
Judje so v Evropi neprekinjeno živeli dva tisoč let v spreminjajočem 
se svetu integracije in segregacije, premestitev in selitev, strpnosti in 
diskriminacije, priložnosti in preganjanja. 

Čeprav je bila Evropa dom Judom v različnih krajih in časih, so se vedno, 
tudi v najboljših časih, zavedali, da imajo še en dom. Judovsko življenje, 
obredje in molitve so bili ves čas usmerjeni – dobesedno in v prenese
nem pomenu – proti Vzhodu: proti Jeruzalemu in Deželi Izrael.

A to hrepenenje Judov ni odvrnilo od ustvarjanja »dóma stran od dóma« 
– avtonomnih skupnosti z visoko razvitimi sistemi samouprave. Med 
judovsko skupnostjo in širšo družbo, v kateri so živeli, se je tako raz
vijal ploden kulturni dialog. Tradicija od Judov zahteva, da molijo za 
»mir v domovini« – katera koli domovina naj bi to že bila – in tako iz
ražajo lojalnost vladajoči oblasti, četudi ta do njih ni bila vedno najbolj 

gostoljubna. Kadar so okoliščine to omogočale, so Judje zavzemali vidna 
mesta in vplivne položaje v vladi in se vključevali v evropsko kulturno 
življenje. To je bilo najbolj očitno v moderni dobi po razsvetljenstvu, ko 
so padli zidovi getov. 

Danes živi v Evropi precej več kot milijon Judov. So sestavni del multi
kulturne Evrope in dejavni udeleženci skoraj vseh vidikov državljanskega 
in javnega življenja v svojih državah, prav tako še vedno veliko prispevajo 
k umetnosti in znanosti. A spomin na 20. stoletje je še vedno živ ter po
udarja potrebo po nadaljnji strpnosti in vzajemnem razumevanju med 
judovskimi skupnostmi in njihovimi sosedi. 

Razstava ponuja kratek pregled navdušujoče zgodbe o judovski diaspori 
v Evropi, ki traja že dve tisočletji, zgodbe, kot jo pripoveduje izbrano 
zgodovinsko in sodobno gradivo iz zbirk Narodne knjižnice Izraela. 

Evropa in  
judovska diaspora

Kulturni dialog, ki je bil prisoten povsod, kjer so živeli 
Judje, se še posebej zrcali v umetnosti. Narodna knjižni
ca Izraela hrani zbirke judovske umetnosti iz številnih 
držav. Za ogled umetnin, ustvarjenih v vaši bližini, ske
nirajte to kodo.
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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.

S podporo Rothschildove fundacije (Hanadiv) Evropa

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 geografskih in tri tematske 
poti, in Evropski dnevi judovske kulture (EDJK). Ti v več kot 30 
državah ponujajo približno 900 dejavnosti, ki se jih udeleži več 
kot 169.000 obiskovalcev.

Narodna knjižnica Izraela AEPJ

Slovenski prevod razstavnih besedil je bil 
pripravljen v sklopu projekta Evropski dnevi 
judovske kulture 2017. Producent slovenske 

različice razstave je Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 

zanj Marjetka Bedrač, v. d. direktorice. 
Projekt EDJK 2017 v Sloveniji je podprla 

Mestna občina Maribor.
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Jews have been living in Europe continuously for two thousand 
years through a shifting landscape of integration and segregation; 
dislocation and migration; tolerance and discrimination; opportunity 
and persecution. 
Although Europe has been home for Jews in different places at different 
times, they have also remained aware, even in the best of times, that they 
have another home. Jewish life, ritual, and prayer remained literally 
and figuratively facing East: to Jerusalem and the Land of Israel.
Yet these yearnings did not prevent Jews from creating “homes away 
from home”— autonomous communities with highly developed 
systems of self-government, and there was a fertile cultural dialogue 
between the Jewish community and the wider society in which they 
lived*. Tradition requires Jews to “pray for the peace of the kingdom”—
whichever kingdom that may be—  expressing loyalty to the ruling power, 
even to those who were less hospitable to them. When circumstance 

allowed, Jews rose to positions of prominence and authority within the 
government and participated in European cultural life. This was most 
apparent in the modern era, after the Enlightenment, when the walls 
of the ghettos came down. 
Well over a million Jews live in Europe today. They are an integral 
part of multi-cultural Europe, active participants in almost all aspects 
of their countries’ civic and public life. Jewish contributions to the 
arts and sciences continue unabated in Europe. Yet, the memory of 
the twentieth century still lingers, heightening the need for continued 
tolerance and mutual understanding between Jewish communities and 
their neighbors. 
This exhibition gives a brief overview of the fascinating story of the 
Jewish Diaspora in Europe, stretching over two millennia, as told 
through selected historic and contemporary materials in the collections 
of the National Library of Israel. 

Europe and the 
Jewish Diaspora

*This cultural dialogue, which was evident everywhere 
the Jews lived, is especially clear in art. The National 
Library of Israel has collections of Jewish art from many 
countries. To see them and find artcreated near you, scan 
this code. 
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Founded in Jerusalem in 1892, the National Library of Israel 
(NLI) has a dual mandate, serving as the national library 
for both the State of Israel and the Jewish people worldwide. 
Its vast holdings contain a wealth of material in a variety of 
formats, telling the historical, cultural, and intellectual story 
of the Jewish people, the State of Israel and the Land of Israel 
throughout the ages. 
‘Gesher L’Europa’ (a Bridge to Europe) is an initiative of the 
NLI and the Rothschild Foundation Hanadiv Europe to create 
opportunities for knowledge sharing and cultural exchange 
between the National Library of Israel and Europe.

Supported by the Rothschild Foundation Hanadiv Europe

The AEPJ - European Association for the Preservation and 
Promotion of Jewish Culture and Heritage was created in 2005, 
encouraged by the Council of Europe. The AEPJ’s two main 
projects are the European Route of Jewish Heritage, one of the 
foremost among the Council of Europe’s European Cultural 
Routes, comprising of 16 geographical and 3 themed routes, 
and the European Days of Jewish Culture, which is celebrated 
in more than 30 cities, carrying out nearly 900 activities, with 
more than 169.000 visitors.

The National Library of Israel AEPJ



Judje so povsod, kjer koli so se naselili, organizirali svoje življenje po 
strukturi skupnosti, katere organizacijo, ustanove in zmožnosti so 
oblikovali zunanji in notranji dejavniki. Eden zunanjih dejavnikov je bil, 
da so Judom mnogokje omejili pravico do bivanja; pri tem je lahko šlo za 
kvote ali popolno prepoved bivanja v določenih mestih, pokrajinah ali celo 
celih kraljestvih. Kjer jim je bilo dovoljeno živeti, so bili pogosto omejeni 
na določeno ulico (npr. Judengasse v Frankfurtu ob Majni) ali »geto«, kot 
so po ustanovitvi beneškega geta leta 1516 pogosto imenovali judovske 
četrti. Drugi tak dejavnik je bil, da so oblasti judovske skupnosti pogosto 
obravnavale kot gospodarske subjekte in jim na primer odmerjale davek 
na skupnost kot celoto, od njih pa so pričakovale in jih pooblastile, da ga 
poberejo od svojih članov. 

Skupnosti so oblikovali tudi notranji dejavniki. Tradicionalni judovski 
življenjski slog je zahteval dejavnosti in ustanove, ki so jih lahko zagotavljali 
samo v okviru skupnosti: izobraževanje, zagotavljanje hrane, ki je ustrezala 
judovskim prehranskim omejitvam, mesta čaščenja, pokopališča in drugo 
so Jude spodbujali, da so najraje živeli med svojimi. Skupnosti so razvile 
sistem samouprave, ki je vključeval mehanizme zakonodaje, sojenja in 
izvrševanja notranjih zadev. Včasih so se povezovale v pokrajinske koncile. 
Najbolj znan je Koncil štirih dežel, ki je deloval v poljskolitovski zvezi 
skoraj dvesto let, do leta 1764. Kljub relativni segregaciji in avtonomiji so bile 
judovske skupnosti sestavni del evropskega družbenega, gospodarskega, 
intelektualnega, kulturnega, političnega in verskega življenja. Vedno in 
povsod pa so Judje združevali elemente lokalne kulture s svojo lastno 
tradicijo ter ustvarjali glasbo, arhitekturo, slog oblačenja, kuhinjo in jezik, 
ki odsevajo to hibridnost.

Življenje v skupnosti

Od 13. do 18. stoletja so Judje morali v 
javnosti nositi razpoznavno oblačilo ali 
značko določene barve – v Benetkah po 
letu 1500 je bilo to rdeče pokrivalo.

Beneški geto je bil vse prej kot homogen. 
Italijanski, špansko-portugalski, nemški 
in levantski Judje so imeli vsak svojo 

sinagogo. Položaj Benetk kot središča 
tiskarske kulture je omogočal neprestano 
izmenjavo idej med Judi in Nejudi. 
Benetke so bile mesto, v katerem so živeli 
ugledni zdravniki, rabini, pesniki, filozofi 
in njihovi podporniki. V getu bi živel tudi 
Shylock, judovski posojevalec denarja iz 
Shakespearovega Beneškega trgovca.

Beneški geto v 16. stoletju

Zemljevid Benetk Fransa Hogenberga, 1572
Narodna knjižnica Izraela, ct 219

Ketuba
Rim, 1797
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 901.331=1

Judje že od nekdaj pred poroko sestavljajo 
ketubo (predporočno pogodbo), da bi nevesti 
zagotovili finančno zaščito in varnost. Ketube 
so bile prvotno zapisane v aramejščini, 
pogosto pa so jih umetniško preoblikovali, 
tako da so odsevale lokalni slog in barve. 

Ta ketuba je nastala v Rimu leta 1797. Okrasje, 
ki obkroža glavno besedilo pogodbe, vsebuje 
hebrejske verze in italijanske motive.

»Mittheilung der Neusten und 
Vortheilhafthen Practischen Destileur Kunst 
und Liquerfabrikation«, 1800
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 28°8519

Eden od načinov povezovanja Judov s širšo 
družbo je bilo opravljanje poklicev, ki so jih 
pripeljali v stik z nejudovskim prebivalstvom. 
Zanimiv primer, razširjen v poljskolitovski 
zvezi in vse od novejših časov, je bila 

proizvodnja in prodaja alkohola. Posestniki 
so pogosto dali te pravice v najem judovskim 
gostilničarjem in krčmarjem. Judje so tako 
predstavljali srednji sloj, sloj med kmeti in 
plemstvom. 

Knjiga »Navodilo o najsodobnejšem in 
praktičnem načinu proizvodnje žganih pijač«  
iz leta 1800 je napisana v jidišu, vsebuje pa 
recepte za varjenje alkoholnih pijač.

Sidur, Madžarska, 1915
Narodna knjižnica Izraela, 92 B 4820=0

Mnogi Judje v Evropi so služili vojsko, bodisi 
kot prostovoljci bodisi so bili vanjo vpoklicani. 
Rezso Geschwind, judovski vojak v avstro
ogrski vojski v prvi svetovni vojni, je ta 
molitvenik (sidur) nosil s seboj med vojno 
in v ujetništvu v Sibiriji. V molitveniku je z 
roko napisana molitev za blagor vladarja, kar 
izkazuje vojakovo očitno lojalnost.

Evropske judovske skupnosti so zlasti 
od 16. do 18. stoletja zapisovale finančne 
posle, zapisnike sestankov, sodne odločbe, 
izvedbene sklepe, volivne izide in uredbe 
skupnosti v knjigah, imenovanih pinkasim 
(»knjige dokumentov« ali »protokoli«). 
Pinkas skupnosti je bil tako njena kronika in 
je na neki način poosebljal skupnost samo. 
Nedotakljivost pinkasov je napeljala nekega 
uglednega alzaškega rabina iz 18. stoletja, 
da se je pošalil: »Če bi bilo deset zapovedi 
zapisanih v pinkase skupnosti, jih ne bi 
nihče kršil.«

Pinkas na sliki je iz Frankfurta ob Majni in 
spada med najstarejše in najobsežnejše take 
dokumente, ki so se ohranili od evropskega 
zgodnjega novega veka do danes. V njem 
so na več kot 500 straneh zbrani zapisi za 
leta od 1552 do 1802. Pinkas je napisan v 
mešanici hebrejščine in judeonemščine. 
Judje so v Frankfurtu živeli tako rekoč 
neprekinjeno skoraj 900 let. V času, ki je 
zabeležen v pinkasu, je bila frankfurtska 
skupnost najpomembnejša v Porenju in 
vodilna predstavnica aškenaške kulture.

Pinkasim (protokoli skupnosti)

Na zemljevidu Frankfurta je vidna 
Židovska ulica, tj. krožna ulica na 
vzhodnem robu mesta.

Zemljevid Frankfurta

Pinkas iz Frankfurta ob Majni, 1552–1802
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 662=24

Frans Hogenberg, Georg Braun, Köln, 1574
Narodna knjižnica Izraela, 2=YAH. C 1909
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Preseljevanje Judov
Diaspora (iz grške besede διασπορά, razpršenost, razkropljenost) je 
po svetu razseljeno prebivalstvo, ki goji kolektivni spomin na skupno 
domovino. Za Jude je izvorna domovina Erec Izrael – Dežela Izrael. Prva 
judovska skupnost v diaspori so bili izgnanci iz Judeje, območja okrog 
Jeruzalema, v Babilon pod Nebukadnezarjem leta 597 pr. n. št. Tudi v 
izgnanstvu so se imeli za Jehudim – Ioudaios, Jude, Judejčane, Juden, 
Juifs, Zsidok, Žide, tudi po več generacijah. 

Po uničenju drugega jeruzalemskega templja leta 70 in rimski okupaciji 
Dežele Izrael, ki so jo preimenovali v Palestino, so se pojavila nova 
judovska središča v Mezopotamiji in Sredozemlju. Z vzponom islama v 
7. stoletju so bili Judje razdeljeni med dežele pod muslimansko oblastjo 
in krščanstvom, vsak po svoje pa sta vplivala na skupnosti, ki so živele 
pod njuno oblastjo. Judje pa so se še naprej selili, saj so še vedno iskali 
versko strpnost in gospodarske priložnosti. 

V 10. stoletju sta se v Evropi pojavili dve glavni judovski kulturni središči, 
muslimanska Španija in Porenje, ki sta v judovskih virih znana kot 
Sefarad in Aškenaz. Celo v času razcveta in razvoja sta se obe skupnosti 
srečevali s preganjanjem: s križarskami vojnami, almohadskim vpadom, 
inkvizicijo, krvnimi obtožbami, lokalnimi pokoli in izgoni. Najbolj znano 
se je zgodilo leta 1492, ko sta kraljica Izabela in kralj Ferdinand Španski 
iz Španije izgnala vse Jude, ki se niso spreobrnili v katolištvo. Judje so 
takrat pobegnili v varnejša območja severne Afrike, južne Francije, 
Otomanskega imperija, Nizozemske, Italije in v Novi svet. Do sredine 
16. stoletja so se kot nova središča judovskega življenja pojavile otomanske 
dežele in poljskolitovska zveza. Tudi tam so nenehni prevrati – najbolj 
znan je upor Hmelnickega v letih 1648 in 1649 – Jude neprestano silili, 
da so se selili na vse strani.

Konec 18. stoletja je bila Poljska razdeljena med Rusijo, Prusijo in Avstrijo, 
ki so prihod novega časa doživljale vsaka po svoje. Emancipacija je 
večini Judov v zahodni in srednji Evropi do sredine 19. stoletja prinesla 
državljanske pravice in spremenila sistem verskega življenja judovskih 
skupnosti. Novi filozofi, kot je bil Moses Mendelssohn in njegov krog 
v Berlinu, so poskušali uskladiti judovstvo z načeli razsvetljenstva in 
državljanskimi vrednotami, kar je vodilo do reformnega judovstva, to pa 
je prineslo bistvene spremembe v judovski liturgiji in praksi. Njihovi 
nasprotniki v Nemčiji in AvstroOgrski, znani kot ortodoksni Judje, so 
poskušali še naprej ostati zavezani tradicionalnim oblikam judovskega 
zakonika in življenja tudi pri soočanju s hitro spreminjajočim se svetom. 

V Rusiji so bili Judje omejeni na t. i. »Območje poselitve«, ki se je 
raztezalo od Baltika do Črnega morja. Tam se je judovska populacija v 

19. stoletju dramatično povečevala in končno obsegala skoraj polovico 
Judov na svetu. Milijoni so se preselili na Zahod, posebej v Združene 
države Amerike, vendar se število prebivalcev v Območju poselitve zaradi 
številčnih družin ni bistveno zmanjšalo. Judje na tem območju so v 19. in 
v začetku 20. stoletja tako kot drugje doživljali sekularizacijo. Razvijali so 
novo kulturno identiteto, ki se je odražala v pojavu sekularne literature 
v hebrejščini in jidišu ter v judovskem razumevanju univerzalističnih 
revolucionarnih politik in ideologij. 

Območje je bilo dokončno ukinjeno s strmoglavljenjem carja leta 1917 
in s ponovno vzpostavitvijo Poljske in baltskih držav. Večino naslednje 
generacije prebivalcev s tega območja so ubili v holokavstu, mnogi preživeli 
pa so se znašli za železno zaveso. Šele v devetdesetih letih 20. stoletja so 
stotisoči sovjetskih Judov lahko končno emigrirali v Izrael in druge države.

Zemljevid Evrope Sansona d’Abbevilleja, Pariz, 1653, Narodna knjižnica Izraela, Laorjeva zbirka zemljevidov, Evropa 15 Območja judovske naselitve in preseljevanj

Genealogija gibanja
Hasidsko gibanje je mistično gibanje, ki 
poudarja osebno pobožnost. Pojavilo se je v 
zahodni Ukrajini sredi 18. stoletja, začetnik 
pa je bil karizmatični mistični zdravilec Baal 
Šem Tov. Z njegovimi učenci se je gibanje 
razširilo po vzhodni Evropi, razvile so se 
različne hasidske skupine, vsaka s svojo 
doktrino in dinastijami. 
To drevo Mikhela Leiba Rosenfelda iz 
Oradee Mare v Romuniji predstavlja 
genealogijo hasidskega gibanja. Na deblu 
je ime Baala Šem Tova, na večjih vejah 
so imena vodilnih učencev, na manjših 
naslednje generacije in tako dalje. Okrog 
drevesa so zapisani biblični verzi, v katerih 
je drevo simbol življenja in vzdržljivosti.

Zasebni arhiv Natana Šaranskega in arhiv 
organizacije »Shomer Achi Anochi« (P333), 
osrednji arhiv za zgodovino judovskega 
ljudstva (CAHJP)

Na fotografiji so mladenke, ki protestirajo za 
izpustitev sovjetskih refusenikov, Judov, ki 
jim je bila odvzeta pravica zapustiti ZSSR in 
iti v Izrael, med njimi Natanu Šaranskemu, 
ki je bil zaradi aktivizma obtožen veleizdaje. 
Šaranski je v Izraelu pozneje postal vidna javna 
osebnost.

Družinsko drevo Baala Šem Tova, Varšava, 1927
Narodna knjižnica Izraela, L 413

Babilonski talmud, ki ga je izdal 
Daniel Bomberg, Benetke, 1548
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 
174.2=24

V 16. stoletju so se Benetke uveljavile 
kot eno najvplivnejših središč 
hebrejskega tiska s tiskarnami, ki so 
natisnile veliko del, npr. Bombergovo, 
Giustinianijevo in Bragadinijevo. 
Te tiskarne so oblikovale dokončne 
postavitve klasičnih judovskih 
besedil, med njimi je najbolj znan 
talmud.

Talmud je temeljno delo in kulturna 
mojstrovina rabinskega judovstva, 
vir judovske zakonodaje in izročila, 
ki mu ni para. Nastajal je od 2. do 
6. stoletja v Deželi Izrael in Babiloniji. 
Napisan je bil v hebrejščini in 
aramejščini. Po besedah Heinricha 
Heineja pomeni Judom »prenosno 
domovino«.

Bombergov talmud



Hrepenenje po Jeruzalemu

Dvanajst Izraelovih rodov,
barvni rokopis, 
Vilna, začetek 19. stoletja
Narodna knjižnica Izraela, Pal 1001  D3 (Pas.); 
Laor 887

Na zemljevidu, verjetno kopiji risbe Gaona 
iz Vilne, so prikazane meje dvanajstih 
Izraelovih rodov po delitvi, opisani v biblični 
Jozuetovi knjigi. Gaon iz Vilne nikoli ni bil 
v Izraelu, zemljevid pa ima le simbolični 
pomen dežele in ne kaže njenih dejanskih 
geografskih značilnosti.

Leipnikova hagada,
iluminirani rokopis,
Darmstadt, 1733
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 8°983

Hagada vsebuje molitve, himne in recitacije, 
ki so del obredja pri pashalni večerji seder, 
pri kateri Judje po vsem svetu pripovedujejo 
zgodbo o odhodu izraelskega ljudstva iz 
egiptovske sužnosti. Hagada je bila ilustrirana 

pogosteje kot katero koli drugo judovsko sveto 
besedilo. 

Na koncu sedrske večerje navzoči zakličejo: 
»Prihodnje leto v Jeruzalemu!« Tako izražajo 
vero v končno vrnitev v svojo historično 
domovino, da bi v obnovljeni tempelj prinesli 
pashalni dar, kot je opisano pri tej ilustraciji 
jeruzalemskega templja. 

Juda Halevi, »Blagoslovljena bodi, emanacija 
Svetega duha«, fragment rokopisa pesmi
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 8°1800/7

Juda Halevi je hrepenel po Sionu, čeprav je 
živel v udobju Španije in tam doživel osebni 
in poklicni uspeh. Sion je bil tema nekaterih 
njegovih najbolj ganljivih pesmi. Nazadnje se 
je odločil, da bo šel na nevarno potovanje v 
Sveto deželo, a je umrl kmalu po prihodu tja. 
Ti verzi so iz najbolj znane Halevijeve ode 
Sionu, ki jo je v slovenščino prevedel Gorazd 
Kocijančič:
  Moje srce je na Vzhodu, jaz pa na koncu 

Zahoda.
  Kako naj mi prija, kar jem? Kako naj mi bo 

sladko?

Besedilo te hagade je precej drugačno od 
tradicionalnega besedila. Zbirko besedil 
v hebrejščini in jidišu so ustvarili člani 
sionističnega mladinskega gibanja Halutz 
leta 1937, da bi odsevala njihove ponovno 
uvedene pashalne obrede, strastno željo 
po vrnitvi v Sion in ideje o oblikovanju 
nove judovske kulture, ki bi temeljila na 
sodobnih sekularnih vrednotah, a bi bila 
hkrati ukoreninjena v judovski tradiciji. 

Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja je v 
vzhodni Evropi nastalo mnogo mladinskih 
gibanj, ki so gojila idejo o ustanovitvi 
judovskega doma v njihovi historični 
domovini. Veliko gibanj je promoviralo 
agrarni način življenja in mlade učilo, da 
bi postali kmetje in do odhoda v Palestino 
živeli v komunah (kibucih). Gibanje 
Halutz je bilo ustanovljeno leta 1905, 
sedež pa je imelo v Varšavi. Do začetka 
druge svetovne vojne je imelo sto tisoč 
članov v 25 državah po vsem svetu.

Netradicionalna hagada, Varšava, 1937
Narodna knjižnica Izraela, 37 A 1201

»Hagada« gibanja Halutz

Ko je kralj Salomon slovesno odprl jeruzalemski tempelj, je izrazil upanje, 
da bodo Izraelci, četudi v izgnanstvu, »molili k tebi, obrnjeni proti deželi, 
ki si jo dal njihovim očetom, proti mestu, ki si ga izvolil, in proti hiši, ki 
sem jo sezidal tvojemu imenu« (I Kr 8,48). V resnici je postala univerzalna 
praksa, da Judje molijo obrnjeni proti Sionu (biblično ime za Jeruzalem). 
Jeruzalem je tako ostal simbolno središče judovskega sveta, ki povezuje 
Jude, razkropljene po vsem svetu. 

V skoraj dva tisoč letih od končnega uničenja jeruzalemskega templja 
Judje niso nikdar pozabili, da so izgnani, ali izgubili upanja, da se bodo 
končno vrnili v Sion. Za to, da se spominjajo Jeruzalema, so nastali različni 
običaji: povsod, kjer so se naselili, so uvedli tempeljsko obredje, arhitektura 
sinagog je odsevala strukturo templja, uvedli so dneve postenja in žalovanja 
za uničenim templjem, Jeruzalem pa so omenjali v času največjega 
veselja, kajti nobeno veselje ni moglo biti popolno, če je bil Sion porušen. 

Vzpon modernega nacionalizma je odprl vprašanje, ali se judovske manjšine 
lahko popolnoma integrirajo v evropske nacije in ali so njihovi člani 
sprejeti kot enakovredni državljani. Do konca 19. stoletja je iz dogodkov, 
kot je bila afera Dreyfus, postalo jasno, da je celo najbolj asimilirane Jude 
mogoče obravnavati kot tujce, kar je budilo željo Judov po vzpostavitvi 
nacionalne države v njihovi izvorni domovini. Judje so se množično začeli 
vračati v Sveto deželo. 

Vsi ti elementi so se srečali v formalnem političnem gibanju, t. i. sionizmu, 
ki ga je leta 1897 ustanovil Theodor Herzl. Cilj sionizma je bil dosežen 
leta 1948 z ustanovitvijo sodobne Države Izrael – vendar šele potem, ko 
so nacisti že izvedli »dokončno rešitev judovskega vprašanja«.



Znameniti Judje

Fotografija Marca Chagalla z njegovim 
podpisom, Pariz, junij 1925
Narodna knjižnica Izraela, Schwad 02 21 07 

Marc Chagall (1887–1985) je bil rojen v 
Vitebsku (danes v Belorusiji). V Sankt 
Peterburgu je študiral umetnost, potem pa se 
je preselil v Francijo in postal prepoznaven 
kot modernist, ki ustvarja v različnih slogih 
in medijih. V svoja dela je vključeval elemente 
vzhodnoevropske judovske ljudske umetnosti; 
navdih zanje je našel v mladosti v Vitebsku.

Razglednica s sliko Chagallovih vitražev, 1965 
Narodna knjižnica Izraela, zbirka razglednic, 
TM 8* 495

Na razglednici je prikazanih šest znanih 
Chagallovih vitražev od dvanajstih, ki krasijo 
sinagogo bolnišnice organizacije Hadassah v 
Jeruzalemu. Na vsakem vitražu je upodobljen 
eden od bibličnih dvanajstih Izraelovih rodov.

Mišna tora, ok. 1350
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 4°1193

Bogato ilustriran rokopis Majmonidove 
najpomembnejše razprave o judovskem pravu.

Mojzes ben Majmon
Arhiv Narodne knjižnice Izraela

Rabin Mojzes ben Majmon (Rambam ali 
Maimonides, 1135–1204) je bil rojen v Cordobi. 
Ko je bil še mlad, je družina zbežala pred 
Almohadi, sam pa se je nazadnje preselil 
v Egipt. Bil je vpliven judovski filozof, ki je 
obvladal tudi discipline, kot sta astronomija 
in medicina. V večini svojih del, še zlasti v 
največjem, v delu Mišna tora, je obravnaval 
judovsko pravo in sodno prakso. Njegova 
najpomembnejša filozofska razprava je Vodnik 
zablodelih, napisan v judeoarabščini. 

Beležnica Franza Kafke s hebrejsko-
nemškim seznamom besed, 
avtorjev rokopis s svinčnikom, 
Praga, ok. 1922
Narodna knjižnica Izraela, Schwad 01 19 18

Kafka je načrtoval, da se bi nekoč preselil v 
Palestino, da pa bi se na to pripravil, je začel 
študirati hebrejščino. To je njegov zvezek za 
vaje, v njem pa so besede, kot so »nedolžen«, 
»ovaduh«, »genij« in »tuberkuloza«, zapisane 
v hebrejščini in nemščini, sicer njegovi 
materinščini.

Portret Franza Kafke
Narodna knjižnica Izraela, Schwad 02 19 136

Pisatelj Franz Kafka (1883–1924) je znan po 
romanih in kratkih zgodbah, ki jih je napisal v 
nemščini. Večino življenja je preživel v Pragi. Kafka 
je eden najpomembnejših literatov 20. stoletja. 
Nadrealistične in absurdne situacije, opisane v 
njegovih knjigah, so spodbudile nastanek besede 
»kafkovski«. Delal je kot uradnik v zavarovalnici, 
pisal pa je v prostem času, vendar za časa življenja 
ni bil posebej znan. Umrl je zaradi tuberkuloze, 
star 40 let. Prijatelja Maxa Broda je prosil, naj po 
njegovi smrti uniči vsa njegova nedokončana dela, 
a Brod te želje ni upošteval in jih je vseeno objavil.

Spinozov portret
Narodna knjižnica Izraela, Schwad 02 21 166

Baruch Spinoza (1632–1677) je bil holandski 
filozof iz španskoportugalske družine 
spreobrnjencev (conversosov, tj. nasilno 
pokristjanjenih Judov, ki so judovstvo 
pogosto prakticirali skrivaj); po prihodu v 
v Amsterdam se je vrnil k judovstvu. Bil je 
eden velikih racionalistov 17. stoletja, postavil 
je temelje razsvetljenstvu in modernemu 
bibličnemu kriticizmu. Judovska skupnost ga 
je izobčila zaradi kontroverznih idej o Božjem.

Razglednica s sliko Samuela Hirszenberga, 
1907 
Narodna knjižnica Izraela, zbirka razglednic, 
TM 8* 739

Na sliki »Izobčeni Spinoza« je naslikan filozof, 
ki hodi po ulici, verni Judje pa se odmikajo od 
njega.

Rosalind Franklin pri delu
© Henry Grant Collection/Londonski muzej

Rosalind Elsie Franklin (1920–1958) je bila 
angleška kemičarka. Raziskovala je viruse 
in bila v svojem času zaradi svojega dela 
zelo priznana. Njene raziskave strukture 
DNA in RNA so vodile k odkritju, za katero 
so raziskovalci leta 1962 prejeli Nobelovo 
nagrado, njen prispevek pri tem pa je bil 
priznan šele po njeni smrti.

Portret Berthe Pappenheim v kostumu iz 
17. stoletja, ki kot Glückel pozira slikarju 
Leopoldu Pilichowskemu

Glückel iz Hamelina (1646–1724) je bila 
rojena v Hamburgu, umrla pa je v Metzu 
v Loreni. Bila je judovska podjetnica, ki se 
je ukvarjala s trgovino in vodila tovarno ter 
skrbela za svojih 14 otrok. Pisala je dnevnik, 
ki nam omogoča redek vpogled v vsakdanje 
življenje judovske ženske 17. in začetka 
18. stoletja v Porenju. Ker je njena družina 
tako dobro dokumentirana, je znano, da so 
njeni potomci tudi pesnik Heinrich Heine, 
družbena aktivistka Bertha Pappenheim in 
rabin Samson Raphael Hirsch.

Odlomek iz Glücklinih spominov,
rokopis, 18. stoletje
Narodna knjižnica Izraela, Ms. Heb. 4311=8

Reprodukcija medalje
Narodna knjižnica Izraela, Schwad 02 14 59

Gracia Mendes Nasi (1510–1569) je bila 
bogata judovska podjetnica, rojena na 
Portugalskem v družini spreobrnjencev. 
Mednarodni posli so doño Gracio 
vodili v Antwerpen. Tam je vzpostavila 
mrežo za pobege in stotinam sotrpečih 
spreobrnjencev pomagala pobegniti 
pred inkvizicijo. Z ladjo, ki je prevažala 
začimbe, jih je prepeljala na varno v 
Otomanski imperij, kjer so bili Judje 
dobrodošli. Živela je v Ferrari in Benetkah 
ter se nazadnje ustalila v Konstantinoplu.

Judovska učenost je v Evropi cvetela več stoletij in razvili so se posamezni
ki, katerih vpliv je segel daleč čez meje judovskega sveta in na različne 
načine prispeval k napredku kulture in družbe. Preseljevanje, potreba 
po preživetju in prilagajanju novim okoljem ter položaj insajderja in avt
sajderja hkrati so verjetno pomagali ustvarjati pogoje za inovativnost, 
ustvarjalnost in pripravljenost za spreminjanje norm. 

Že od antike dalje so Judje prispevali k evropski literaturi s prevajanjem 
hebrejskega Svetega pisma v grščino in latinščino. Judovski pesniki 

in politiki iz 11. in 12. stoletja so izjemni primeri velikega vzajemnega 
vpliva judovske in islamske misli v času zlate dobe muslimanske Španije. 
Renesansa je prinesla judovsko vključitev v medicino, krščanskohebrejske 
študije in tisk. Po emancipaciji in razsvetljenstvu se je judovski prispevek 
k evropski umetnosti in literaturi ter znanosti in tehnologiji izrazito 
povečal. Posamezni Judje so si prislužili svetovni sloves. 

Na panoju so predstavljeni dosežki nekaterih Judov iz različnih časov in 
krajev v Evropi.


