
Judje povsod, kjer koli že živijo, govorijo in pišejo drugače 
kot njihovi sosedje. Včasih je njihov jezik drugačen 
zaradi nekaj dodatnih hebrejskih besed, drugič govorijo 
popolnoma drug jezik. Mnogi so že slišali za jidiš in ladino, 
jezika v diaspori. Kakor koli, Judje so v stoletjih migracij 
in naseljevanja govorili na desetine jezikov.

V stoletjih okrog začetka našega štetja so Judje namesto 
hebrejščine govorili judeoaramejščino, nekaj stoletij 
pozneje pa judeogrščino. Ko so se izselili iz Izraela in potem 
v babilonskem, perzijskem, grškem in rimskem imperiju 
ter v arabskih deželah ustvarjali nove skupnosti, so se še 
naprej učili lokalne jezike, govorili in pisali pa so jih na 
svoj posebni, judovski način. V naslednjih nekaj stoletjih 
je v Evropi in na Bližnjem vzhodu nastalo kar nekaj jezikov.

Zaradi sprememb v lokalnih jezikih, preseljevanja in 
mešanja z govorci drugih jezikov so nekateri jeziki, ki so 
nastali v antiki ali srednjem veku, že pred stoletji izumrli, 
na primer judeoprovansalščina in judeoslovanščina. Drugi 
so izginili, ker so se njihovi govorci pomešali z govorci 
drugih jezikov.

Od 18. do 20. stoletja so se Judje po Evropi z urbanizacijo 
in emancipacijo integrirali v lokalne nejudovske skupnosti. 
Namesto jidiša in ladina so uporabljali lokalne jezike, tudi 
ruščino, nemščino, turščino in grščino.

V poznem 19. in 20. stoletju so se Judje znova množično 
preseljevali. Milijoni Judov so se iz srednje in vzhodne 
Evrope, z Bližnjega vzhoda in iz severne Afrike preselili v 
obe Ameriki, v zahodno Evropo in Palestino. Milijoni so 
umrli v nacističnem holokavstu, v desetletjih po ustanovitvi 
Države Izrael pa so se milijoni Judov z vseh teh območij, 
predvsem iz Maroka, Alžirije, Tunizije in Iraka, preselili v 
Izrael.

Zaradi razvoja izraelske hebrejščine judovski jeziki v 
diaspori niso izumrli. Sodobni Judje, predvsem pravoverni, 
prav tako govorijo jezike, ki vsebujejo na stotine hebrejskih 
in aramejskih besed iz svetih besedil, opazni pa so 
tudi vplivi jidiša, ladina in judeoarabščine. Te različice 
angleščine, španščine, francoščine itd. lahko razumemo 
kot nove judovske jezike.

Srednjeveški judovski jeziki so uporabljali hebrejski 
črkopis, novi judovski jeziki v diaspori pa ne. Kako se 
bodo ti jeziki razvijali v prihodnjih desetletjih, bo pokazal 
čas. Za zdaj je pomembno, da dokumentiramo ogrožene 
judovske jezike in opazujemo razvoj novih.

EVROPSKI DNEVI JUDOVSKE KULTURE

JUDOVSKI JEZIKI
RAZSTAVA NARODNE KNJIŽNICE IZRAELA

AEPJ

AEPJ – Evropska zveza za ohranjanje in promocijo judovske 

kulture in dediščine je bila ustanovljena leta 2005 na pobudo 

Sveta Evrope. Dva glavna projekta AEPJ sta Evropska pot 

judovske dediščine, ena najpomembnejših evropskih kulturnih 

poti Sveta Evrope, ki obsega 16 lokalnih in tematskih poti, in 

Evropski dnevi judovske kulture, ki ponujajo približno 1.200 

dejavnosti v več kot 30 državah; leta 2015 se jih je udeležilo več 

kot 122.000 obiskovalcev.

Narodna knjižnica Izraela

Narodna knjižnica Izraela, ustanovljena leta 1892 v Jeruzalemu, 

ima dvojno nalogo: služi kot nacionalna knjižnica za Državo 

Izrael in za Jude po svetu. Njen fond vsebuje bogato gradivo v 

najrazličnejših formatih. Pripoveduje zgodovinsko, kulturno in 

intelektualno zgodbo Judov, Države Izrael in dežele Izrael skozi 

čas.

»Gesher L’Europa« (Most v Evropo) je iniciativa Narodne 

knjižnice Izraela in Rothschildove fundacije (Hanadiv) Evropa, 

da bi ustvarili priložnosti za posredovanje znanja in kulturno 

izmenjavo med Narodno knjižnico Izraela in Evropo.

Obiščite nas v Jeruzalemu.

Produkcijska skupina 
Narodne knjižnice Izraela:
Idit Cadosh
Yoel Finkelman
Caron Sethill
Aviva Zuller

Razstavna besedila so nastala po zapisih Sarah Bunin 
Benor, izredne profesorice na oddelku za sodobne 
judovske študije Hebrejskega zveznega kolidža – 
Judovskega verskega inštituta (kampus v Los Angelesu) 
in avtorice spletne strani, namenjene raziskovanju 
judovskega jezika (http://www.jewish-languages.org).

Slovenski prevod razstavnih besedil je bil 
pripravljen v sklopu projekta Evropski dnevi 
judovske kulture 2016. Producent slovenske 
različice razstave je Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Maribor, zanj 
Marjetka Bedrač, v. d. direktorice.

S podporo Rothschildove fundacije (Hanadiv) Evropa

Z zakladi iz zbirk Narodne knjižnice Izraela vam ponujamo 
majhen vpogled v obširen svet judovskih jezikov. Za 
nadaljnje raziskovanje obiščite spletno stran: 
http://web.nli.org.il/sites/nli/english/Pages/default.aspx

http://web.nli.org.il/sites/nli/english/Pages/default.aspx


Aramejsko-sirski prevod Biblije Pešita (»preprost«) 
je nastal v začetku 2. stoletja za potrebe judovske 
skupnosti v severovzhodni Siriji in Mezopotamiji. 
Gre za standardno različico Svetega pisma za cerkve 
v sirski tradiciji.

Rokopis, ki vključuje knjige poznejših prerokov 
(Izaija, Jeremija, Žalostinke in Ezekiel), je eden 
najzgodnejših primerkov Pešite na svetu. Nastal je v 
9. stoletju najverjetneje v mestu Edessa (danes Urfa) 
v jugovzhodni Turčiji, napisan pa je na pergamentu v 
klasični sirski pisavi (estrangelo).

Pešita, aramejsko-sirski prevod 
svetopisemskega rokopisa na pergamentu, 
Edessa (?), 9. stoletje
Narodna knjižnica Izraela
Ms. Or. 63

Nekoč je bila hebrejščina jezik vsakdanjih pogovorov in 
»sveti jezik« obredja in molitve. V času drugega templja 
(530 pr. n. št. – 70 n. št.) jo je začela v vsakdanjem 
življenju spodrivati aramejščina in je tako prevla dovala, 
da so morali celó Biblijo prevesti v aramejščino, da so 
jo ljudje razumeli.

Aramejščino, ki se je pojavila med letoma 900 in 700 
pr. n. št., so govorile tudi mnoge antične nejudovske 
skupnosti na Bližnjem vzhodu. Najprej so jo uporabljali 
Aramejci, semitsko polnomadsko ljudstvo, ki je živelo 
v zgornji Mezopotamiji in Siriji.

Aramejščina je še danes del judovske zgodovine in 
verske tradicije. V tem jeziku je napisan Talmud, 
najpomembnejše judovsko pravno besedilo, prav tako 
večina Danielove knjige, deli Ezrove knjige in judovsko 
mistično besedilo Zohar, pa tudi deli Pashalne hagade 
in Mrtvomorski rokopisi.

Aramejščina še vedno igra vlogo v sodobnem judov skem 
vsakdanu: pravoverni Judje in znanstveniki morajo znati 
aramejsko, da lahko proučujejo Talmud. V aramejščini 
se glasno recitira molitev žalujočega (kadiš), v njej se 
še vedno pišejo in se pod poročnim baldahinom na glas 
preberejo tudi poročne pogodbe (ketubot).

ARAMEJŠČINA

Prva izdaja Zoharja, Cremona, 1559
Narodna knjižnica Izraela
35 V 3882=2=R

Zohar, najpomembnejše delo kabale (judovske 
mistične interpretacije Biblije), je napisan v 
privzdignjenem, nenavadnem slogu v aramejščini. 
Javnosti ga je predstavil judovski pisatelj Mojzes 
Leonski v 13. stoletju. Leonski je trdil, da ga je napisal 
Simeon Bar Jokaj v 2. stoletju. Potem ko je kritiziral 
Rim, se je skril in v jami 13 let proučeval Toro. Zohar 
je napisal po navdihu preroka Elije.

Prva izdaja Zoharja je bila natisnjena leta 1559 v 
Italiji. Knjiga je bila izdana z dovoljenjem papeža 
Pavla IV. v času, ko je Cerkev ukazala sežig tisočev 
judovskih knjig.

Zanimiva podrobnost v tej ketubi iz leta 1926 
sta imeni dveh prič: Menahema Usiškina, v 
Rusiji rojenega sionističnega voditelja in vodje 
judovskega nacionalnega sklada, ter Davida Yellina, 
ustanovitelja Akademskega kolidža za izobraževanje 
Davida Yellina v Jeruzalemu in glavnega podpornika 
preporoda hebrejskega jezika.

Aramejska ketuba (judovska poročna 
pogodba), Jeruzalem, 1926
Narodna knjižnica Izraela

Babilonski Talmud, pola 2a, s sodobnim 
prevodom in pojasnili
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem 
založbe Mesorah Publications, Ltd., ArtScroll, 
Schottensteinova izdaja Talmuda.

Talmud je napisan v hebrejščini in aramejščini. 
Vsebuje 63 traktatov, ki obsegajo več kot 6.200 
strani tiskanega gradiva in zajemajo nauke tisočev 
rabinov od časa pred našim štetjem do 5. stoletja. 
Obravnavane teme so: judovsko pravo (halaha), 
etika, filozofija, običaji, zgodovina, legende itd. 
Talmud je osnova za vse zakonike judovskega prava 
in Judje po vsem svetu ga vsak dan proučujejo v 
izvirniku.

Pashalna hagada, Praga, 1526
Narodna knjižnica Izraela
35 v. 3398

Ta ilustrirana stran iz Pashalne hagade prikazuje 
odlomek »Halachma anya«, ki se moli na začetku 
pashalnega sedra. Vsebuje povabilo na praznični 
obed. V nasprotju z večino hagade je ta odlomek 
napisan in se recitira v aramejščini, ne v hebrejščini.

Ketuba, Benetke, 1650



Judeoarabski komentar Mišne (pisne zbirke 
judovskih ustnih naukov), Seder Moed 
(iz sredine traktata Eruvin) in Seder Našim, 
v dveh zvezkih, sredina 12. stoletja
Narodna knjižnica Izraela
Ms. Heb. 5703=4

V tem rokopisu so naslovi zapisani v sefardski 
kvadratni pisavi, ki so jo uporabljali sefardski Judje. 
Ti so prihajali iz skupnosti, ki so se oblikovale 
na Iberskem polotoku okoli leta 1000, in so 
tradicionalno živeli na območju današnje Španije in 
Portugalske. Ob avtorjevih popravkih so pripisane 
tudi opombe njegovega sina in drugih.

Judeoarabski jeziki so različice arabščine, ki so jih govorili 
Judje v arabskem svetu. Klasična arabščina, pisana v 
hebrejskem črkopisu, se imenuje judeoarabščina.

V zgodnjem 7. stoletju so Judje na Bližnjem vzhodu in v 
severni Afriki uporabljali dva jezika: govorili so krajevno 
narečje, za verske obrede in pisana besedila pa so uporabljali 
hebrejščino, jezik molitve. Ko je na tem območju prevladal 
islam, je krajevna narečja nadomestila arabščina. Kot 
drugje v arabskem svetu so torej Judje govorili različna 
narečja arabščine, odvisno od tega, kje so živeli, in si hkrati 
izposojali besede iz hebrejščine in aramejščine.

Judje v muslimanskih deželah so arabščino pisali v 
hebrejskem črkopisu in ne v arabskem. V Egiptu rojeni 
Saadja Gaon, znameniti rabin iz 10. stoletja, judovski filozof 
in biblijski učenjak, je bil prvi, ki je arabščino uporabil za 
znanstvena besedila, in je začetnik judeoarabske literature. 
Zahvaljujoč tudi njegovemu vplivu, je arabščina izrinila 
aramejščino kot jezik judovske učenosti, hebrejščina pa 
je ostala obredni jezik.

V srednjeveški judeoarabščini je bilo napisanih nekaj 
najpomembnejših knjig srednjeveške judovske misli.

JUDEOARABŠČINA

Stran s komentarjem Izaijeve knjige rabina in filozofa 
Saadje Gaona iz 10. stoletja je najbrž najpomembnejši 
rokopis v Afganistanski genizi.

Komentar rabina Saadje Gaona na 
34. poglavje Izaije v judeoarabščini
Narodna knjižnica Izraela
Ms. Heb. 8333.6=34

Judovski filozof, proučevalec Biblije in zdravnik 
Maimonides (rabin Mojzes Ben Majmon), znan 
tudi kot Rambam, kar je akronim za »rabin Mojzes 
Ben Majmon«, primerja in povezuje Aristotelovo 
filozofijo in judovsko teologijo. 

Rojen je bil v Španiji, nato pa je z družino zbežal v 
Maroko, Izrael in nazadnje v Egipt. Tam je napisal 
večino svojih del v judeoarabščini. Številna njegova 
dela so bila prevedena v hebrejščino in več evropskih 
jezikov.

Izvirni Vodnik za zablodele v arabščini je bil napisan 
okrog leta 1190 in preveden v hebrejščino. Hebrejski 
prevod je vplival skoraj na vsa filozofska dela v 
srednjem veku. Čeprav je bilo to delo med Judi zelo 
popularno, je bilo tudi precej kontroverzno, zato so 
nekatere skupnosti omejile njegovo proučevanje ali 
ga sploh prepovedale.

Vodnik za zablodele, arabski izvirnik (Dalala al-Hairin), 13.–14. stoletje
Narodna knjižnica Izraela
Ms. Heb. 1458=38

AFGANISTANSKA GENIZA

O Judih v srednjeveškem Afganistanu vemo malo, čeprav jih 

omenjajo antični arabski in perzijski spisi. Do nedavnega je 

bil edini stvaren dokaz judovski nagrobnik, najden blizu Irana. 

Vaščani naj bi leta 2011 v jami v Bamjanu (Bamyan) našli skrite 

fragmente judovskega rokopisa. Znanstveniki menijo, da so 

avtentični. Narodna knjižnica Izraela zdaj zbira dokumente, 

imenovane Afganistanska geniza, in pripravlja njihovo izdajo 

v elektronski obliki, da bodo dostopni svetovni znanstveni in 

splošni javnosti. Vsebujejo družinska pisma in druge pravne 

dokumente v judeoperzijščini, tj. perzijščini, pisani v hebrejskem 

črkopisu.

Plakat, ki vabi k praznovanju 850-letnice 
Maimonidesovega rojstva v njegovem 
rojstnem mestu Cordoba v Španiji
Narodna knjižnica Izraela
Arhivski oddelek

Ti dve strani, napisani v arabščini, sta iz Pashalne 
hagade, natisnjene v Kairu leta 1922.

Čeprav je judeoarabščina tradicionalno zapisana 
v hebrejskem črkopisu, sta ti dve strani večinoma 
napisani v arabski pisavi z nekaj hebrejskimi črkami. 
Na drugi strani je upodobljen zemljevid izhoda iz 
Egipta in prikazani kraji v Sinajski puščavi, kjer so se 
verjetno ustavili Izraelci.

Pashalna hagada, Kairo, 1922
Narodna knjižnica Izraela
68 A 3106=8=R



Ladino, znan tudi kot judeošpanščina, judezmo, španiolit 
in hakecija v Španskem Maroku, je judovski jezik, ki ga 
govorijo sefardski Judje. Sefardski Judje izhajajo iz skupnosti 
na Iberskem polotoku, ki so bile tam znane od okrog leta 
1000 dalje, na ozemlju današnje Španije in Portugalske pa 
so živeli vse do konca 15. stoletja. 

V vzhodni Evropi se je jidiš, jezik aškenaških Judov (Judje, 
ki izvirajo iz srednje ali vzhodne Evrope), razvil kot zlitje 
srednjeveške nemščine, hebrejščine in slovanskih jezikov. 
Podobno se je ladino pojavil v krščanski Španiji kot zlitje 
elementov iz srednjeveških različic španščine in drugih 
iberskih jezikov, hebrejščine in judeoarabščine.

Leta 1492 so Jude pregnali iz Španije in po tem letu se je 
ladino razvijal po celem Sredozemlju. V 16. in 17. stoletju, ko 
so se potomci španskih izgnancev razselili po Sredozemlju, 
so v ladino začeli vdirati elementi iz turščine, grščine in 
italijanščine. Tradicionalno so ga zapisovali v hebrejskem 
črkopisu, danes pa se piše v latinici.

Ladino ima bogato tradicijo ustne in pisane literature, 
gledališča in glasbe. V ladino folklori so elementi, ki izvirajo 
iz srednjeveške Španije, na primer pregovori (riflanim) in 
balade (romansas), elementi, prevzeti od sosednjih lokalnih 
prebivalcev po izgonu in prilagojeni, na primer popularne 
pesmi (kantikas) in šale (shakás), in novi elementi, ki so jih 
Sefardi ustvarili v Otomanskem imperiju in v severni Afriki. 
Ladino folklora prikazuje ponavljajoči se lik Djoho, ki je 
enkrat bedak, drugič pameten bedak in potem prebrisan 
slepar.

Na ladino jezik in kulturo je uničujoče vplival holokavst. 
Judovske skupnosti v Solunu in drugih ladino središčih 
na Balkanu so bile popolnoma uničene, velik del ladino 
govorcev je bilo umorjenih. Z asimilacijo mnogih Judov po 
holokavstu je jezik veliko izgubil. Trenutno naj bi ga govorilo 
160.000 ljudi v Izraelu, Turčiji, na Balkanu in v severni Afriki.

Ladino je v zadnjem času doživel malo renesanso. Ob stajajo 
ladino kulturni festivali, jezik pa se je mogoče učiti na vseh 
petih glavnih izraelskih univerzah.

LADINO

Meni Hirscheve bolnišnice v Solunu
Narodna knjižnica Izraela

Do konca 19. stoletja je v Solunu živelo več 
kot 70.000 Judov – približno polovica celotne 
populacije – z mnogimi ustanovami, nekaterimi 
ustanovljenimi že v 16. stoletju. Ob prelomu stoletja 
je bilo ustanovljenih več sodobnih socialnih ustanov, 
na primer sirotišnica, psihiatrični zavod in Bolnišnica 
barona Hirscha.

V izdaji, ki je izšla julija 2016, sta predstavljeni nova 
zbirka romantičnih povesti v ladinu in abeceda v 
Rašijevi pisavi.

El Amaneser, mesečnik, ki v celoti izhaja v 
ladinu, izdaja ga Otomanski turški sefardski 
kulturni raziskovalni center v Istanbulu. 
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem.

Pashalna hagada, Benetke, 1609
Narodna knjižnica Izraela
35 V 3391

Ta Pashalna hagada iz leta 1609 je polna umetelnih 
lesorezov, kot so ti na sliki. Na prvi sliki je prikazan 
seder (hebrejsko »red«), v tem primeru red pri 
pashalnem večernem obredu. Na drugi sliki je deset 
nadlog, ki so prizadele Egipčane, preden so Izraelci 
pobegnili iz Egipta. Vsako ilustracijo spremlja razlaga 
v ladinu.

Fotografija iz knjige Hamsa, Charms, Art, Customs 
and Popular Medicine in the Old City of Jerusalem, 
Benny Nahmias
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem založbe 
Modan Publishers Ltd.

Vintojas – dobesedno »lovilci vetra« – 
so pripomočki, ki so jih v Jeruzalemu 
uporabljali v 19. stoletju. Namestili so jih 
na hrbet, odganjali pa naj bi prehlad in 
bolezenske težave. Danes se znova vračajo v 
rabo.

Seder Našim, Solun, okoli leta 1550 (?)
Narodna knjižnica Izraela
99 A 681=0=R

Ta ženski molitvenik, ki ga je v 16. stoletju napisal 
rabin Meir Benvenisti, je bil napisan v ladinu, 
saj večina žensk, ki so ga uporabljale, ni znala 
hebrejsko. V uvodu, ki pa je napisan v hebrejščini, 
je napisana tožba, da med »izraelskimi hčerami« 
manjka izobrazbe. Molitvenik naj bi izšel leta 1550, 
danes pa je to edini znani izvod.

Na amuletih so bile natisnjene molitve, ki so jih 
ljudje molili, da bi jih varovale pred nesrečo. Ta 
amulet je bil natisnjen v Izmiru leta 1867, nosilca 
pa naj bi varoval pred kugo in kolero v Jeruzalemu. 
Začenja se z verzi v ladinu.
Narodna knjižnica Izraela
V 183/1003

Ladino kuhinja je vsebovala elemente iz 
srednjeveške Španije, nanjo pa je vplivala 
tudi bližnja kultura Otomanskega imperija.

El guizado sefaradí: rechetas de komidas sefaradis 
de la revista kulturala djudeo-espanyola Aki 
Yerushalaim / redaksion, Moshe Shaul, Aldina 
Quintana Rodríguez, Zelda Ovadia. Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragon y Rioja; 
1995.
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem Zelde 
Ovadia.

Pripravljeno v sodelovanju z Davidom M. Bunisom,  
profesorjem judezma/ladina in judovskih jezikov,  
Center za judovske jezike, Hebrejska univerza v Jeruzalemu



Zvezek wormškega mahzorja vsebuje najstarejše 
znano judovsko besedilo.

Med besedami zgoraj levo je napis: »Kdor nese ta 
mahzor v sinagogo, bo imel dober dan.«

Mahzor (hebrejsko »letni krog«) vsebuje molitve, ki 
so jih molili na večje praznike. Mahzor so v Worms 
verjetno prinesli begunci iz Würzburga, potem 
ko je bila njihova skupnost leta 1298 uničena v 

Rintfleischevem pogromu. V wormški sinagogi so 
ga uporabljali več stoletij, vse do uničenja sinagoge 
v kristalni noči novembra 1938; takrat ga je mestni 
arhivar skril v katedrali. Po sodnih postopkih v Nemčiji 
so rokopis leta 1957 prepeljali v Narodno knjižnico 
Izraela v Jeruzalemu.

Mahzor iz Wormsa, 1272
Narodna knjižnica Izraela
R 24=Ms. Heb. 781

Stoletja je bil jidiš glavni in mednarodni jezik Judov 
iz srednje in vzhodne Evrope (Aškenazov). To je zelo 
nenavaden jezik. Za večino jezikov velja, da jih govorijo 
ljudje, ki živijo na določenem območju ali so pripadniki 
določenega naroda, jidiš pa so govorili Judje, ki so pripadali 
različnim narodnostim. Marsikdaj je bil jidiš njihov edini 
jezik.

Jidiš, mešanica nemščine, hebrejščine in lokalnih jezikov, 
je postal pisni jezik v 16. stoletju. Pišemo ga v hebrejskem 
črkopisu, vendar ima lastno slovnično strukturo. Imenovali 
so ga »mama lošen«, materni jezik, hebrejščina in 
aramejščina pa sta bili »sveta jezika«.

Jidiš se je bogatil več stoletij, razvilo se je bogato besedišče, 
polno humorja in ironije. Vsebuje veliko besed in besednih 
zvez za človekovo počutje in mnogo odtenkov človeškega 
značaja.

Ko so se Judje asimilirali, posebej v Nemčiji v poznem 
17. stoletju, so jidišu očitali, da je robat, manjvreden jezik, 
ki Judom preprečuje, da bi jih sprejela širša družba.

Pred holokavstom je jidiš govorilo približno 11 milijonov 
Judov. Tudi danes še ni izginil, čeprav je govorjeni jidiš zaradi 
holokavsta in asimilacije skoraj izginil. Ultraortodoksne 
judovske skupnosti po svetu ga tako kot pred petimi 
stoletji uporabljajo kot svoj vsakdanji jezik, sveti jezik 
hebrejščino pa uporabljajo pri obredju in molitvah.

V zadnjih letih je jidiš doživel velik preporod: na univerzah 
potekajo tečaji jidiša, delujejo jidiš gledališke skupine, v 
New Yorku pa je celo skupnost ekoloških kmetovalcev, ki 
govorijo jidiš.

JIDIŠ

Jidiš ima bogato glasbeno, 

gledališko in literarno 

tradicijo. Posvetna jidiš 

književnost je začela 

nastajati sredi 19. stoletja z 

zgodbami o napetostih med 

tradicijo in modernostjo. 

Te zgodbe so bile pogosto 

kritične do tradicionalne 

verske skupnosti.

Znani jidiš pisatelji so: 

Mendele Mocher Sepahrim, 

I. L. Peretz, Hayim Nahman 

Biali, Sholem Aleichem 

(njegovo najbolj znano 

delo je Goslač na strehi) in 

Isaac Bashevis Singer, ki 

je leta 1978 za svoje delo, 

napisano v jidišu, prejel 

Nobelovo nagrado za 

literaturo.

Sredi voščilnice je tradicionalni hebrejski novoletni 
blagoslov. Pod njim so prevodi v angleščino, 
jidiš in nemščino. Afera Dreyfus je bila francoska 
antisemitska zarota, ki je vodila v politično krizo. 
Alfred Dreyfus, topniški častnik s činom stotnika, 
je bil obtožen izdaje in vohunjenja za Nemčijo. 
Celotna afera je bila sodna napaka, ki jo je podžigal 
antisemitizem.

V letih 1894 in 1895 je bil Dreyfus obsojen, ponižan 
in poslan v ječo na Hudičev otok v Francoski Gvineji. 
Leta 1899 je bil zaradi javnega zgražanja pomiloščen.

Voščilnica je bila natisnjena na začetku obdobja, 
znanega kot »zlata doba razglednic«. Najbolj 
priljubljene judovske razglednice so bile novoletne 
voščilnice.

Novoletni blagoslov s sliko Alfreda Dreyfusa, 
Evropa, 1901
Narodna knjižnica Izraela

Stara judovska šala je 

taka: šlemil (človek, ki 

trpi zaradi lastnih slabih 

odločitev in dejanj) polije 

juho, juha se polije po 

šlimazlu (človek, ki ne trpi 

po lastni krivdi), nebah 

(usmiljenja vreden človek, 

ki si oprta tuje težave) pa 

počisti!

V drugem in tretjem desetletju 20. stoletja so 
Shakespearova dela pogosto uprizarjali na jidiš 
odrih v Evropi in v Združenih državah Amerike. Prvi 
»literarni« prevod Shakespearovega besedila v jidiš 
je bil delo mladega anarhističnega pesnika Josepha 
Bovshoverja. Na sliki je njegov prevod Beneškega 
trgovca.

Na sliki je znameniti Shylockov govor »A Jud 
nima oči?« iz Shakespearovega Beneškega 
trgovca

Jidiš je materni jezik mnogih ultraortodoksnih 
in hasidskih Judov v New Yorku. Jidiš otroška 
knjiga, objavljena leta 2016, pripoveduje zgodbo o 
Hersheyu, ki se je naučil, da judovstvo prepoveduje 
krutost do živali.

»Hershey lernt zikh mekayem zayn mitzvos«, 
Gold, R
Narodna knjižnica Izraela
SYS ID 3888483

Med letoma 1892 in 1954 se je na newyorškem otoku 
Ellisu izkrcalo več kot 12 milijonov priseljencev, 
večinoma iz Italije in z Irske ter iz srednje in vzhodne 
Evrope. Večina novih prišlekov ni govorila angleško 
ali pa so se jo šele začeli učiti. V 19. stoletju se je 
Johnson & Johnson približal novim priseljencem 
tako, da je lastnikom maloprodajnih drogerij, ki so 
prodajali izdelke po Ameriki, zagotavljal oglaševanje 
v kar 15 jezikih, tudi v jidišu. Ko so judovski 

priseljenci prišli v Združene države Amerike, mnogi 
med njimi niso govorili angleško in marsikatero 
podjetje je judovske stranke nagovarjalo v jidišu, na 
primer podjetje Jell-O s tem oglasom.

Reprodukcija objavljena z dovoljenjem podjetja 
Joseph Jacobs Advertising.

V judovski knjigi Tseno Ureno, ki jo je v devetdesetih 
letih 16. stoletja napisal rabin Jakob Ben Izak Aškenazi 
iz mesta Janów na Poljskem, se biblijski odlomki 
prepletajo z ustno tradicijo. Knjiga je bila napisana za 
Judinje, ki so manj časa posvečale verskemu študiju 
in so znale manj hebrejščine. V času te izdaje je skoraj 
vsaka judovsko govoreča hiša v vzhodni Evropi in 
Ameriki imela svoj izvod.
Knjiga se posveča glavnim biblijskim ženskim likom, 
obdobju dvorjenja in zgodbi o tem, kako je faraonova 
hči rešila Mojzesa. Poudarja pomen dobrodelnosti in 
spodbuja k služenju Bogu z vsem srcem.

Naslovnica dela Tseno Ureno, Jakob Ben Izak 
Aškenazi, izdaja iz leta 1816
Narodna knjižnica Izraela
R 4=22 V 4687



Preporod hebrejščine kot govorjenega in sodobnega 
knjižnega jezika je svojevrstno čudo. Prastari jezik brez 
domačih govorcev je postal materni jezik milijonov.

Od 2. stoletja n. št. do preporoda hebrejščine kot 
govorjenega jezika okrog leta 1880 so ta sveti jezik 
uporabljali zgolj kot jezik obredja in molitve. Izobraženci 
so razumeli pisno hebrejščino, molili in proučevali svete 
knjige, napisane v tem jeziku, a je nihče ni uporabljal v 
vsakdanjem življenju.

Za preporod hebrejščine v Izraelu je zaslužen Eliezer Ben 
Jehuda. Leta 1881 se je, prevzet od duha preporoda, iz Evrope 

preselil v Jeruzalem. Ker je popolnoma zavračal življenje 
Judov zunaj Izraela, je razvil judovski narodni jezik, ki naj 
bi nadomestil jidiš, ladino in različna regionalna narečja, 
ki so jih govorili judovski priseljenci v Palestini. Skupaj s 
hebrejskimi slovničarji, strokovnjaki in učitelji je ustanovil 
»Hebrejski jezikovni odbor« za raziskovanje, zaščito in 
usmerjanje razvoja hebrejskega jezika. Odbor se je kasneje 
preimenoval v Akademijo za hebrejski jezik in deluje še 
danes. Do leta 1914 je bila hebrejščina učni jezik v šolah in 
akademskih ustanovah.

Ben Jehuda je ustanovil in izdajal hebrejski časopis in napisal 
hebrejski slovar, danes imenovan po njem.

SODOBNA HEBREJŠČINA

Za Ben Jehudo sta bila hebrejščina in sionizem 

oziroma judovski nacionalizem neločljivo povezana. 

Svojega sina Ben Siona (dobesedno sin Siona) je 

vzgojil v okolju, v katerem se je uporabljala samo 

hebrejščina. Menda je celo oštel ženo, ker je sinu 

pela rusko uspavanko. Ben Sion je bil prvi sodobni 

domači govorec hebrejščine.

Preporodu hebrejskega jezika so mnogi nasprotovali 

z jezikovnimi vojnami v prvem desetletju 20. stoletja. 

Ko je bila s sredstvi Organizacije za pomoč nemškim 

Judom ustanovljena univerza Tehnion v Hajfi 

(Haifa), so se odločili, da bo učni jezik nemščina, z 

utemeljitvijo, da je moderna hebrejščina nov jezik, 

ki nima razvitih znanstvenih konceptov.

Mnogi sionisti so trdili, da bo taka odločitev 

ovirala razvoj hebrejskih in drugih izobraževalnih 

ustanov in tako tudi celotne skupnosti. Razvila 

se je vroča razprava in nekaj članov fakultete je 

odstopilo. Leta 1914 so se odločili, da bo učni jezik 

hebrejščina. Hebrejščina je dobila uradni status v 

ustavi britanskega mandata v Palestini leta 1922.

Ustanovitelji Države Izrael so ustvarili znamko 
»Izraelski izdelek«, ki se je uporabljala predvsem 
za sadje, zelenjavo, jajca, mlečne izdelke in meso. 
S spodbujanjem domače pridelave hrane in 
proizvodnje izdelkov, ne pa uvoza, se je ustvarila 
trdna vez med državo in njenimi prebivalci ter 
zagnalo izraelsko gospodarstvo.

Enako pomemben je bil nacionalistični pomen 
akcije. Za promocijo znamke so pripravili barvito 
kampanjo s plakati z upodobitvijo srečnih, zdravih 
izraelskih otrok. To je v ljudeh in v vodstvu ustvarjalo 
občutek ponosa, saj je dokazovalo, da vodstvo zna 
poskrbeti za svoje ljudi.

Plakat »Samo hebrejske banane«, Izrael, 1936
Narodna knjižnica Izraela

V poznih štiridesetih in na začetku petdesetih let 
20. stoletja se je v novoustanovljeni Državi Izrael 
število judovskih prebivalcev podvojilo, saj je 
sprejela sto tisoče priseljencev. Vsi so se morali 
naučiti jezika svoje nove države in to je postalo 
nacionalni projekt. Na plakatu so bili navedeni 
različni načini, kako se priseljenci lahko naučijo 
hebrejščine, med drugim lahko obiskujejo »ulpan« 
(intenzivni jezikovni tečaj), poslušajo radio, berejo 
časopis, se učijo s prijatelji in podobno.

Plakat »Kako se naučiti hebrejsko«, 
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo, 
štirideseta ali petdeseta leta 20. stoletja, 
Izrael
Narodna knjižnica Izraela
Zbirka drobnega tiska

Učitelj Aaron Abraham Kabak z učenci 
prvega letnika hebrejske gimnazije v Hercliji 
(Herzliya), 1912, foto: J. Ben Dov.
Narodna knjižnica Izraela
Arhivski oddelek

Na plakatu iz leta 1913 so navedeni novi izrazi v 
sodobni hebrejščini za različna ženska oblačila. 
Marsikateri izraz je postal del sodobne hebrejščine, 
nekateri pa se niso nikoli uveljavili.

Plakat »Ženska oblačila«, Izrael, 1913
Narodna knjižnica Izraela

Med drugo alijo (drugim valom priseljevanja v 
Palestino, 1904–1914) je hebrejščina postala učni 
jezik v šolah in akademskih ustanovah. Odbor za 
krepitev judovske izobrazbe v Izraelu s plakatom 
sporoča, da je poučevanje v katerem koli jeziku, ki 
ni hebrejščina, »uboj duše naroda« in »narodna 
katastrofa«.

Javna odpoved poučevanju v »tujih jezikih«, 
Izrael, začetek 20. stoletja
Narodna knjižnica Izraela

Nemško-judovski pisatelj Franz Kafka, ena 
najvplivnejših osebnosti 20. stoletja, je razmišljal, 
da bi se preselil v Palestino. Nekaj časa je v Pragi 
s študentom iz Jeruzalema študiral hebrejščino. V 

tem njegovem zvezku za vaje iz hebrejščine besede 
s pomenom »nedolžen«, »ovaduh«, »genij« in 
»tuberkuloza« živijo druga poleg druge.

Franz Kafka, zvezek s seznamom hebrejskih in nemških besed, avtorski rokopis s svinčnikom, 
Praga, okoli leta 1922
Narodna knjižnica Izraela
Schwad. 01 19 18



Poleg glavnih judovskih jezikov, ki so nastali v stiku med 
Judi in njihovimi nejudovskimi sosedi, na primer jidiš v 
srednjeveški Nemčiji, ladino v srednjeveški Španiji in 
različice judeoarabščine v arabskih državah, so se Judje tudi 
v različnih drugih krajih še naprej učili lokalnega jezika in ga 
zapisovali po judovsko. Nekateri znanstveniki menijo, da 
so že njihove značilne lastnosti dovolj, da jih imenujemo 
judovski jeziki, drugi jih raje vidijo kot judovska narečja 
ali »judeorazličice«. Ne glede na to, kako jih imenujemo, 
imajo lastnosti, značilne za polno razvite judovske jezike, 
vendar v manjšem obsegu. Na primer, judovske različice, 
ki so jih govorili in pisali v srednjem veku, a so kasneje 
izumrle, denimo judeofrancoščina in judeokatalonščina, 
in druge različice, denimo judeogrščina in različice 

judeoitalijanščine, ki so žive vse od srednjega veka do 
danes, so tradicionalno pisali v hebrejskem črkopisu, 
vključevale pa so besede hebrejskega izvora. V novejšem 
času so nekatere različice judovskega jezika, na primer 
judeoprovansalščino in judeoalzaščino-lorenščino, pisali 
v latinici, a so kljub temu vključevale hebrejske besede. 
Poleg tega so se tudi njihovi prvotni izrazi, na primer izrazje 
grškega izvora v judeogrščini in izrazje italijanskega izvora 
v judeoitalijanščini, nekoliko razlikovali od tistih, ki so jih 
uporabljali nejudovski govorci.

Te judeorazličice niso več v splošni rabi, besedne zveze 
in posamezne besede pa še vedno bogatijo pogovore v 
judovskih skupnostih v Evropi in v drugih delih sveta.

DRUGI JUDOVSKI JEZIKI

Judje iz srednjeveške Katalonije so govorili jezik, 
podoben katalonščini njihovih nejudovskih sosedov, 
a so ga zapisovali v hebrejskem črkopisu, v tehniki, 
ki je bila med kristjani znana kot aljamiado, med Judi 
pa kot soletreo. Jezik je vseboval besede hebrejskega 
in arabskega izvora, ki jih nejudovski Katalonci niso 
uporabljali.

Medicinski slovar iz 15. stoletja s seznamom zdravil in 
sestavin, napisan v štirih različnih jezikih (od desne 
proti levi), arabščini, judeokatalonščini, latinščini 
in hebrejščini. Vsi izrazi so zapisani v kurzivni pisavi 
aljamiado.

KATERI SO ŠE DRUGI 

JUDOVSKI JEZIKI IN KJE SE 

GOVORIJO?

Ponatis zemljevida iz Peamima, 

ki ga je izdal Inštitut Ben Zvi za 

proučevanje judovskih skupnosti na 

Vzhodu.

Na zemljevidu so prikazani kraji, kjer 
govorijo različne judovske jezike, na 
primer judeoitalijanščino, judeogrščino, 
judeokatalonščino, judeoprovansalščino in druge.

V odlomku iz prvega poglavja Geneze je hebrejska 
beseda tohu (praznina) razložena z judeofrancosko 
besedo estordision (zmeda), beseda hamerahefet 
(lebdenje) pa z besedo akoveter (ali z njegovimi 
besedami: belaaz).
Biblija iz leta 1546 s komentarjem, vključno z 
Onkelosovim prevodom v aramejščino in prevodom 
Saadje Gaona v arabščino
Narodna knjižnica Izraela, R2 = 49 A 827

S svojimi slavnimi komentarji je Raši ali rabin 
Salomon (Ben) Izak (1040–1105) iz Francije pomagal 
laičnim Judom razumeti Toro. Da bi razložil nekatere 
težke izraze, je navedel njihove ustreznice v stari 
judeofrancoščini. Te besede so uporabljali v njegovi 
skupnosti, označene pa so s pikami nad besedo.

Ko so španski Judje, leta 1492 izgnani iz Španije, 
prispeli v Otomanski imperij, so tam ustanovili 
tiskarne ter tiskali knjige v hebrejščini in drugih 
judovskih jezikih. Ena takih knjig je Humaš ali 
Pentatevh, ki jo je izdala tiskarna Soncino v 
Konstantinoplu leta 1547. Natisnjena je v hebrejščini 
(srednji stolpec), v ladinu (desno) za sefardske 
Jude in v judeogrščini (levo) za romaniotske Jude v 
Otomanskem imperiju.
Narodna knjižnica Izraela, 75A 17

Knjiga v judeogrščini z molitvami, ki so jih molili 
ob bolnikih ali ob mrtvih, zapisane pa so bile že v 
knjigi »Sefer ha-rokheah« Eleazarja Ben Jehude 
Wormškega iz 12. stoletja. Na teh straneh je 
Maimonidesovih 13 verskih resnic (glej pano o 
judeoarabščini), napisanih v judeogrščini. Knjiga je 
bila izdana leta 1781, najverjetneje v Solunu.
Narodna knjižnica Izraela, Zbirka Meirja Benayahuja

Različice judeoitalijanščine so se uporabljale v vseh 
judovskih skupnostih v Italiji. Besede v nekaterih 
od njih, na primer v judovski različici beneškega, 
rimskega in livornskega govora, še vedno živijo v 
obliki značilnih besed, ki jih uporabljajo Judje v teh 
mestih. Veliko teh besed je hebrejskega izvora in 
zvenijo humorno in včasih posmehljivo. Na primer, 
besedo hanuca (dobesedno hanuka, praznik luči) so 
v judovski različici livornskega govora uporabljali za 
starejšo žensko, ki je ljudi spominjala na nezloščen 
praznični svečnik.

Hanukija iz Italije. Reprodukcija objavljena z 
dovoljenjem Centra za judovsko umetnost.

Biblija iz 16. stoletja v judeoitalijanščini, Pozni preroki
Knjižnica Palatina v Parmi
Ms Parm. 3068, ff. 2v–3r
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem.

Seznam izrazov v judeoalzaščini s francoskimi 
ustreznicami iz antologije jezika alzaških Judov
L’Humeur Judeo-Alsacien, S Debre

Zgoraj: Pregrinjalo za halo, Alzacija, 1837
Reprodukcija objavljena z dovoljenjem Centra za 
judovsko umetnost.

Pripravljeno v sodelovanju z Davidom M. Bunisom,  
profesorjem judezma/ladina in judovskih jezikov,  
Center za judovske jezike, Hebrejska univerza v Jeruzalemu

Parmska Biblija je vključena v KTIV – Mednarodno zbirko 

digitaliziranih hebrejskih rokopisov, ki je skupni projekt 

Narodne knjižnice Izraela in Friedbergove družbe za 

judovske rokopise. Projekt omogoča, da so tisoči hebrejskih 

rokopisov iz zbirk z vsega sveta elektronsko dostopni.

JUDOVSKI JEZIKI

JUDOVSKA BERBERŠČINA

JUDEOFRANCOŠČINA

JUDEOARABŠČINA

KRIMČAK (JUDOVSKA TATARŠČINA)

JUDEOGRŠČINA

JUDEOITALIJANŠČINA

LADINO

JUDEOPROVANSALŠČINA

JIDIŠ

JUDEOSLOVANŠČINA

Polkurzivno pisavo, v kateri so tako v Talmudu kot v Tanahu natisnjeni Rašijevi 

komentarji, pogosto imenujejo »Rašijeva pisava«, vendar to ne pomeni, da jo je 

uporabljal Raši sam. Pisava temelji na sefardski polkurzivni rokopisni pisavi iz 

15. stoletja. Zgodnji hebrejski tiskarji, na primer družina Soncino in krščanski tiskar v 

Benetkah Daniel Bomberg, so jo uporabljali v svojih izdajah besedil s komentarji, da so 

komentarje rabinov ločili od prvotnega besedila, za katero pa so uporabili kvadratno 

pisavo.

JUDEOKATALONŠČINA

JUDEOITALIJANŠČINA

JUDEOGRŠČINA

RAŠIJEVA FRANCOŠČINA

JUDEOALZAŠČINA


