
esu gavęs ir iš kitų esperantininkų“.

1895 m. esperantiškąjį judėjimą, kaip aukščiau minėjau, 
buvo ištikęs skaudus smūgis: rusų valdžia buvo užgynus 
leisti esperantiškąjį laikraštį „Esperantisto“ Rusijos ribose. 
Pranešdamas man apie tai, Z-fas laikė savo pareiga paguosti 
mane, pridurdamas šią pastabą:

„Nežiūrint nesitikėtų smūgių, mūsų dalyko padėtis yra 
gera ir greit jis iš naujo sustiprės. Šiomis dienomis pradės 
eiti naujas esperantiškas laikraštis, kurio kaina metams bus
1 rub. 50 kap.“ (Iš atviro laiško 26. XII. 95).

Sausio 27 d. 1896 m. Z-fas yra atsiuntęs man pakvietimą 
išversti ką nors jo leidžiamajai Bibliotekai (Biblioteko de

1) M o k i n t u v ė  t e r p t a u t i š k o s  k a l b o s  D - r o  E s p e r a n t o .  
Tilžėj Schoenke, 1890, 60 psl. in-16. Ji buvo 1908 m. be mano žinios 
Schoenkės išleista antru atveju.
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Esperanto). Užimtas kitais darbais aš šio prašymo negalėjau 
išpildyti.

Baigiantis 1901 m. aš esu pasiuntęs Z-fui peržiūrėti savo 
sumanytąjį leisti himną (Kanto) su p. Naujalio sukompo
nuotomis gaidomis. Į tai 15.1. 02 gavau šį atsakymą:

„Tamstos himnas yra parašytas gerai ir be klaidų ir aš 
nerandu jame nieko, kas būtų taisytina“.

Toje pat atvirutėj pridėjo prierašą:
„P. S. Beje, ar negalima kur gauti Tamstos lietuviškąjį 

Esperanto vadovėlį. Ar Tamsta negalėtum pasiųsti man bent 
vieną jo egzempliorių?“

Aš patenkinau tą prašymą ir gavau iš Z-fo 26.1.02 atvi
rutę, kurioj jis man dėkojo už vadovėlio atsiuntimą.

Negaudamas ilgą laiką manojo „Kanto“, Z-fas 6.1.05 krei
pėsi į mane atsiklausdamas: „Kas gi pasidarė su „Kanto“, 
kurį Tamsta esi išleidęs prieš keletą metų? Dėl ko jo nėra 
kataloge, spausdinamame „Espero“ viršely? Ar tamsta ne
nori jo pardavinėti?“

Aš paaiškinau dalyką ir pasiunčiau Z-fui „Kanto“ 50egz. 
Kaip paprastai jis padėkojo man 19. V. 02 atskira atvirute.

1910 m. aš pasiunčiau Z-fui savo brošiūrėlę „Esperanto, 
kiel scienca helpilo“. į tai man atsakė 3. V 10, k.id gavęs ją 
„su džiaugsmu“.

Iš viso užsiliko pas mane 21 Z-fo man rašytas atviras 
laiškas. Jų turinys daugiausia sukas apie bėgančius reikalus. 
Bet, kaipo Z-fo autografai, jie man visados pasiliks brangūs.

Vykdamas 1912 m. į trečiąjį katalikų Esperantininkų kon
gresą Budapešte per Varšuvą, aš turėjau garbės asmeniškai 
aplankyti D-rą Z-fą jo namuose. Buvau jo nuoširdžiai pri
imtas ir pavaišintas arbata. Nors apsilankymas tęsės daugiau 
kaip valandą, bet ji man prabėgo nejustinai. Pašnekesio te
ma, žinoma, buvo Esperanto, jo atsiekti laimėjimai ir naujos 
perspektyvos ateičiai. Kaip visada, Z-fas buvo labai manda
gus, visai natūrališkas savo žodžiuose ir mintyse. Šnekėjo 
ne kaip mistras su savo mokiniu, bet kaip draugas su drau
gu. Deja, nesuskubau tuoj pažymėti pašnekesio turinio ir 
to dėl smulkmenų dabar nebeatmenu.
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Karui ištikus, nutrūko ir mano santykiai su Z-fu, o 1917 
m., kaip matėm, jis yra miręs.

Kaipo pirmo lietuviško Esperanto kalbos vadovėlio auto
rius, korespondavęs su jos išradėju ir jį pažinęs, aš jau se
niai rengiaus parašyti lietuviškai ir pirmąją Z-fo biografiją. 
Anksčiau to nepadaręs, aš skubėjau bent savo senatvėje at
likti tą garbės pareigą. Kaip šis darbas man pavyko, tespren
džia patys skaitytojai.

Griežtumo dėliai turiu čia pažymėti, jog II-sis šio raši
nio skyrius beveik visas yra verstas iš Z-fo biografijos, pa
rašytos p. E. Privat’o1).

1) E d m o n d  P r i v a t .  V i v o  d e  Z a m e n h o f . Brita Esp.-Asocio.
17 Hart Street. London W. C. I. 1920, 206 p. in— 12.


