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Zasady latynizacji języka hebrajskiego
Język hebrajski w rodzinie języków semickich zalicza się (geograficznie) do grupy północno-zachodniej, a dokładniej umieszcza się go wśród języków kananejskich. Znany już w starożytności,
w tym języku została spisana Biblia hebrajska (1200-150 p.n.e., z chrześcijańskiego punktu widzenia
Stary Testament, spisany w języku hebrajskim biblijnym z nielicznymi fragmentami aramejskimi). Od
II wieku n.e. mówi się już o języku nowohebrajskim, języku religii i literatury. Nie używany w mowie
i uważany za język martwy został ożywiony pod koniec XIX wieku (język współczesny). Od powstania w 1948 roku niepodległego Izraela stanowi język urzędowy.
Pismo hebrajskie (odmiana pisma aramejskiego) jest używane przez Żydów od V wieku p.n.e.
Wśród kilku jego odmian wyróżnia się dwie główne: pismo kwadratowe, które współcześnie jest
pismem drukowanym i kursywę, która służy współcześnie do pisania ręcznego. Dopiero ok. 900 roku
do tego spółgłoskowego systemu pisma dodano samogłoski (wokalizacja tyberiadzka), których
w zasadzie nie używa się na co dzień, chyba że do sprecyzowania zapisu trudnego wyrazu, zwykle
obcego pochodzenia. W systemie tyberiadzkim zwokalizowano święte pisma judaizmu.
Przez wiele wieków pismo hebrajskie nie było wokalizowane, o czym wyżej wspomniano. Do
poprawnego odczytania wykorzystano cztery spółgłoski, tzw. matres lectionis (hebr. imot hakri’a):
( אalef), ( הhe), ( וwaw), ( יjud/jod), które w tej funkcji tracą swój spółgłoskowy charakter (również
wymowę). Tak też jest dzisiaj w tekście niewokalizowanym, gdzie wspomniane spółgłoski służą
jedynie do wyrażenia samogłosek, np.:
–  אdo zapisu ‘a’ jak w wyrazach  בראbara – ‘stworzył’ lub  מצאmaca – ‘znalazł’, ‘e’ jak
w wyrazie  יצאjece – ‘wyjdzie’,  יוצאjoce – ‘wychodzi’ lub ‘o’ jak w wyrazie  ראשrosz –
‘głowa’;
–  הdo zapisu ‘a’ jak w wyrazie  קנהkana – ‘kupił’, ‘e’ jak w wyrazie  יפהjafe – ‘ładny’, lub ‘o’
jak w wyrazie  פהpo – ‘tu’;
–  וdo zapisu ‘o’ jak w wyrazie  טובtow – ‘dobry’ lub ‘u’ jak w wyrazie  קוםkum – ‘wstań’;
–  יdo zapisu ‘i’ jak w wyrazie  מיןmin – ‘rodzaj’ lub ‘e’ jak w wyrazie  ביתbeit – ‘dom’.
Po hebrajsku pisze się od prawej do lewej, liter się nie łączy. Wszystkie litery alfabetu
hebrajskiego są spółgłoskami (w tym także alef  אmylony często z samogłoską ‘a’). 22 znaki
oznaczają 23 litery – przedostatni znak  שwyraża dwie litery: spółgłoskę sin שׂ, gdy ma wyróżniający
znak diakrytyczny, tzn. kropkę nad literą po lewej stronie lub szin שׁ, gdy ma kropkę po prawej stronie.
Spółgłoski hebrajskie mają wartość liczbową. Litery od  אdo  טoznaczają jednostki, od  יdo צ
oznaczają dziesiątki, a od  קdo  תoznaczają setki od 100 do 400. Pięć spółgłosek ma inną formę
końcową, są to: ץ, ף, ן, ם, ך. Ujmuje się je mnemotechnicznym terminem  כמנפץkamenapec – ‘jak
łamiący’. Ich wartość liczbowa wynosi od 500 do 900.
Spółgłoski gardłowe ( אalef), ( הhe), ( חchet), ( עajin) nie mają swoich odpowiedników
w językach europejskich, co może powodować trudności w ich wymowie, jak też transliteracji lub
transkrypcji. Mamy tu dwie spółgłoski krtaniowe (laryngalne):  אi  הoraz dwie gardzielowe
(faryngalne):  חi ע. Jednak współczesny język hebrajski uległ znacznej europeizacji i tylko Żydzi
z krajów orientalnych potrafią odróżnić w wymowie  אod  עlub  חod כ.
Spółgłoskę  אwymawiano jako zwarcie głośni, dzisiaj właściwie się jej nie wymawia.
Dodatkowe utrudnienie może powodować fakt tzw. „spoczywania alefu w samogłosce”, kiedy to alef
nie jest spółgłoską, a służy jedynie do zapisu samogłoski. Zdarza się to zwykle na końcu sylaby,
a kiedy alef rozpoczyna sylabę, pełni funkcję spółgłoski.
Wymowa krtaniowej szczelinowej  הjest bezdźwięczna, wymawia się jak delikatne ‘h’ na
początku i w środku wyrazu. Nie wymawia się jej na końcu wyrazu, chyba że występuje w niej
kropka, zwana mapik ()הּ, wówczas się ją wymawia tak jak na początku lub w środku wyrazu.
Spółgłoska gardzielowa  חnie ma odpowiedników wśród głosek polskich. Powstaje w jamie
gardłowej przy silniejszym niż w przypadku  הściśnięciu krtani. Zgodnie ze zeuropeizowaną wymową
dopuszczalne jest wymawianie jej jak polskie ‘ch’. Podobnie wymawia się  כpo samogłosce (wymowa
szczelinowa). Jak to już wyżej wspomniano jedynie Żydzi z krajów orientalnych potrafią uchwycić
różnicę pomiędzy wymową  חi כ.
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Spółgłoska gardzielowa dźwięczna  עnie ma odpowiednika w języku polskim. Powstaje przez
ściśnięcie strun głosowych, w wymowie podobna do א. Różnicę potrafią wychwycić Żydzi z krajów
orientalnych.
Sześć spółgłosek hebrajskich wymawiano kiedyś w dwojaki sposób, tzn. wybuchowo lub
szczelinowo. Są to spółgłoski: ( בbet), ( גgimel), ( דdalet), ( כkaf), ( פpe), ( תtaw), nazywane
mnemotechnicznym terminem begadkefat. Do dzisiaj we wszystkich wspomnianych sześciu
spółgłoskach w tekście wokalizowanym zaznacza się to przez wstawienie do spółgłoski kropki,
nazywanej dageszem słabym (wymowa zwarta, zwana też wybuchową) lub bez dageszu (wymowa
spirantyzowana, zwana inaczej szczelinową). Współcześnie jednak zachowała się podwójna wymowa
tylko trzech z tych spółgłosek:  בּz dageszem wymawiamy jako ‘b’, a  בbez dageszu jak ‘w’; כּ
z dageszem jako ‘k’, a  כbez dageszu jak ‘ch’;  פּz dageszem wymawiamy jak ‘p’, a  פbez dageszu
jak ‘f’.
Spółgłoskę ( טtet) obok ( צcade/cadi) i ( קkof/kuf) przez opozycję do ( תtaw), ( סsamech) i כ
(kaf) zalicza się do emfatycznych, które cechowała welaryzacja, tzn. wymawiano je przez podniesienie
tyłu języka ku podniebieniu miękkiemu (velum) i silniejsze napięcie organów głosowych, przez co nie
miały one odpowiedników w językach europejskich. Współcześnie  טwymawia się tak jak  תpodobnie
do polskiego ‘t’,  צjak polskie ‘c’, a  קjak polskie ‘k’.
Zalecana transliteracja z języka hebrajskiego opiera się na systemie Akademii Języka
Hebrajskiego z 1957 roku przyjętym przez ONZ w 1977 roku jako zalecanym do latynizacji nazw
geograficznych. System ten zmodyfikowano w 2006 roku, a następnie w 2007 roku został on
formalnie przyjęty przez ONZ i jest on oficjalnie używany w Izraelu (m.in. przez Survey of Israel –
)המרכז למיפוי ישראל. Jednak system opracowany przez Akademię Języka Hebrajskiego w 1957 roku
ma więcej zalet niż jego zmieniona wersja z 2006 roku. Niewątpliwie na plus nowego sytemu można
zaliczyć transliterację  צjako ts wobec mniej wygodnego poprzedniego zapisu ẕ. Nowszy system ma
jednak więcej minusów, do których przede wszystkim należy brak rozróżnienia pomiędzy  אi ע,  בi ו
oraz  קi כּ. System z 1957 (1977) roku uwzględnia różnice pomiędzy wspomnianymi spółgłoskami: א
(’) różni się od )‘( ע, ( בv) różni się od ( וw), a ( קq) różni się od ( כּk). Jeśli chodzi o zapis samogłosek
hebrajskich, to w obu systemach jest on uproszczony i wygląda identycznie. Nowy system dopuszcza
jednak pewne uproszczenia, które przybliżają właściwą wymowę wyrazów, tutaj nazw geograficznych. Taką zaletą nowego sytemu transliteracji opracowanego przez Akademię Języka Hebrajskiego w
2006 roku i przyjętego przez ONZ w 2007 roku jest zapis szwa ruchomego tylko wtedy, kiedy jest ono
rzeczywiście wymawiane (inaczej szwa ruchome pomija się podobnie do szwa spoczywającego,
oznaczającego brak samogłoski), np. Bne Brak w miejsce stosowanego w systemie z 1957 r. Bene
Berak czy Kfar Barukh w miejsce Kefar Barukh. Ta zmodyfikowana wersja transliteracji oddaje
faktyczną wymowę nazwy geograficznej.
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Spółgłoski

א
בּ
ב1
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כּ
כ1

גּ2
דּ2

ךּ3
 ְך ך3

transliteracja
’,–4
b
v
g
d
h, – 6
w
z
ẖ
t
y
k
kh

transkrypcja
’,–5
b
w
g
d
h, – 6
w
z
ch
t
j
k
ch

ל
מ
נ
ס
ע
פּ
פ1
צ
ק
ר
שׁ
שׂ
ת

ם3
ן3

ף3
ץ3

תּ2

transliteracja
l
m
n
s
‘7
p
f
ẕ
q
r
sh
s
t

transkrypcja
l
m
n
s
‘,–8
p
f
c
k
r
sz
s
t

Litery dodatkowe stosowane do zapisu wyrazów obcego pochodzenia (niehebrajskich)

ג׳
ז׳
 צ׳, ץ׳
 ד׳9

transliteracja
j
zh
ch
dh

transkrypcja
dż
ż
cz
z

ת׳
 ח׳11
 ס׳12
 ע׳,  ר׳13
10

transliteracja
th
kh
ş
gh

transkrypcja
s
ch
s
gh

transliteracja
i
i
o
o
u
u
e 17

transkrypcja
i
i
o
o
u
u
e 17

Samogłoski 14

ַא
ָא
ֲא
ֳא
ֵא
ֶא
ֱא
1

transliteracja
a
a, o 15
a
o
e, é 16
e
e

transkrypcja
a
a, o 15
a
o
e
e
e

ִא
אִי
ֺא
וֹ
וּ
ֻא
ְא

Nie występuje na początku nazwy, a ściślej mówiąc na początku sylaby.
Na początku wyrazu, a ściślej mówiąc na początku sylaby (po szwa spoczywającym shva naẖ oznaczającym
brak samogłoski) ta spółgłoska przyjmuje kropkę nazywaną dageszem słabym – dagesh qal.
3
Forma końcowa litery.
4
W transliteracji znak ’ (jako oznaczenie litery  )אoddziela dwie występujące po sobie samogłoski lub
spółgłoskę i samogłoskę, a pomija się go na początku i na końcu wyrazu.
5
W uproszczonej polskiej transkrypcji znak ’ (jako oznaczenie litery  )אpowinno się zaznaczać tylko wówczas,
gdy jest wokalizowany, tzn. występuje pomiędzy dwiema samogłoskami. Wyjątek stanowi alef, który
transkrybuje się jako a na początku wyrazu w rodzajniku arabskim al- (-)אל, spotykanym w nazwach
pochodzenia arabskiego, np.  ַמכְּסוּר- → בִּיר אלBir al-Maksur.
6
 הna końcu wyrazu pomija się w zapisie, jeśli nie jest wokalizowane lub nie posiada kropki zwanej mapikiem.
7
W transliteracji znak ‘ stosuje się jako oznaczenie litery ( עajin), oddziela on dwie występujące po sobie
samogłoski lub spółgłoskę i samogłoskę, a pomija się go na początku i na końcu wyrazu. Samogłoskę ‘a’ (tzw.
pataẖ furtivum) występującą pod  עna końcu wyrazu (jeśli w poprzedzającej sylabie występuje inna samogłoska
niż pataẖ) zapisuje się przed tą spółgłoską zgodnie z wymową (podobnie pod  חi  הzwłaszcza z mapikiem).
Często jednak na mapach  אi  עzaznacza się tym samym znakiem '.
2
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W uproszczonej polskiej transkrypcji zaznacza się tylko wówczas, gdy  עjest wokalizowany, tzn. występuje
pomiędzy dwiema samogłoskami.
9
Stosowane do zapisu nazw arabskich, odpowiada literze ذ.
10
Stosowane do zapisu nazw arabskich, odpowiada literze ث.
11
Stosowane do zapisu nazw arabskich, odpowiada literze خ.
12
Stosowane do zapisu nazw arabskich, odpowiada literze ص.
13
Stosowane do zapisu nazw arabskich, odpowiada literze غ.
14
Alef ( )אsłuży tu jako przykład dowolnej spółgłoski.
15
Samogłoskę kamac ‘a’ w sylabie zamkniętej nieakcentowanej (kamac katan) wymawia się i zapisuje jako ‘o’.
16
Na niektórych mapach akcentowana samogłoska cere zaznaczana jest jako ‘é’.
17
Samogłoską ‘e’ jest szwa ruchome (szwa na), czyli zgłoskotwórcze, tworzące sylabę, którą zwykle
rozpoczyna, w przeciwieństwie do szwa spoczywającego (szwa nach), które oznacza (tak jak sukun w języku
arabskim) brak samogłoski. Ten drugi rodzaj szwa pomija się w transliteracji i transkrypcji.
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Duże i małe litery
W języku hebrajskim nie rozróżnia się dużych i małych liter. Nawiązując do konwencji europejskich,
w nazwach własnych piszemy dużą literą wszystkie wyrazy znaczące.
Zaimek określający (determinatyw) he hajedi‘a zapisuje się w transliteracji wielką literą bez dywizu
bez względu na to czy występuje na początku nazwy czy w środku, np. Ha’Ogen ()הָעֹגֶן, Har HaKarmel
(
)הַר. W transkrypcji zaś zapisuje się go z dywizem. Jeśli he hajedi‘a znajduje się w pierwszym wyrazie
nazwy własnej, to zapisuje się je wielką literą i występujący po nim wyraz również wielką literą, np. Ha-Ogen.
Jeśli determinatyw znajduje się w kolejnych wyrazach, to w transkrypcji zapisuje się go małą literą, a wyraz
występujący po nim wielką literą, np. Har ha-Karmel. Podobnie zapisuje się przyimki i spójniki pisane w piśmie
hebrajskim łącznie z następnym wyrazem, np. Riszon le-Cijjon, a w transliteracji Rishon LeZiyyon () ִראשׁוֹן ְלצִיּוֹן.
Rodzajnik al- (-)אל, czasem zapisywany jako el- (-)אֶל, stosowany w nazwach pochodzenia arabskiego, zapisywany jest oryginalnie ze znakiem makef (pozioma linia na górnej wysokości liter, czasami tak jak dywiz w
piśmie łacińskim), również z dywizem zapisuje się go w transkrypcji stosując wielką literę tylko wtedy, gdy
znajduje się na początku nazwy, w innym przypadku zapisuje się go małą literą, np. Umm el-Faẖm, Umm
el-Fachm ( ַפחְם-) ֻא ּם אֶל.
Pozostałe uwagi
Mimo iż w wymowie współczesnego języka hebrajskiego nie stosuje się geminacji (podwojenia)
spółgłosek, to jednak uwzględnia się ją w rzeczownikach własnych (zwłaszcza nazwach geograficznych, w tym
arabskiego pochodzenia). Dodanie kropki nazywanej dageszem mocnym (dagesh ẖazak) do spółgłoski podwaja
jej wartość (także spółgłoska z grupy begadkefat, jeśli zawiera dagesz mocny), co zaznacza się przez dwukrotne
zapisanie tej litery. Ta zasada nie stosuje się do spółgłosek gardłowych oraz spółgłoski resz ()ר.
Iloczas samogłosek hebrajskich ze współczesnego punktu widzenia uważa się za anachronizm. Dlatego
też nie ma problemu z zapisem samogłosek.
Jeśli wyraz kończy się spółgłoską gardłową ע,  חlub  הּz mapikiem, to zwykle występuje tam patach
furtivum, czyli ‘a’ (patach –  ) ַאwymawiany wyjątkowo przed spółgłoską, dlatego należy to ‘a’ zapisać przed
spółgłoską, a nie jak zwykle po spółgłosce zarówno w transliteracji jak i transkrypcji, np.  רוּ ַחw transliteracji
ruaẖ, a w transkrypcji ruach.
Spółgłoska ( וwaw) może oznaczać także samogłoskę ‘o’ (cholam male –  )וֹlub ‘u’ (szuruk – )וּ, również
zapisana z dageszem  וּmoże oznaczać zarówno podwojenie spółgłoski (ww), jak i samogłoskę ‘u’ (szuruk). Waw
spółgłoskowe w tekście wokalizowanym opatrzone jest samogłoską, bez dodatkowej samogłoski oznacza
samogłoskę ‘u’ (szuruk).
Jeśli spółgłoski ( שׂsin) lub ( שׁszin) nie mają dodatkowej wokalizacji, to oznacza to, że znak
diakrytyczny, czyli kropka stawiana u góry po lewej stronie sin oznacza również samogłoskę ‘o’ (cholam – ֺ– )א
jedyną samogłoskę w systemie tyberiadzkim stawianą nad literą. Podobnie jest z kropką po prawej stronie litery
szin.
Znak geresz (cudzysłów pojedynczy) stosuje się w piśmie hebrajskim przy skrócie jednego wyrazu, np.
( א׳zamiast  )אָלֶףlub ( רח׳zamiast  ;) ְרחוֹבw latynizacji oddaje się go jako kropkę. Znak podwójny gerszajim
stosuje się przy skracaniu grup wyrazów, np. ( א״יzamiast שׂ ָראֵל
ְ ִ  )אֶ ֶרץ יlub ( ת״אzamiast )תֵּ ל אָבִיב. Skróty
hebrajskie stanowią bardzo charakterystyczną i nieodzowną część tego języka, a ich odwzorowanie w innych
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językach jest wyjątkowo trudne, a nawet niemożliwe. W przypadku dwuczłonowych nazw geograficznych
można inicjały nazw hebrajskich zastąpić łacińskimi literami, np. wspomniane  )תֵּ ל אָבִיב( ת״אjako T.A. (Tel
Awiw).
W oryginale pozioma kreska łącząca wyrazy (makef) powinna być zamieszczona na górnym poziomie
liter (np. )בַּר־בַּר, jednak najczęściej latynizacja upraszcza zapis, który oddaje się jak dywiz (bar-bar). Zdarza się
czasami, że w jednej nazwie stosuje się zarówno makef jak i dywiz (np. י ָפוֹ-)תֵּ ל־אָבִיב, częściej jednak makef się
opuszcza (י ָפוֹ- )תֵּ ל אָבִיבi tak też stosuje się to w latynizacji (Tel Awiw-Jafo).
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