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Resumo

Multaj homoj, kaj laikoj kaj nehebreistaj fakuloj, inkluzive de esperantistoj kaj eĉ israelanoj,
ofte ripetadas naive la miton, ke la hebrea reviviĝis. Fakte, la hebrea nek reviviĝis nek povis
reviviĝi pro tre simpla kialo – ĉar ĝi neniam mortis! Tamen tio, kio okazis al la hebrea ekde
la mezo de la 19a jarcento, certe estas senprecedenca unika fenomeno en la moderna historio
de homaj lingvoj. Bedaŭrinde, la vera procezo estas apenaŭ konata, krom al hebreistoj. Tiu ĉi
esploreto celas senmitigi ĝin, resumante ĝisdatigitajn esplorojn pri ĝi speciale, kiuj ne estas
facile akireblaj al nehebreistaj esperantistoj, kaj pri lingvoplanado ĝenerale.
Unue, mi resumos la historion de la hebrea de la komenco ĝis antaŭ la “reviviĝo” kiel
la fonon de tiu ĉi lingva procezo, montrante, kiel fartis la hebrea dum jarcentoj. Due, mi
proponos klasifikadon de la tipoj de lingvoplanado kaj montros, kiuj el ili koncernis la
“reviviĝon” de la hebrea. Trie, mi klarigos, kio vere okazis al la statuso de la moderna hebrea,
t.e., al ĝiaj sociaj funkcioj, unue en la Orienta Eŭropo kaj poste en Israelo. Kvare, mi klarigos,
kio vere okazis al la korpuso de la moderna hebrea, t.e., al ĝiaj gramatiko kaj leksiko. En tiuj
ĉi tria kaj kvara sekcioj de la esploreto mi demandos ankaŭ, kion oni planis kaj statuse kaj
korpuse, kaj kio vere okazis laŭ, kontraŭ aŭ malgraŭ la lingvoplanado. Fine, mi demandos,
kio kontribuis al la sukceso de la “reviviĝo” de la hebrea, aŭ alivorte, ĉu ĝi povis sukcesi
alitempe kaj aliloke.

The “revival” of Hebrew demythologised
Summary

Many people, both lay people and non-Hebraist specialists, including esperantists and even
Israelis, continue to naively repeat the myth that Hebrew was revived. In fact, Hebrew
was not revived and could not be revived for a very simple reason: because it never died!
However, what happened to Hebrew starting in the middle of the 19th century is certainly
an unprecedented and unique phenomenon in the modern history of human languages.
Unfortunately, the real process is hardly known except by Hebraists. This lecture aims to
demythologise it, in particular summarising the latest research on the subject which is not
easily accessible to non-Hebraist esperantists, and also on language planning in general.
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Firstly, I will summarise the history of Hebrew from the beginning until just before the
“revival” to give the background for this linguistic process, showing how Hebrew fared
through the centuries. Secondly, I will explain what really happened to the status of modern
Hebrew, that is, to its social functions, at first in Eastern Europe and later in Israel. Thirdly, I
will explain what really happened to the corpus of modern Hebrew, that is, to its grammar and
lexicon. In the second and third parts of the lecture I will also ask what was planned for the
status and corpus of Hebrew and what really happened, in contrast to or despite the language
planning. Finally I will ask what contributed to the success of the Hebrew “revival”, or, in
other words, whether it could succeed in a different time or place.

La “résurrection” de l’hébreu sans mythes
Tsvi Sadan

Beaucoup de gens, que ce soient des profanes ou des spécialistes non hébraïstes, y compris des
Espérantistes et même des Israéliens, répètent souvent naïvement le mythe de la résurrection
de l’hébreu. En fait, l’hébreu n’est pas ressuscité et ne pouvait pas ressusciter pour une raison
très simple : il n’est jamais mort ! Pourtant ce qui est arrivé à l’hébreu depuis le milieu du
XIXe siècle est assurément un phénomène unique et sans précédent dans l’histoire moderne
des langues. Malheureusement, le véritable processus est à peine connu en-dehors des
hébraïstes. Cette conférence se propose de le démythifier, en résumant les recherches les plus
actuelles à son sujet, qui sont difficilement accessibles pour des espérantistes non hébraïstes,
et sur la planification linguistique en général.
En premier lieu, je résumerai l’histoire de l’hébreu, du début jusqu’avant la “résurrection”,
comme arrière-plan de ce processus linguistique, en montrant comment a évolué l’hébreu
pendant des siècles. En second lieu, j’expliquerai ce qui est vraiment arrivé au statut de
l’hébreu moderne, c’est-à-dire à ses fonctions sociales, d’abord en Europe de l’Est puis
en Israël. En troisième lieu, j’expliquerai ce qui est vraiment arrivé au corpus de l’hébreu
moderne, c’est-à-dire à sa grammaire et à son lexique. Dans ces deuxième et troisième parties
de la conférence, je poserai aussi la question de savoir ce que l’on a planifié des points de vue
et du statut et du corpus, et ce qui s’est vraiment passé selon, contre ou malgré la planification
linguistique. Enfin, j’étudierai ce qui a contribué au succès de la “résurrection” de l’hébreu,
ou en d’autres termes, si elle aurait pu réussir en d’autres temps et en d’autres lieux.

“Genoplivelsen” af hebraisk afmytologiseret
Kort udtog

Mange, både lægfolk og fagfolk uden for hebraisk-specialisternes kreds, inklusive esperantister
og sågar israelere, gentager ofte naivt den myte at hebraisk er genoplivet. Faktisk er hebraisk
ikke genoplivet, og kunne heller ikke blive det, af den simple grund at det aldrig døde ud!
Alligevel er det som skete for hebraisk fra midten af det 19. århundrede bestemt et unikt
fænomen uden fortilfælde i menneskesprogenes moderne historie. Desværre er den virkelige
proces stort set ukendt hos andre end hebraisk-specialister. Denne forelæsning søger at
afmytologisere den ved opsummering, dels af den nyeste forskning specielt på dette område,
som ikke let kan fremskaffes af ikke-fagfolk, dels af forskningen i sprogplanlægning generelt.
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Først vil jeg resumere det hebraiske sprogs historie fra begyndelsen op til tiden før
“genoplivelsen”, som er baggrunden for denne sproglige proces, og vise sprogets tilstand
gennem århundrederne. For det andet vil jeg forklare, hvad der egentlig skete med det
nyhebraiske sprogs status, dvs. med dets sociale funktioner, først i Østeuropa og siden i
Israel. For det tredje vil jeg forklare hvad der virkelig skete ved det nyhebraiske sprogs
korpus, dvs. dets grammatik og ordforråd. I anden og tredje del vil jeg også se på hvilken
status- og korpus-planlægning der fandt sted, og hvad der siden skete som følge eller på
trods af sprogplanlægningen. Til slut vil jeg se på hvad der førte til det hebraiske sprogs
succesfulde “genoplivning”, eller med andre ord, om det kunne have fundet sted i en anden
tid og på et andet sted.
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La “reviviĝo” de la hebrea sen mitoj
1 Enkonduko1
Ĉu la hebrea reviviĝis, kiel oni ofte ripetas? Mia respondo estas, ke ĝi ne povis reviviĝi,
simple ĉar ĝi neniam mortis! Morto de lingvo estas nepra antaŭkondiĉo por ĝia reviviĝo.
En tiu ĉi esploreto mi volus pritrakti la jenajn kvin aferojn por montri koncize, kio vere
okazis al la moderna hebrea kaj en ĝiaj statuso kaj korpuso ekde la fino de la 19a jarcento.
Unue, mi resumos la historion de la hebrea de la komenco ĝis antaŭ la “reviviĝo” kiel la fonon
de tiu ĉi lingva procezo, montrante, kiel fartis la hebrea dum jarcentoj. Due, mi proponos
klasifikadon de la tipoj de lingvoplanado kaj montros, kiuj el ili koncernis la “reviviĝon” de la
hebrea. Trie, mi klarigos, kio vere okazis al la statuso de la moderna hebrea, t.e., al ĝiaj sociaj
funkcioj, unue en Orienta Eŭropo kaj poste en Israelo. Kvare, mi klarigos, kio vere okazis al
la korpuso de la moderna hebrea, t.e. al ĝiaj gramatiko kaj leksiko. En tiuj ĉi tria kaj kvara
sekcioj de la esploreto mi demandos ankaŭ, kion oni planis kaj statuse kaj korpuse, kaj kio
vere okazis laŭ, kontraŭ aŭ malgraŭ la lingvoplanado. Fine, mi demandos, kio kontribuis al
la sukceso de la “reviviĝo” de la hebrea, aŭ alivorte, ĉu ĝi povis sukcesi alitempe kaj aliloke.
Kiel elirpunkton mi volus kontroli la sencon de la esprimo reviviĝo de lingvo. Oni, inkluzive
de lingvistoj, uzas la esprimon ne nur por la vera reviviĝo de iu mortinta lingvo sed ankaŭ
(aŭ precipe) por la revigliĝo de iu lingvo, kiu perdis certajn sociajn funkciojn. Tial oni simple
ripetadas la miton, ke la hebrea reviviĝis. Kaj eĉ se la hebrea vere reviviĝis, la moderna
hebrea ne estas la reviviĝinta formo de iu historia divido de la hebrea sed kunfandiĝo de ĉiuj
stadioj de la hebrea kun jidaj kaj aliaj orient- kaj mezeŭropaj influoj. Do kio estas la strikta
senco de la esprimo reviviĝo de lingvo? Ĝi signifas la ŝanĝon, ke iu komunumo komencis
reuzi iun lingvon, kiun oni entute ĉesis uzi kaj skribe kaj parole. En tiu ĉi senco la hebrea
certe nek reviviĝis nek povis reviviĝi, simple ĉar ĝi neniam mortis, kiel mi montros en la
venonta sekcio.
Nemalmultaj esploristoj de la moderna hebrea proponis kaj uzadas aliajn pli taŭgajn
esprimojn ol reviviĝon. Ekzemple, Morag (1993: 210) proponas plenan revenon, kiu
spegulas pli ekzakte tion, kio vere okazis al la moderna hebrea. Tamen pro ĝiaj oportuneco
kaj konateco, mi daŭre uzados la esprimon “reviviĝo” en tiu ĉi esploreto, sed kun citiloj por
emfazi, ke la hebrea ne reviviĝis en la strikta senco de la vorto.
2 Historio de la hebrea de la komenco ĝis antaŭ la “reviviĝo”2
Oni povas dividi la longan historion de la hebrea kaj lingvistike kaj socilingvistike. Lingvistike,
oni kutimas dividi ĝin en la jenajn kvar stadiojn: 1) la biblia hebrea (ĉ. 1000 a.K.E. – ĉ. 200
a.K.E.); 2) la miŝnaa hebrea (ĉ. 200 a.K.E. – ĉ. 500 K.E.) kun la miŝnaa hebrea I (ĉ. 200
a.K.E. – ĉ. 200 K.E.) kaj la miŝnaa hebrea II (ĉ. 200 K.E. – ĉ. 500 K.E.); 3) la mezepoka hebrea

1

Komparu, ekzemple, Rabin (1986), Morag (1993) kaj Bar-Adon (2006).
Komparu, ekzemple, Rabin (1973), Kutscher (1982) kaj Sáenz-Badillos (1993) pri la ĝenerala historio de
la hebrea; Morag (1963: XI-XVI) kaj Morag (2007) pri la buŝaj tradicioj de la hebrea en la tradiciaj judaj
komunumoj; Weinreich (2008: 45-172) kaj Benor & Sadan (2002-2011) pri la ĉefaj judaj lingvoj; Harshav
(1990: 3-26) kaj Weinreich (2008: 247-314) pri la tradicia hebrea-jida diglosio en la tradiciaj judaj komunumoj
en Orienta Eŭropo; kaj Parfitt (1972) kaj Ornan (1986) pri la lingva situacio de Palestino antaŭ la “reviviĝo”
de la hebrea.
2
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(ĉ. 500 K.E. – ĉ. 1780 K.E.); 4) la moderna hebrea (ĉ. 1780 K.E. ĝis nun) kaj la moderna
hebrea en la strikta senco de la vorto (ĉ. 1880 K.E. ĝis nun). La biblia hebrea estas la hebrea
de la periodo, kiam oni skribis la Hebrean Biblion. La miŝnaa hebrea I kaj la miŝnaa hebrea
II estas la hebrea de la Miŝnao kaj la Talmudo respektive, kiuj estas la skriba kompilaĵo de
la tiel nomata buŝa torao kaj la skriba kompilaĵo de buŝaj diskutoj pri ĝi. Socilingvistike, oni
kutimas dividi la historion de la hebrea en la jenajn tri stadiojn: a) skriba kaj parola uzado
(ĉ. 1000 a.K.E. – ĉ. 200 K.E.); 2) ĉefe skriba uzado (ĉ. 200 K.E. – ĉ. 1880 K.E.); 3) skriba kaj
denova parola uzado (ĉ. 1880 K.E. ĝis nun). Oni konsentas, ke ĉ. 200 K.E. la hebrea ĉesis esti
uzata kiel parola lingvo, kaj ĉ. 1880 K.E. estas la komenco de la procedo de la “reviviĝo” de
la hebrea. La jena tabelo resumas tion:
periodoj
ĉ. 1000 a.K.E. – ĉ. 200 a.K.E.

ĉ. 200 a.K.E. - ĉ. 200 K.E.
ĉ. 200 K.E. - ĉ. 500 K.E.
ĉ. 500 K.E. - ĉ. 1780 K.E.

lingvistikaj stadioj
1) la biblia hebrea

socilingvistikaj stadioj
a) skriba kaj parola uzado

2) la miŝnaa hebrea
3) la mezepoka hebrea

b) ĉefe skriba uzado

4) la moderna hebrea

c) skriba kaj denova parola
uzado

ĉ. 1780 K.E. - ĉ. 1880 K.E.
ĉ. 1880 K.E. -

Do inter ĉ. 200 K.E. kaj ĉ. 1880 K.E. la hebrea vivis kiel “morta” lingvo en la tradiciaj judaj
komunumoj. Dum tiu ĉi periodo dekoj da judaj lingvoj naskiĝis surbaze de la nejudaj lingvoj
de la lokoj, kie la respektivaj judaj komunumoj loĝis, kaj funkciis kiel parolaj lingvoj. Inter la
ĉefaj judaj lingvoj estas la jida, la juda hispana, la juda araba, la juda aramea, ktp. En multaj
judaj lingvoj kiel kunfandiĝintaj lingvoj ekzistas la tiel nomata hebrea komponanto kiel unu
elemento de la kunfandiĝo. En la jida, ekzemple, ĉ. 10% de ĝia leksiko konsistas el la hebrea
komponanto. Ĝiaj devenoj estas la biblia hebrea, la miŝnaa hebrea kaj la mezepoka hebrea,
kune kun la juda aramea, en kiu la plejparto de la Talmudo estas skribita.
Ĉar la movadon “revivigi” la hebrean en la Lando de Israelo iniciatis ĉefe tiuj jidparolantaj
aŝkenazaj enmigrantoj, indas klarigi koncize, kiel la hebrea kaj la jida kunvivis en la tradicia
hebrea-jida diglosio ĉe la tradiciaj judaj komunumoj en la Orienta Eŭropo. La hebrea estis
la lingvo de skribado kaj preĝado. Preskaŭ ĉiu juda knabo lernis ĝin en ĥedero, juda religia
bazlernejo, por ke li povu legi la Hebrean Biblion kaj preĝi hebree. Nur elstaraj lernantoj
daŭrigis sian lernadon ĝis sia geedziĝo en jeŝivo, kie oni lernis ĉefe la Talmudon en la hebrea
kaj la juda aramea, diskutante en la jida. Tre malofte, kiam oni renkontis judojn el neaŝkenazaj
komunumoj, oni uzis la hebrean kiel komunan parolan lingvon. Rabenoj kaj aliaj kleruloj
skribis ĉefe religiajn aferojn hebree. Kaj en la dua duono de la 19a jarcento oni komencis
skribi sekularan literaturon en la hebrea. La jida estis la lingvo de ĉiutaga parolado. Ĝi estis
la denaska lingvo de preskaŭ ĉiuj membroj de la tradiciaj aŝkenazaj komunumoj. Oni uzis
ĝin ĉefe kiel parolan lingvon. Tamen oni komencis uzi ĝin pli kaj pli ofte ankaŭ kiel skriban
linvgon. Kaj en la dua duono de la 19a jarcento oni komencis skribi sekularan literaturon en
la jida.
Nun ni turnas nin al la lingva situacio en la Lando de Israelo antaŭ la “reviviĝo” de la hebrea.
La situacio estis tiu de socia plurlingveco kun almenaŭ la jenaj ses lingvoj. La klasika araba
estis la ĉefa skriba lingvo de la arabaj loĝantoj; tamen tiam mankis al ĝi vortoj por moderna
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vivo. La parola araba estis la ĉefa parola lingvo de la arabaj loĝantoj; tamen tiam (kaj ĝis nun)
mankis al ĝi prestiĝo. La turka estis la lingvo de la administrantoj de la Otomana Imperio,
kiu tiam regis la regionon. La juda hispana estis la ĉefa parola lingvo de la jam enmigrintaj
sefardaj loĝantoj. La jida estis la ĉefa parola lingvo de la jam enmigrintaj aŝkenazaj loĝantoj.
Kaj la hebrea estis la ĉefa skriba lingvo de la judaj loĝantoj, kaj ankaŭ ofta parola komuna
lingvo inter sefardoj kaj aŝkenazoj. Resume, ekzistis tiam tie neniu sola komuna lingvo, kiu
havis ĉiujn sociajn funkciojn.
3 La “reviviĝo” de la hebrea el la vidpunkto de lingvoplanado3
Antaŭ ol klarigi, kiuj planitaj kaj neplanitaj ŝanĝoj okazis al la hebrea dum la procedo de la
“reviviĝo”, mi devas klarigi unue, kio estas lingvoplanado, kaj el kiuj tipoj de lingvoplanado
konsistis la “reviviĝo” de la hebrea.
Lingvoplanado, kiu estas esplorita de multaj socilingvistoj en diversaj lingvoj, estas arbitra
ŝanĝo de lingvo rezulte de homa interveno, t.e. lingvoj ŝanĝiĝas ne nur “nature”, speciale en
la moderna epoko. Oni kutimas dividi lingvoplanadon en statusplanadon kaj korpusplanadon.
Statusplanado estas planado de la sociaj funkcioj de lingvo, kaj korpusplanado estas planado
de la strukturo (t.e. gramatiko kaj leksiko) de lingvo.
Mi proponas la jenan klasifikon de tipoj de statusplanado. Unuflanke ni havas antaŭenigadon,
konservadon kaj subpremadon kiel ĉefajn agadojn, kaj aliflanke ni havas denaskan lingvon,
fremdan lingvon, parolan lingvon, skriban lingvon, laborlingvon, oficialan lingvon, nacian
lingvon kaj komunan lingvon kiel specojn de lingvo, pri kiuj la supremenciitaj tri agadoj
okupiĝis:
antaŭenigado

konservado

subpremado

denaska lingvo
fremda lingvo
parola lingvo
skriba lingvo
laborlingvo
oficiala lingvo
nacia lingvo
internacia lingvo
komuna lingvo

Kaj mi proponas la jenan klasifikon de tipoj de korpusplanado. Unuflanke ni havas kreadon,
reformadon, plilarĝigadon, normigadon kaj purigadon kiel ĉefajn agadojn, kaj aliflanke ni
havas la tutan lingvon, skribsistemon, ortografion, fonologion, morfologion, sintakson kaj
leksikon kiel kampojn de lingvo, pri kiuj la supremenciitaj kvin agadoj okupiĝis:

3

Komparu, ekzemple, Nahir (1977), Nahir (1984), Kaplan & Baldauf (1997) kaj Spolsky (2009) pri la
klasifikado de la ĉefaj tipoj de lingvoplanado; Nahir (1978) kaj Shur (1996) pri la klasifikado de la ĉefaj tipoj
de la lingvoplanado de la moderna hebrea; Bachi (1956) kaj Lewis (2009) pri la statistiko de la parolantoj de la
hebrea; kaj Sivan (1980) kaj Harshav (1993: 79-180) pri la “reviviĝo” de la hebrea ĝenerale.
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kreado

reformado

plilarĝigado

normigado

purigado

tuta lingvo
skribsistemo
ortografio
fonologio
morfologio
sintakso
leksiko

La “reviviĝo” de la hebrea konsistis el la jenaj du tipoj de statusplanado: antaŭenigado de
la lingvo kiel denaska lingvo kaj antaŭenigado de la lingvo kiel parola lingvo:
antaŭenigado
denaska lingvo

konservado

subpremado

+

fremda lingvo
parola lingvo

+

skriba lingvo
laborlingvo
oficiala lingvo
nacia lingvo
internacia lingvo
komuna lingvo

Kaj la “reviviĝo” de la hebrea konsistis el la jenaj ses tipoj de korpusplanado: kreado
de nova (skriba) lingvo, normigado de fonologio, normigado de morfologio, normigado de
sintakso, plilarĝigado de leksiko kaj normigado de leksiko:
kreado
tuta lingvo

reformado

plilarĝigado

normigado

purigado

+

skribsistemo
ortografio
fonologio

+

morfologio

+

sintakso

+

leksiko

+

+

Antaŭ ol klarigi planitajn kaj neplanitajn ŝanĝojn en la statuso kaj korpuso de la moderna
hebrea, mi volus mencii statistikon de la nombro de la parolantoj de la hebrea laŭ Bachi
(1956: 191) kaj Lewis (2009): ekzistis neniu parolanto en 1882, 34 000 en 1914, 511 000 en
1948, kaj 5 316 700 en 1998. Mirinda kresko!
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4 Planitaj kaj neplanitaj ŝanĝoj en la statuso de la moderna hebrea4
La kerno de la “reviviĝo” de la hebrea estis antaŭenigado de la hebrea kiel parola kaj denaska
lingvo. Oni planis antaŭenigi la hebrean kiel parolan kaj denaskan lingvon, komence de
individuoj kaj poste de la socio.
La unua etapo de efektivigado estis formado de grupo da individuoj, kiuj parolis la
hebrean, post la unua ondo de enmigrado al Israelo (1882-1903). Okupiĝis pri tiu ĉi etapo
ĉefe jidparolantaj homoj kiel Eliezer Ben Jehuda, kiun oni emas mitigi kaj en Israelo kaj
en la cetera mondo; lia ĉefa kontribuo estis en plilarĝigado de la leksiko kaj ne nepre en
antaŭenigado de la hebrea kiel parola kaj denaska lingvo. En tiu ĉi etapo la hebrea ankoraŭ
restis la ĉefa parola lingvo nur de individuoj.
La dua etapo de efektivigado: formado de sociaj ĉeloj, kiuj parolis la hebrean, post la
dua ondo de enmigrado al Israelo (1903-1914). Oni formis ilin en tri manieroj: unue, de
supre – la lernejoj devigis siajn gelernantojn paroli la hebrean, almenaŭ kiam ili estis tie; due,
de ĉirkaŭe – formiĝis vivkadro en urboj, speciale en la unua “hebrea” urbo (t.e. Tel-Avivo), en
la hebrea; trie, de sube – grupoj da laboristoj formis ĉelojn de hebreparolantoj. Influite de tiuj
ĉi agadoj, ankaŭ mezlernejanoj komencis formi tiajn ĉelojn, kaj multaj familioj internigis tian
vivkadron kaj adoptis la lingvon de siaj gefiloj (oni ofte diras, ke la moderna hebrea estas la
sola lingvo, kiun gefiloj instruis al siaj gepatroj). Nur en tiu ĉi etapo la hebrea fariĝis la ĉefa
parola lingvo de la nova socio.
Rezulte, la hebrea fariĝis la ĉefa parola lingvo de multaj membroj de la nova socio, kaj
private kaj publike, kaj aperis denaskaj parolantoj de la hebrea post ĉ. 1700 jaroj, kvankam
ne temas pri la sama hebrea; jen planitaj ŝanĝoj. Ankaŭ estiĝis sufiĉe multaj homoj, kiuj
scipovas neniun alian lingvon ol la hebrean; mi ne certas, ĉu temas pri planita aŭ neplanita
ŝanĝo.
5 Planitaj kaj neplanitaj ŝanĝoj en la korpuso de la moderna hebrea5
Estas eterna demando, ĉu statusplanado naskas bezonon de korpusplanado, aŭ inverse.
En la kazo de la “reviviĝo”, ŝajnas, ke statusplanado antaŭenigi la hebrean kiel parolan kaj
denaskan lingvon naskis bezonon de tipoj de korpusplanado. Ili estas kreado de la tuta (nova
skriba) lingvo, normigado de fonologio, normigado de morfologio, normigado de sintakso,
larĝigado de leksiko, kaj normigado de leksiko. En tiu ĉi sekcio mi detalos nur la unuajn du
specojn kiel la plej gravajn specojn en la formiĝo de la moderna hebrea kiel nova lingvo.
Mendele Moĥer Sfarim, kiu fondis kaj la modernan hebrean kaj modernan jidan literaturojn,
antaŭ la “reviviĝo” de la hebrea, planis formi novan (skriban) lingvon kunfandiĝintan de ĉiuj
antaŭaj stadioj de la hebrea en sia provo traduki sian verkon de la jida en la hebrean. Antaŭ
tiu provo verkistoj skribis ĉefe en la stilo de la biblia hebrea; oni reuzis kaj kombinis frazojn
de la Hebrea Biblio, do oni skribis tion, kion oni povis skribi, kaj ne nepre tion, kion oni
volis skribi. Mendele sukcesis formi tian “sintezon”, kiu fariĝis la bazo de la parola hebrea
poste. Tamen, kiel anticipite, lia nova skriba hebrea influiĝis de la jida, kiu estis lia denaska
lingvo. Ĉiuokaze, lia provo akceptiĝis kiel sukceso, kaj aliaj verkistoj adoptis lian “sintezan”
hebrean.
4

Komparu, ekzemple, Nahir (1983), Morag (1993) kaj Efrati (2010) pri la ŝanĝoj, kiuj okazis al la statuso de la
moderna hebrea, interalie dum la epoko de ĝia “reviviĝo”.
5
Komparu, ekzemple, Morag (1959), Nahir (2002) kaj Eldar (2010) pri la ŝanĝoj, kiuj okazis al la korpuso de
la moderna hebrea, interalie, dum la epoko de ĝia “reviviĝo”.
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Kiam oni decidis uzi la hebrean parole, estiĝis la demando, en kiu prononco paroli ĝin. En
la tradiciaj judaj komunumoj ekzistas tri ĉefaj tradiciaj prononcoj de la hebrea, kiujn oni uzis
(kaj ankoraŭ uzas, kiam oni laŭtlegas la Toraon en sinagogo kaj preĝas): la jemena prononco,
la sefarda prononco kaj la aŝkenaza prononco. Oni planis adopti la sefardan prononcon. Kial?
Ĉar unue, la jemena prononco estas konata preska ŭnur inter jemenaj judoj, kiuj estas tre
malgranda grupo, due, la aŝkenaza prononco tro memorigis la jidan kaj la orienteŭropan
diasporon, kaj trie, ni, inkluzive de aŝkenazoj, konsideris la sefardan prononcon kiel pli
“estetikan” (kompreneble, sen iu scienca bazo).
Nur la prononcado de la vokaloj kaj la akcento de la vortoj krom la propraj nomoj
efektiviĝis laŭ la plano, t.e., laŭ la sefarda prononco. Tamen la prononcado de la konsonantoj
efektiviĝis (preskaŭ) laŭ la aŝkenaza prononco, kaj same la akcento de multaj propraj nomoj
laŭ la aŝkenaza prononco. Kial? Supozeble, ĉar ĉiuj vokaloj laŭ la sefarda prononco ekzistis
en la aŝkenaza prononco, dum tiuj konsonantoj de la sefarda prononco, kiuj ne ekzistis en la
aŝkenaza prononco, ne adoptiĝis, simple ĉar la jidparolantoj ne povis prononci ilin; koncerne
la akcenton de multaj, ĉefe tradiciaj, propraj nomoj, ili simple ne povis prononci ilin laŭ la
sefarda akcento, ĉar ŝanĝo de akcento ŝajnis al ili eĉ kvazaŭ ŝanĝo de la nomoj mem.
6 Kio kontribuis al la sukceso de la “reviviĝo” de la hebrea6
Ŝajnas, ke almenaŭ la jenaj tri faktoroj kontribuis al la sukceso de la “reviviĝo” de la hebrea.
Unue, eksterlingva faktoro: forta volo forlasi la orienteŭropan diasporon kaj la jidan kaj
restarigi sian patrujon en la Lando de Israelo kaj la hebrean kiel la nacian lingvon tie. Due,
socilingvistika faktoro: manko de unu nacia kaj/aŭ komuna lingvo en la Lando de Israelo
je la fino de la 19a jarcento. Trie, antaŭa scipovo de la hebrea, aŭ rekte aŭ tra la hebrea
komponanto en la jida, far ĝiaj multaj parolontoj. La hebrea ne povus “reviviĝi” alitempe kaj
aliloke, se mankus eĉ unu el la faktoroj, kaj tiaj kondiĉoj mankas en la juda mondo.
7 Konkludo
En tiu ĉi esploreto mi provis resumi la ĉefajn esplorojn pri la “reviviĝo” de la hebrea kaj
klarigi ĝin sen mitoj. Malgraŭ la naiva mito de multaj homoj, ke la hebrea reviviĝis, ĝi
nek reviviĝis nek povis reviviĝi pro tre simpla kialo – ĉar ĝi neniam mortis! Tamen tio,
kio okazis al la hebrea ekde la mezo de la 19a jarcento, certe estas senprecedenca unika
fenomeno en la moderna historio de homaj lingvoj. En la kampo de la statuso la moderna
hebrea evoluis pli-malpli kiel planite. En la kampo de la korpuso la moderna hebrea evoluis
en diversaj manieroj, depende de la niveloj, ekzemple, la nova (sinteza) hebrea formiĝis
pli-malpli planite, kvankam ĝi influiĝis de la jida, kaj la fonologio de la moderna hebrea
estas miksaĵo de planitaj kaj neplanitaj ŝanĝoj. Al la sukceso de la “reviviĝo” de la hebrea
kontribuis eksterlingva, socilingvistika kaj lingvistika faktoroj, kaj se mankus eĉ unu el ili,
tiu ĉi “miraklo” ne efektiviĝus.
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