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Mądrości żydowskie, zebrał, tłu-
maczył i opr. Aleksander Drożdżyński, 
Warszawa 1961.

Sitarz Magdalena Joanna, Jidysz, 
podręcznik nauki języka dla początkują-
cych, Kraków 1995.

Unterman Alan, Encyklopedia tra-
dycji i legend żydowskich, Warszawa 
2000.

Żydzi w Polsce, dzieje i kultura. Lek-
sykon, red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej 
Żbikowski, Warszawa 2001.

Milena Migut

Iwrit
Hebrajski – język Dekalogu, Tory i Talmudu. Język, w którym zostało 

wypowiedziane niewymawialne imię Boga, tetragram JHWH, ale tak-

że język, w którym współcześni Izraelczycy rozmawiają o obejrzanym 

wczoraj teleturnieju.

Hebrajski – język pełen sprzeczno-
ści i tajemnic, ale przez to tak bardzo 
zajmujący i pociągający zarówno dzi-
siejszych językoznawców, jak i kabali-
stów w dawnych czasach. Jeden z tych 
ostatnich, Abraham Abulafia, wierzył, 
że hebrajski jest w najkrótszej linii po-
chodną pierwotnego języka, od której 
wywodzą się pozostałe języki świata. 
Teoria ta podnosi rangę hebrajskiego, 
jednak znacznie odbiega od wyników 
badań naukowych.

Najstarsze zapiski w języku hebraj-
skim datuje się na XI-X wiek p.n.e., kie-
dy był też nazywany „mową Kanaanu” 
lub judejskim (został zaadoptowany przez 
Izraelitów po objęciu we władanie Kana-
anu około XIII-XII wieku p.n.e.). Dlate-
go też zalicza się go do kanaanejskiej ga-
łęzi, północno-zachodniej semickiej pod-
grupy, semickiej podrodziny, chamito-se-
mickiej rodziny języków. W tym okresie 

Kanaan stykał się z terytorium Fenicjan 
i dlatego jest prawdopodobne, że hebraj-
ski w swej najwcześniejszej formie był 
niemal identyczny z językiem fenickim. 
Zasób słów języka w tamtym okresie był 
bardzo ubogi. Konkretne przymiotni-
ki używano w połączeniu z abstrakcyj-
nymi rzeczownikami. Niewielka liczba 
partykuł łączących i określających rela-
cje pomiędzy fragmentami wypowiedzi, 
w  połączeniu z jedynie dwoma aspekta-
mi (dokonanym i niedokonanym) powo-
dowały niejednoznaczność języka. Dla-
tego w celu sprecyzowania wypowiedzi 
stosowano różne konstrukcje składniowe, 
np. konstrukcja, w której pierwszy z se-
rii czasowników był w formie dokonanej 
a  pozostałe w     niedokonanej, wskazywa-
ła na czynność w przeszłości. Jeśli zaś 
czasownik w formie niedokonanej po-
przedzał czasowniki dokonane, oznacza-
ło to czas teraźniejszy lub przyszły. 

Fragment zniszczonej Tory 

ze zbiorów TNN oraz szyld 

z ul. Kowalskiej. Fot. Stefan 

Kiełsznia. Ze zbiorów TNN.
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Język i oni

Językiem hebrajskim posługiwano 
się do czasu niewoli babilońskiej, tj. do 
586 roku p.n.e. W V-IV wieku p.n.e. zo-
stał wyparty z potocznego użycia przez 
język aramejski, stając się wyłącznie 
językiem tekstów religijnych, nauko-
wych i literackich. Tak więc z biegiem 
lat hebrajski ograniczył się wyłącznie do 
formy pisanej (tzw. „rabiniczny hebraj-
ski” czyli język Miszny). Mimo to lepiej 
nadawał się do codziennego użycia niż 
hebrajski biblijny. Nowe słowa i kon-
strukcje składniowe w dużym stopniu 
pochodziły z aramejskiego. Słownictwo 
zapożyczano również z greki, łaciny 
i  perskiego. Wyrazy pochodzące z  bi-
blijnego hebrajskiego otrzymywały 
nowe znaczenia. Wprowadzono ja-
śniejsze i bardziej jednoznaczne zasady 
określające czas czynności. Słownictwo 
hebrajskie poszerzało się dalej w śre-
dniowieczu na skutek arabskiego wpływu 
na hebrajskie pisma filozoficzne, a także 
w wyniku częstych tłumaczeń arabskich 
prac filozoficznych i naukowych. Ten 
okres w rozwoju języka nazwano po-
biblijnym. Od IX wieku użycie hebraj-
skiego zaczęło zanikać – był on przede 
wszystkim „świętym” językiem liturgii, 
literatury sakralnej i szkolnictwa

Hebrajski ożył ponownie jako język 
mówiony, gdy Żydzi w XIX wieku za-
częli osiedlać się w Palestynie. Współ-
czesny hebrajski, 'iwrit, został uznany 
za oficjalny język urzędowy Izraela 
w 1948. Jego nazwa wywodzi się od 
wyrazu „Hebrajczyk” (iwri). Warto 
wspomnieć, że istnieją trzy teorie na te-
mat etymologii tego słowa. Według pier-
szej pochodzi ono od czasownika laavor 
(przechodzić, przejść). W tym wypadku 
iwri miałoby oznaczać „tego, który 
przeszedł z drugiej strony” – Jordanu 
(wersja mojżeszowa) albo Eufratu (wer-
sja abrahamowa). Druga teoria wywodzi 
słowo „Hebrajczyk” od babilońskiego 
rzeczownika habiru. Wyraz ten był 
używany w Egipcie w okresie Amarny 
(XV-XIV wiek) i oznaczał wędrowca, 

koczownika. Trzecia teoria wskazuje 
na imię własne niejakiego Ebera, zwa-
nego również Heberem, prawnuka Sema 
i pradziadka Abrahama (Rdz 10,21-25; 
11,10-26). W tym wypadku „hebraj-
czyk” oznaczałby „potomka Ebera”. 

Słowa w hebrajskim pisane są od 
prawej do lewej, co wywodzi się z pier-
wotnego sposobu zapisywania tekstów 
na tablicach kamiennych, na których ła-
twiej było ryć z prawej do lewej strony, 
ponieważ większość ludzi jest prawo-
ręczna. Cecha ta jest charakterystyczna 
dla wielu starych języków. Alfabet skła-
da się z 22 znaków pochodzenia fenic-
kiego. Zapisywane są jedynie spółgłoski 
i samogłoski długie. W  świętych księ-
gach, książkach dla dzieci i poezji jest 
używana tzw. pisownia uproszczona, 
z pomocniczymi znakami – kropkami 
i kreskami wskazującymi samogłoski. 
Samogłoski – zarówno ich pisownia, 
jak i wymowa – wprowadzone zostały 
pomiędzy VI a X wiekiem przez uczo-
nych zwanych masoretami 1. Pisownia 
bez tych znaków, powszechnie używana 
w życiu codziennym, określana jest pi-
sownią pełną.

Wymowa oparta jest na języku Ży-
dów sefaradyjskich, zamieszkujących 
głównie w Turcji, Grecji i Bułgarii, 
a  wcześniej także na półwyspie Iberyj-
skim (do czasu wygnania w XV wieku). 
Słownictwo jest oparte na biblijnym 
hebrajskim, zaś zasady składni – na he-
brajskim rabinicznym. Starożytny język 
pisany, aby sprawnie funkcjonować we 
współczesnym świecie, musiał zaadap-
tować ogromną liczbę nowych słów, 
głównie terminów naukowych. Zadaniu 
temu stawił czoło urodzony na Litwie 
naukowiec Eliezer ben Yehuda, który, 
opierając się na biblijnym hebrajskim, 
wyprowadził ok. 4 000 nowych słów 
(czyli o   połowę mniej niż występuje 
w  Starym Testamencie). Odnowiony 
przez niego i spopularyzowany współ-
czesny hebrajski modyfikowany jest 
cały czas pod wpływem języków naro-

1 Masoreci (od masora, 
hebr. „tradycja”) utrwalili 
reguły ortografii, znaków 
samogłoskowych, po-
działu na zdania i akapity, 
wokalizacji i akcentów 
muzycznych (służących do 
przekazu melodyki intono-
wania biblijnych tekstów) 
oraz ogólnego układu 
hebrajskiej Biblii. Reguły 
te pozwalały uniknąć 
będów podaczas przepisy-
wania przez skrybów, czyli 
soferów [Przyp. red.].
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dowych żydowskich imigrantów. Duży 
wpływ miał na niego również jidysz.

Gramatycznie hebrajski jest typo-
wym językiem semickim, jako że więk-
szość jego słów posiada temat złożony 
z trzech spółgłosek, rozdzielonych sa-
mogłoskami. Zmienianie lub pomijanie 
samogłosek zmienia znaczenie tematu. 
Znaczenie ulega zmianie również przez 
przedrostki i przyrostki dodawane do te-
matu. Fleksja rzeczowników hebrajskich 
jest bardzo uboga. Odmiana rzeczowni-
ków przez przypadki w hebrajskim 
nie występuje, mimo że zachowała się 
szczątkowo w innych językach semic-
kich, np. w arabskim. Największą trud-
nością dla Europejczyków w poznaniu 
i zrozumieniu języka hebrajskiego jest 
sam alfabet, któremu kabaliści przypi-
sywali znaczenie magiczne (wystarczy, 
aby dowolne słowo zostało zapisane 
w  hebrajskim, a zyska ono moc). Kla-

syczne pismo hebrajskie wyodrębniło 
się po okresie niewoli babilońskiej, 
kiedy Żydzi pisali po aramejsku. Pier-
wotnie każda litera miała swoje odrębne 
znaczenie, które językoznawcy odczytu-
ją jako: א – wół, ב – dom, ג – wielbłąd, ד 
– drzwi, ה – okno, ו – gwóźdź, ז – miecz, 
 kij – ל ,dłoń – כ ,ręka – י ,wąż – ט ,płot – ח
do poganiania wołów, מ – woda, נ – ryba, 
 haczyk – צ ,usta – פ ,oko – ע ,podpora – ס
na ryby, ק – tył głowy, ר – głowa, ש 
– ząb, ת – krzyż Taw.

Zarówno ta, jak i inne, omówione 
wcześniej właściwości sprawiają, że 
hebrajski bywa wciąż postrzegany jako 
„magiczny”. Jednocześnie jest coraz 
bardziej popularny. Ciągle powstają 
miejsca, gdzie można się go uczyć, zaś 
w polskich księgarniach można znaleźć 
słowniki, samouczki, a nawet tomiki 
poezji po hebrajsku z tłumaczeniem na 
język polski2.

Lublin. Dwa pokolenia wspól-

nie studiują religijne teksty. 

Zarówno jidysz, jak i hebrajski 

służyły kultywowaniu tradycji 

i wzmacnianiu żydowskiej toż-

samości, ale ich rola bardzo się 

różniła. Jidysz był głównie ję-

zykiem ulicy, handlu i życia co-

dziennego, a hebrajski  trady-

cji religijnej. Hebrajskie księ-

gi studiowali tylko mężczyź-

ni. Fot. Alter Kacyzne. Ze zbio-

rów YIVO.

2 Bibliografia:
P. Nowicki, Hebrajszczy-
zna biblijna, Warszawa 
1978; D. Aczel Amir, Ta-
jemnica Alefów, Warszawa 
2002 (http://republika.pl/
judaizm/hebr_hist.htm).

Uczyłem się w szkole hebrajskiej, gdzie się mówiło, pisało i czytało po he-
brajsku, w domu z siostrami i na ulicy mówiłem po polsku, a rodzice jak nie 
chcieli żebyśmy rozumieli, to mówili w jidysz. Mosze Opatowski. Z archiwum 

„Historii Mówionej” TNN.






