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kek, juduen gehiengoa erbesteratzea
ekarri zuten eta hebraieraz ez mintza
tzea. Baina judurik gehienek erbestean
ere Biblia jatorrizko hizkuntzan ira
kurtzen zuten eta beren otoitzak he
braieraz egiten zituzten, Gizonezkoak
egunean hirutan otoitz egitera eta legea
liburu rabinikoetatik ikastera behar
tuak egoteak, ia-ia denak alfabetatuak
izatea zekarren berekin. judúak, hitze
giteko, bizi ziren lekuetako hizkuntzaz
baliatzen ziren, edota hizkuntza horie
tan oinarriturik moldatutako, eta letra
hebraikoz idatziriko hizkuntzez.
Oraindik ere Frantziako hego-mende
baldeko judu batzu euskalki moduko
hizkera batean abesten dute zenbait
kanta. Espainiako erregek 1492an bota
zituen arte, gaurko Euskal Herrian bi
zitu ziren juduen arrastoak ba dira.
Erbestealdi osoan ·juduek etengabe

egin zuten, bizi ziren herrialde batzu
tan bederen, hebraierazko literatura.
Espainiako musulman eta kristauen
«urrezko garaian», 900-1200, gaurre-

1915ean jaio zen Giessen-en, Mendebaldeko Alemanian. Cbaim Rabin-en gurasoak juduak ziren,
jatorriz ukraniarrak. Hezkuntza Alemanian egin zuen, 1933an batxilergoa bukatu arte. ]erusalemgo
unibertsitate hebraikoan hebraiera ik!1sketak, 1933-34ean. Londresen, arabiera eta hizkuntzalaritza
semitarraren ikasketak, 1934-39an. Azke~ urte honetan doktoratu zen, mendebaldeko arabiera
zaharrari buruzko tesiaz. 1941-43: Oxford-en aritu zen bere doktor tesiaprestatzen. Gaia: Hebraiera
Espainian Erdi Aroan. 1942-56: Oxford-eko Unibertsitatean hebraiera postbiblikoaren irakasle izan
zen, eta 1963az gero, ]erusalemgo Unibertsitate Hebraiarrean irakasle da.
]erusalem-era iritsiz gero, honako alor hauetako espezidlizazioa egin du: gramatika konparatzaile

semitar eta txamito-semitarra, semantika, etimologia, itzulpenaren zientzia, eta soziolinguistikako
zenbait gai, hizkuntzen berbizkundea eta bizkuntzen bilakaeraren plangintza, besteak beste.

Hebraiera zen Israelgo herriaren zi
bilizazio-hizkuntza aro biblikoan,
1250-200 K.a., eta Jakintsuen aroan,
gure aroko 200era arte. la mila eta bos
tehun urtez hebraiera izan zen herria
ren hizkuntza. Bi aro handi izan zituen
literaturari dagokionez: biblikoa eta
rabinikoa, bakoitza bere literatur hiz
kera bereziarekin. Hizkera biblikoa
Testamentu Zaharraren bidez bakarrik
dugu ezagun. la 300.000 hitz arrunt di
tuen liburua bait da, 8.000 bat hitz jaso
dizkigu seguraski oso aberatsa izango
zen hizkuntzatik hartutakoak. Hizkera
rabinikoari dagokionez, altxorra askoz
handiagoa da eta hiztegia zabalagoa,
batez ere literatura honen gaia egune
roko bizitza zelako: nekazaritza eta
beste lanbideak. Iturri honetatik badi
tugu 14.000 hitz, baina badirudi litera
tur hizkera aldetik, hebraiera rabinikoa
ez zela biblikoa bezain aberatsa.

Erromatarrek Juduen Estatua sun
tsitzeak, eta gero 135era arteko borro-
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gun ere lilur~tzen gaituen poesia ugari
sortu zen hebraieraz. Une berean, Es
painiako juduek arabiera letra hebrai
koz idatzirik erabiltzen zuten, filosofía
eta zientziari buruzko liburuak idazte
ko. Baina 11SOazgero, Frantziako He
goaldera eta Italiako Iparraldera joan
dako judu espainolek liburu horiek eta
beste asko itzuli zuten arabieratik eta
latinetik hebraierara, eta horrela milaka
zientzi hitz sartu zen hizkuntza horre
tan. Erdi Aroaren azken aldera, Ekial
deko Europan zen hebraierazko litera
turaren ardatza. Aldi berean, bazen
Afrikako Iparraldera eta Ekialdera za
baldutako literatura ere. Eta juduek
beren gutun pertsonalak hebraieraz
idazten zituzten.

XVIII mendean sortu zen Alema
nian, Italian eta Europako Ekialdean
literatura modernoa, mendebaldeko
kutsuduna, eta zenbait egunkari ere ga
rai hartakoa da. Juduek bazekiten
-eta puntu honetan ez dugu zalantza
rik- nahi zutenean edo behar zute
nean hebraieraz hitzegiten, baina ez zi
tzaien burura etorri eguneroko harre
manetan hebraieraz hitzegin zitekee
nik. Bestalde, kristauek ere gauza bera
egiten zuten: ondo zekiten latinez hi
tzegiten, baina une berezietan bakarrik
erabiltzen zuten hizkuntza hori; ez zi
tzaien burura etorri eguneroko hiz
kuntza izan zitekeenik.

Bi hizkuntza erabiltzeko ohitura,
bata idazteko eta bestea solaserako,
hain zegoen zabaldua XVI gizaldira ar
te, non erabat normala ematen bait
zuen. Dinastietan oinarritutako esta
tuen ordez estatu nazionalak sortu zi
renean, eta burgesia indartu zenean
bakarrik hartu zuten hizkuntza min
tzatuek pixkanaka-pixkanaka latinaren
lekua. Eta horrela, «zibilizazio-hiz
kuntzaren» ordez «hizkuntza nazio
nalak» garatu ziren, hizkuntza bakarra
zelarik herri osoaren hizkuntza eta, era
berean, komunikazioaren funtzio guz
tietarako balio zuena. Prozesu honetan
etengabe aberasten ziren hizkuntza be
rriak eta poliki-poliki estandardiza
tzen.
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Erdi Aroan -zenbait herrialdetan
XIX. mendera arte-juduek lotuta
zeuzkaten ekonorni mugak; suntsitu
zirenean, judu burgesia sortu zen, Po
lonian eta Errusian hebraierazko lite
ratura modernoa eta egunkariak ira
kurtzen zituen klasea, hain zuzen. Bai
na bazen zailtasunik hizkuntza nazio
nala osatzeko. Alde batetik, juduek ez
zuten lurralde jarrairik eta, bestetik, ez
zuten denek hizkuntza berean hitzegi
ten. Hebraiera mintzatua eta hebraiera
idatziaren bilakaerak une horretan ju
duen kultur batasuna puskatuko zu
keen, eta nazio-batasuna, berriz, lu
rralde batasuna ... hauxe zuten itxaro
pena: egunen batean Jainkoak bere
Mesías bidaliko zuela, Dabiden oinor
dekoa, juduak Lurralde Santura era
mango zituena,
Juduak lehengo mugetatik askatuak

izateak hebraieraren betebeharra mu
rriztu egin zuen. Juduek, gero eta mai
zago, beren lurraldeetako ekonomietan
eta unibertsitateetan eskuhartzen zuten
heinean, hebraieraren ikasketak eta
kultura hebertarra alde batera utziz,
beren lurraldeetako hizkuntzak lan
tzen zituzten.

Errusian, non juduak beti zapaldu
rik eta muga estuetan hesiturik bait
zeuden, nahiz eta burruka gorrian ari
eta gobernuak aldaketak agindu, han
txe sortu zen judu nazionalismoaren
ideia. Balkanetan eta Errusian bertan
herri eslabiarren garapenak argi egiten
zuelarik, 1879ko martxoan Parisko
ikasle batek, jatorriz errusiarra zenak,
Viena-ko judu aldizkari batean artiku
lu bat idatzi zuen «Hil ala biziko ara
zoa», bere idazle izenez izenpeturik,
Eliezer ben Yehuda (Yehudaren se
mea). Bere burutazioen berri emateko
hitz berria asmatu beharrean gertatu
zen: «nazionalismoa». Juduen rnultzo
bat behinik behin Palestinara itzul ze
dila aldarrikatu zuen eta han herri ba
ten ernemuin izan zitezela. Talde ho
nek, jakina zegoen, hebraiera izango
zuen idazteko hizkuntza eta goi-maila
ko literatura eta hezkuntz erakunde
erabat hebraierazkoak sortuko zituen.
Honela lortuko zuen juduen nazioak
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Europako minoria nazional guztien
itxaropena, hots, kultura literarioa be
ren hizkuntzan mamitzea.

Dirudienez, ez zuen aitzinean he
braiera judu guztien hizkuntza bezala
ezartzerik pentsatu. Aipaturiko artiku
luan, alemanierazko egunkari bateko
zuzendariarekin eztabaidan hasi zen.
Izan ere, zuzendari hark estatu judurik
ezin zitekeela izan esaten bait zuen, ju
du guztiek hizkuntza berean mintza
tzen ez zirelako eta, ondorioz, nazio
bakarra ez zirelako.

Ben Yehuda-k erantzun zion badire
la nazioak, Suiza adibidez, hizkuntza
bat baino gehiago dituztenak, eta he
bertarrek badutela amankomuneko
hizkuntza, hebraiera alegia. Honen bi
dez nahi duten guztia espresa dezake
te, eta nahi izanez gero, hitzegin ere
bai. Baina ez du hebraieraz hitzegin be
harra behin eta berriz aipatzen, bere
inguruan ez bait zitzaion hizkuntza
mintzatuari garrantzi handirik aitor
tzen; idatzia bakarrik zen axola handi
ko hizkuntza.

Baina bere artikulua noiz argitaratu
ko zain zegoela, zera ohartu zuen: he
braieraren egoera munduko beste hiz
kuntzena ez bezalakoa zela; beste ho
rietan hizkuntza mintzatuan oinarri
tzen zen hizkuntza literarioa, baina
hebraierak ez zuen oinarririk egunero
ko hizkera arruntean. Berehala hasi
zen bere lagunekin hebraieraz hitzegi
ten -h:i.uek ere hizkuntza hebraikoz
ondo jantzita zeuden- eta Palestinara
heldu arte beste hizkuntzarik ez zuela
mintzatuko agindu zuen. Paristik Jeru
salen-erako bidean ezkondu zen eta
bere andre gazteari aurrerantzean he
braieraz bakarrik hitzegingo ziola esan
zion. 1882an, semerik zaharrena jaio
zitzaionean, buruan hartu zuen bere
seme horrek hebraiera bakarrik en
tzungo zuela; bera izango zen gure &ª
rai hauetan berezko hizkuntza hebraie
ra izango zuen lehenengo umea. Balo
rea behar zuen horretarako, ez bait
zuen izango jaioberriak hitzegiteko
beste mutikorik inguruan.
Agian Ben Yehuda idealistegia eta
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xaloegia izango zen, eta bere asmo
hauek porrot egingo zioten, historia
laguntzera etorri izan ez balitzaio. Bi
gauza gertatu ziren halabeharrez garai
horretan. Bata hizkuntza arrotzak ira
kasteko metodoetan sartutako berri
kuntza izan zen, «metodo zuzena»,
hau da, hizkuntza irakatsi nahi den
hizkuntza bera erabiliz irakastea eta ez
itzulpen bidez. 1882an, hain juxtu.
Frantzian ikasitako irakasle batek es
kola bat zabaldu zuen Jerusalenen. He
braiera, literatur hizkuntza, irakastea
erabaki zuen, baina metodo zuzenaren
bidez eta Ben Yehudari eman zion lan
hori. Metodo berria ezin hobea zen
hizkuntza nazional biziaren ametsa
bizteko, eta hebraiera beren eguneroko
hizkuntza bihurtuko zuten ikasleak
.sortzen zituen. Metodo zuzena «He-
braiera hebraieraren bidez» zeritzana,
gaurregungo hebraieraren irakaskun
tzari loturik geratu da, eta ULP AN da
hizkuntzen irakaskuntzari Israelek
e~arri dion aportazio bereziaren oina
rna.

Bigarren gertaera Errusiako Alexan
der II Zaharraren heriotzea izan zen,
1881ean. Indar erreakzionarioek, unea
egokia zela eta, herria juduen aurka xa
xatu zuten eta juduak kanpora joan be
harrean gertatu ziren. Batzu Palesti
nara jo zuten eta nekazari-herriskak
eraiki zituzten. Ben Yehuda-ren as
moak onartu zituzten eta beren eskole
tan, alor guztietako hezkuntzan, he
braiera ezarri zuten. Era honetan, jen
de-multzo handia osatu zen hebraieraz
beste hizkuntzarik ez zuena; 1916an
35.000 ziren.

Lehenengo gerra mundialaren ondo
ren, gerra horretan judu palestindarren
batailoi bat ibili bait zen aliatuekin,
Mandat delakoa ezarri zen Palestinan,
«juduen etxe nazionala» bertan egiteko
helburuz. Juduak milaka etortzeak eta
juduentzat hezkuntz egitura berezia
ezartzeak, ekitaldi guztietan hebraiera
dun komunitatea antolatzea erraztu
egin zuen. Horrela sortuak dira Uni- ·
bertsitatea, Unibertsitate Teknikoa,
antzerkiak, literaturgintza eta prentsa
zabal eta ugaria. Era berean, parlamen-
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tu sektoriala, hebraieraz aritzen zena
ere sortu zen.

Gerra ondoren, 658.000 kide zituen
kornunitate horrek eta 1948an sortu
zen Israelgo Estatuaren muina izan
zen. Berehala iritsi zen judu pila galan
ta Israelera (700.000 lau urtetan), asko
eta asko alemanek Europan eraikitako
anikilategietatik, besteak Afrikako Ipa
rraldeko «quartier de destitution» de
lakoetatik. Etorri berrien bereganatze
linguistikoa izan zen estatu berriaren
arazo nagusietako bat. Lehenengo ir
tenbidea irakasle boluntarioek eman
zioten; hauetako bakoitzak familia oso
bat hartzen zuen bere kontu eta denei
irakasten zien hebraiera euren etxe
etan. Gero ULPANIM-ak sortu ziren,
ejertzitoak eta unibertsitateak etorki
nak hebraieratzen zituelarik.

Asimilazioa erabatekoa izan zen hiz
kuntza mintzatuaren aldetik; kultur
hizkuntzaren aldetikoa ez hainbeste
koa. Etorkin asko, nahiz eta herri-he
braiera ondo menderatu, ez zen litera
tur hizkera bereganatzeko gauza izan,
batzutan ezta prentsa irakurtzeko ere.
Literaturako hizkera landuagoa eta
konplikatuagoa gertatzen da eta orain
dik ere hitz eta esaldiak Bibliako hiz
keratik eta literatura rabiniko zaharre
tik hartzen jarraitzen du; hau agian
gaurko literatura hebraierazkoa hiz
kuntza mintzatua baino lehenagokoa
izatearen ondorio izan daiteke. Hitz
eta esaldi horiek ulergaitz dira hezkun
tza linguistiko apala dutenentzat, baina
ez da idazle asko prosan idazterakoan
hizkera mintzatuari jarraituko dionik.
Poesian, aitzitik, estiloa gero eta hurbi
lagotzen ari da eguneroko hizkerara.

Ortografía da beste arazo bat. Ara
bierak eta pertsierak bezala, hebraierak
ere ia beti -badira salbuespen batzu
kontsonanteak asmatu egin behar iza
ten ditu. Bokalak marka daitezke ikur
diakritikoak kontsonanteen gainean
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edo azpian jarriz, baina sistema hau ga
restia da, eta urne-liburu, poesia eta er
lijiozko liburuetarako bakarrik balio
du. Kontsonante eta bokalen idazkera
ere Bibliakoa berbera da, eta ez dator
gaurko hebraieraren ahoskerarekin
bat. Ez dago .ortografía aldatzerik,
ezingo bait litzateke orduan Biblia ira
kurri (eta Biblia, erlijiozko arrazoiak
direla eta, ezingo litzateke gaurko or
tografiaz idatzi).

Hebraiera mintzatuaren berbizkun
deaz gero, hizkuntza etengabe aberas
ten ari da. Nazio osoa bat dator hitz
arrotzak ahalik eta gutxien mailegatu
behar direla eta eguneroko gorabehere
tan eta· irakaskuntzan hebraierazko ·hi
tzak sortu behar direla berrikuntza
teknikoak eta· ideia modernoak adie
razteko. 1890ean jadanik, berbizkun
dearen hasiera baino hamar urtez lehe
nago, «hizkuntzaren kornitea» sortu
zen premia berrietarako hítzak aurki
tzeko, bai iturri zaharretatik jasoz (us
te baino askoz oparoagoak gertatu di
ra) bai lehendik eskuartean genituen
elementuak konbinatuz. Urterdi bat
besterik ez zuen iraun lehenengo ko
mite horrek, baina berriz ere moldatu
zen. 1903an Hebraieraren Akademia
bilakatu zen, eta horren erabakiek le
gearen indarra dute orain.

Gaurregun Akademia, ·ordenado
reen laguntzaz, 3.000 urtez dirauen he
braieraren hiztegi historikoa egiten ari
da.

Ortografía lehenean egoteak eta gra
matika beste hizkuntza gehienetan bai
no gutxiago aldatu izanak textu zaha
rrak errazago ulertzea dakar berekin.
Gaurko umeak, izan ere, estilo litera
rioan idatzitako ume-ipuinak bezain
erraz ulertzen du maistrak ozenki ira
kurtzen duen Biblia zatia. Hona hain
luzaroan ahozko hebraiera ez erabih
izanaren alde onetako bat.

Itzultzailea: Boni Urkizu
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BREVE HISTORIA DEL RENACIMIENTO DEL HEBREO

El hebreo fue la lengua del pueblo judío en el
período bíblico (1250-200 a.c.). La destrucción
del Estado Judío por parte de los romanos trajo
consigo el exilio de gran parte de los judíos, y la
reducción paulatina del idioma hablado. Sin em
bargo, en el exilio, la mayoría de los judíos con
tinuaron leyendo la Biblia en hebreo. Incluso to
davía hubo años de florecimiento de la literatura
hebrea. («Período de Oro» en España, años 900-
1200).
Durante muchos años fue normal el uso de dos

lenguas: el hebreo para leer, y la lengua propia
del lugar donde se encontraron, para comunicar
se. De todas formas, en la medida que los judíos
tomaban parte en la vida social, económica y cul
tural de los estados en los que se hallaban, el co
nocimiento y uso del hebreo iba en descenso.
Eliezer ben Yehuda, a finales del siglo XIX,

fue quien promovió la idea de utilizar el hebreo
en todas las situaciones de la vida. Dos hechos de
vital importancia se sumaron a sus propósitos: la
novedad que supuso el «método directo» de la
enseñanza de lenguas, y por otro lado, la expul
sión de judíos de Rusia, muchos de los cuales se
afincaron en Palestina y aceptaron las tesis de ben
Yehuda de utilizar el hebreo en la vida diaria y en
la educación de los hijos. De aquí surgió el em
brión del futuro Estado hebreoparlante.
En 1948,se constituyó el Estado de Israel con

una población de 650.000 habitantes, la mayoría
hebreoparlantes. Con la llegada de las primeras
inmigraciones masivas, comenzó la labor de inte
gración lingüística, que en gran medida fue lle
vada a cabo en los Ulpanim, y que desemboca en
la actual situación de normalización lingüística.

UNE COURTE HISTOIRE DE LA RENAISSANCE DE L'HEBREU

L 'hébreu était la langue du peuple juif durant
la période biblique (1250-200 a.c.}. La destruc
tion de l'Etat Juif par les romains entralna l'exile
de la majorité des juifs et la réduction progresive
de la tangue parlée. Cependant dans l'exile, la
plupart des juifs avaient continué a tire la Bible
en bébreu, Il y eu méme despériodes de floraison
de la littérature hébraique. (Période d'or en Es
pagne, des années 900 aux années 1200).

Pendant des nombreuses années l'utilisation de
deux languesfut courante: l'bébreu pour lire et la
langue du lieu de résidence pour se communi
quer. Cependant, dans la mesure ou les juifs
prennaient part dans l~ vie socia/e, économique
et culture/le des états ou ils se trouuaient, la con
naissance et l'utilisation de l'bébreu diminuait.
Eliezer ben Yebuda, vers la fin du XIX siécle

promut l'idée d'utiliser l'bébreu dans toutes les

situations de la vie quotidienne. De11xfaits d'une
importance vita/e s'ajoutérent a ses intentions:
d'une part la nouueauté que S11pposa«laméthode
directe» de l'enseignement des langues et d'autre
part l'expulsion des juifs de Russie; nombreux
s'établirent en Palestine et acceptérent les tbéses
de ben Yebuda d'uuliser l'bébreu dans la vie
quottdienne et dans l'éducation des enfants.
C'est de la q11esurgit l'embryon d11f11t11rétat
hébreuophone. .
En 1948, l'état d'Israél [ut constitué avec una

population de 650.000 habitants, la plupart hé
breuopbones. Avec l'arriuée des premiéres inmi
grations massives, commenca la labeur d'intégra
tion linguistique qui fut réaliséeen grande partie
dans les «Ulpanim» et qui aboutit dans la
situation actuelle d'intégration linguistique.

A BRIEF ACCOUNT OF THE REVIVAL OF HEBREW

Hebrew was the language of the Jews during
the Biblicalperiod (125-200 B.C.).The destruction
of the Jewish state by the Romans caused the
exile of the great majority of the Jews and the
gradual lessening of the spoken language. Howe
ver, in exile, the mayority of the Jews kept on rea
ding the Bible in Hebrew. There were even years
in which the Hebrew literature flourished. («Gol
den Age» in Spain, 900-1200).
Two languages were normaly used for many

years; Hebrew for reading and the own language
of the country they were livingin for communica
ting with each other. In any case, as the Jews
began to take part in the cultural, economic, and
social life of the countries they lived in, both the
krowledge and the use of Hebrew grew less.
lt was Eliezer ben Yehuda who at the end of the

19th century, suggested using Hebrew in every
day life. Two facts of great importance made his
purpose easier: the new development that the
«direct rnethod» of teaching languages implied
and the expulsion of the Jews from Russia. Many
of themsettled in Palestine and accepted ben Ye
huda's thesis about using Hebrew in everyday life
and in the upbringing of their offspring. So it was
that the embryo of the future Hebrewspeaker sta
te took from.
The state of Israel was established in 1948 with

a population of 650.000 inhabitants, most of them
Hobrew speakers. With the arrival of the first
mass immigrations began the task of linguistic
integration. This was carried out to a great extent
in the Ulpanimand ends in the present situation of
linguistic normalization.
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