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„Toto místo, kde jsem se narodil a prožil dětské roky, 
dalo směr všemu mému snažení. 

V Bialystoku se obyvatelstvo skládalo ze čtyř rozdílných částí: 
Rusů, Poláků, Němců a Židů. Ti všichni hovoří svým vlastní jazykem 

a pěstují nepřátelské vztahy s ostatními. 
V tomto městě, víc než kdekoliv jinde, 

cítí citlivá duše neštěstí mnohojazyčnosti 
a přesvědčuje se na každém kroku, 

že právě různost jazyků  velkou měrou rozkládá lidskou rodinu 
a dělí ji na znepřátelné části. 

 
Vychovali mě jako idealistu: učili mě, že všichni lidé jsou bratři, 

a zatím jsem na ulici i na dvoře na každém kroku cítil, že lidé neexistují,  
jsou jen Rusové, Poláci, Němci, Židé, atd. 
Toto neustále trýznilo mou dětskou duši, 

i když se mnozí usmívali nad mým „světobolem“. 
Protože jsem tehdy věřil, že „dospěláci“ všechno dokážou, 

opakoval jsem si, že až budu dospělý, určitě toto zlo odstraním.“ 
 

 „Když jsem se jako páťák na gymnáziu začal učit angličtinu, 
udeřila mě do očí jednoduchost její gramatiky 
oproti řečině a latině. Tehdy jsem si uvědomil, 

že bohatsví gramatických forem není pro jazyk nevyhnutelné. 
Pod vlivem toho jsem začal v jazyce hledat 
a vyhazovat nepotřebné formy a zjistil jsem, 

že mluvnice se pod mýma rukama stále více ztenčuje 
a záhy jsem získal gramatiku, 

která bez jazykového balastu nezabírá více než pár stran. 
Tehdy začal serióznější oddanost mému snu. 

Ale obrovské slovníky mě stále znepokojovaly. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

„Jednou, když jsem byl v sedmém ročníku gymnázia, 
mě zaujal nápis „švejcarskaja“ (vrátnice) 

a po něm vývěsní štít konditorskaja (cukrárna). 
Tato –skaja mě oslovila a ukázala mi, 

že přípony umožňují vytvářet z jednoho slova jiné, 
které byste se později nemuseli zvlášť učit. 

Tato myšlenka mě docela ovládla 
a pocítil jsem pod nohama pevnou zem. 

Na hrozivé slovníky dopadl plamen světla 
a začaly se před mýma očima rychle zmenšovat.“ 

 
 
 

 „Skončil jsem univerzitu a začal lékařskou praxi. 
Tehdy jsem začal myslet na zveřejnění své práce  

a začal hledat vydavatele.  
Když už jsem konečně jednoho našel, 

půl roku připravoval moji brožurku a nakonec – odmítl. 
Po mnohém snažení se mi ji ale přeci jen  

podařilo vydat v červenci 1887.  
Byl jsem před tím velmi vzrušený. 

Cítil jsem, že stojím před Rubikonem  
a ode dne kdy vyjde moje brožurka,  

už nebudu mít možnost vrátit se zpět. 
Věděl jsem, jaký osud očekává lékaře,  

který je závislý na veřejnosti, 
když veřejnost v něm vidí fantastu,  

člověka, který zabývá nepodstatnými věcmi. 
Cítil jsem, že sázím do banku celý svůj klid 

a budoucnost svou i své rodiny. 
Ale nemohl jsem zavrhnout myšlenku,  

která se mi usadila v hlavě i krvi, 
a tak – překročil jsem Rubikon ...“ 

 
 
 


