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POLOŽAJ IN VLOGA JUDOVSKE SKUPNOSTI V SLOVENSKI DRUŽBI IN PROSTORU

Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje ozadje in same okoliščine naselitve, številčnega razvoja in vloge
Judov na Slovenskem v preteklosti, kakor tudi današnje stanje ter položaj, ki ga ima današnja
judovska skupnost v slovenskem in globalnem okviru. Namen diplomskega dela je osvetliti
trenutno stanje, strukturo in morebitne posebnosti judovske skupnosti v Sloveniji s ciljem,
pripomoči k boljšemu razumevanju ter poznavanju njene vloge in položaja v slovenski družbi
in prostoru. Pri izdelavi dela je uporabljena vsa primerna razpoložljiva literatura, obdelani so
statistični podatki ter podatki zbrani na terenu. Tok zgodovine je Jude raznesel na vse celine,
v srednjem veku se ustalijo tudi na slovenskih tleh. Judje so živeli v vseh večjih koroških,
štajerskih, istrskih mestih, na Goriškem in v Ljubljani. V vseh deželah so od 13. do 15.
stoletja imeli dokaj pomembno vlogo v gospodarstvu, še posebej v denarnih poslih. Po
pregonu, se v 18. stoletju ponovno naselijo Prekmurju, kjer v regiji pustijo neizbrisen pečat.
Druga svetovna vojna tudi za slovenske Jude pomeni prelomnico. Žrtve so bile visoke,
posledice je občutiti še danes. Po letu 1991 zaživi Judovska skupnost Slovenije tako rekoč
nanovo. Rezultati anket s pokazali na podobnosti, ki jih izkazujejo Judje povsod po Evropi,
govori se o globalizaciji moderne judovske identitete. Za slovenske Jude, kakor tudi za večino
evropskih, so značilni svojstveni demografski trendi, ekonomske značilnosti, izobrazbena
struktura, socialne navade in občutek pripadnosti "judovski stvari". Na vse plasti judovske
identitete ima vse večji vpliv okolje, kar se kaže v vse večjem številu mešanih zakonskih zvez
in redefiniciji nekaterih verskih praks. Asimilacijski pritiski tako grozijo, da bodo zaenkrat
vitalno slovensko judovsko skupnost, v nekaj generacijah izbrisali.
Ključne besede: politična geografija, judovska diaspora, Judje, Slovenija
THE SITUATION AND ROLE OF JEWISH COMMUNITY IN SLOVENIAN SPACE AND
SOCIETY

Abstract:
The B.A. paper shows background and circumstances of historical settlement, number and
role of Jews in Slovenia in the past, as the present state of Slovenian Jewish community and
their position in local and global context. When preparing the paper I used the most suitable
existing literature; I used statistical data and data gathered in the field. Historical events have
scattered the Jews across the world, in the Middle ages they settled on Slovene soil. The Jews
lived in all the major Carniolan, Styrian, Carinthian towns, in Gorica and Ljubljana. In all the
Slovene lands from 13th until 15th century they played a significant role in some aspects of
economy, especially in money lending. After the expulsion they resettled in Prekmurje in 18th
century, where their impact on the region was most felt. The second world was a breaking
point for Slovenian and all Jews. The casualties were very high and the consequences were
felt for many decades. After 1991 the Slovene Jewish community has re-established itself.
The youth have become more aware of their background; the activities of the Community
have strengthened. Results of interviews have shown that there are similar patterns and
commonalities that are akin to Slovene Jews and Jews from other European countries. Some
scholars even speak of global Jewish identity. All exhibit specific demographic trends, higher
education, economic characteristics, feeling of Jewishness and socialising habits. The impact
of ambiance and new secularisation is best seen in mixed marriages and in different meanings
attached to some religious practices. It seems that on the long run assimilation threatens to
dissolve the Slovene Jewish community.
Key words: political geography, Jewish diaspora, Jews, Slovenia
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1. UVOD
Prisotnost Judov na slovenskem ozemlju je skozi vsa glavna zgodovinska obdobja, od antike,
srednjega veka do modernosti, zapisana v kamnu in besedi. O tem pričajo imena ulic in
mestnih predelov, pokopališča in nagrobniki, verski objekti in njih ostanki, pomembni
zgodovinski dokumenti in nenazadnje današnja judovska skupnost, ki je preživela viharje
zgodovine. Na širšem prostoru slovenske poselitve srečamo judovske ulice ali trge v Piranu,
Kopru, Trstu, Gorici, Čedadu, Beljaku, Brežah, Št. Vidu, Velikovcu, Radgoni, Mariboru,
Ptuju, Celju in Ljubljani.
Čeprav številčno nikoli prav močna, je tudi "slovenska" judovska skupnost del mozaika naše
zgodovine in sedanjosti. So njen del, kot so njen del Japodi, Celeia, turški vpadi, grofje
Celjski, itd. Judje so del evropske zgodovine, kot smo mi del Evrope.
Ko govorim o Judih in judovstvu na Slovenskem, je treba razjasniti morebitne nejasnosti kaj
uvrstiti pod pojem slovenskih dežel, slovenskega ozemlja. Slovenija kot samostojna politična
tvorba večino svoje zgodovine nikoli ni obstajala, zato je pisanje o zgodovini "slovenske "
judovske skupnosti videti sporno, a le na videz. Zgodovina je vezana prostor, ozemlje. Tok
zgodovine vpliva in preoblikuje prostor, a hkrati tudi prostor, npr. geostrateška lega neke
dežele, pogojuje in usmerja zgodovinsko dogajanje. V tem pogledu je tudi zgodovina ozemlja
med Panonsko nižino, Jadranom, Alpami in Dinaridi od antike do sodobnosti za diplomsko
delo pomembna.
Ko govorim o Judih in judovstvu na Slovenskem, je treba razjasniti morebitne nejasnosti kaj
uvrstiti pod pojem slovenskih dežel, slovenskega ozemlja. Slovenija kot samostojna politična
tvorba večino svoje zgodovine nikoli ni obstajala, zato je pisanje o zgodovini "slovenske "
judovske skupnosti videti sporno, a le na videz. Zgodovina je vezana prostor, ozemlje. Tok
zgodovine vpliva in preoblikuje prostor, a hkrati tudi prostor, npr. geostrateška lega neke
dežele, pogojuje in usmerja zgodovinsko dogajanje. V tem pogledu je tudi zgodovina ozemlja
med Panonsko nižino, Jadranom, Alpami in Dinaridi od antike do sodobnosti za diplomsko
delo pomembna. Pojem "slovenski prostor" uporabljam tako za ozemlje današnje republike
Slovenije, kot tudi zgodovinsko etnično ozemlje slovenske poselitve, saj se deli diplomske
naloge navezujejo na preteklost, ki pa je pomembna za razumevanje današnje slovenske
judovske skupnosti.
Glede uporabe besed Židje/židovstvo in Judje/judovstvo se v širši javnosti, pa tudi v literaturi,
še vedno pojavljajo dvomi.V diplomskem delu bom uporabil pojmovanje Jud in judovstvo, saj
se (judovska) skupnost sama tako poimenuje, ime pa izhaja iz hebrejščine. Juda ("bogoljub")
je bil namreč četrti sin Jakoba in Lije, prednik Judovega rodu. V literaturi se uporabljata obe
besedi, a večkrat je v uporabi Židje/židovstvo, Kuzmič (Kuzmič, 2002) celo navaja, da je
slednji izraz v panonskem prostoru bolj pravilen. Celo v popisih prebivalstva na tem področju
vlada nekaj zmede, saj je v različnih statistikah uporabljen enkrat en, drugič drug izraz.
Namen diplomskega dela je osvetliti trenutno stanje, strukturo, utrip, morebitne posebnosti in
zgodovinsko ozadje judovske skupnosti v Sloveniji s ciljem, pripomoči k boljšemu
razumevanju ter poznavanju njene vloge in položaja v slovenski družbi in prostoru.
Poznavanje te problematike je le eden izmed vidikov razumevanja našega prostora,
zgodovine, tradicije, kulture, sedanjosti. V tem pogledu je to diplomsko delo geografsko. Gre
za induktivno razumevanje slovenskega prostora preko specifičnega družbenega pojava.
Včasih prav osvetlitev problema iz drugačne perspektive razkrije stvari, ki na prvi pogled
ostanejo skrite.
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V diplomski nalogi bom poskušal dokazati tezo, da so Judje na Slovenskem, ne glede na
njihovo številčno majhnost, imeli v preteklosti relativno pomembno vlogo v slovenskem
prostoru, predvsem v nekaterih vidikih razvoja gospodarstva in kot pomemben element
urbane kulture, po, za Jude usodnih, dogodkih druge svetovne vojne, pa slovenska judovska
skupnost kljub obstanku, nima več mesta, kot ga imela nekoč.

1.1. PREGLED LITERATURE
V diplomski nalogi sem uporabil vso razpoložljivo literaturo, ki se v kakršnikoli meri nanaša
na judovstvo in slovensko ozemlje. Čeprav o Judih na Slovenskem še niso raziskani vsi viri,
obstaja o problematiki precej napisanega. Vendar gre mnogokrat za "variacijo na isto temo",
dosti je etnoloških in zgodovinskih člankov, ki pa izdelavo te naloge niso bili nujno potrebni.
Pomanjkanje kvalitetnih monografskih publikacij je vsaj v začetnih fazah izdelave diplomske
naloge predstavljalo težavo, saj pravih znanstvene monografije, kot je to primer v tujini, o
Judih na Slovenskem ni veliko, tuja literatura pa v slovenskih knjižnicah ni dostopna. Edini
moderni izčrpnejši in podrobnejši znanstveni monografski publikaciji za slovenski prostor sta
knjigi J. Peršiča in V. Valenčiča. Od tuje literature mi je v največjo pomoč bilo delo D.
Grahama (2004), ki je podrobno obdelal koncept moderne judovske identitete in poglavitnih
trendov ter stanje v evropskih judovskih skupnosti. Zadovoljiti sem se moral z razdrobljenimi
podatki in informacijami iz raznovrstne literature, zgodovinske, statistične, sociološke,
etnografske in verske, da sem lahko na koncu dobil in tudi predstavil celovito sliko problema.
Problematika Judov na Slovenskem in nasploh je v slovenski geografski literaturi povsem
odsotna.
Celovit seznam bibliografije o Judih na Slovenskem je dobro prikazan v Kuzmičevem članku
(Iz bibliografije..., 2001). Še največ je napisanega o prekmurskih Judih, kar je razumljivo,
glede na njihovo bogato zapuščino v regiji. Večina gradiva je v obliki člankov, po obsegu
krajših povzetkov določenega zgodovinskega obdobja iz življenja Judov pri nas.
Tabela 1 : Poglavitne novejše študije judovske populacije v Evropi.
Država
Francija

Leto študije

Avtor
2002 Eric Cohen

Madžarska

1999 Andras Kovacs

Moldavija

2002 Malka Korazim, Esther
Katz in Vladimir Bruter

Izraelci
Nizozemskem
Nizozemska

na

1996 Chris Kooyman in J.
Almagor
2000/1 H. van Solinge in M. de
Vries
2003 Lars Dencik

Velika
Britanija
(London)
Velika Britanija (Leeds)

2002 H. Becher, S. Waterman
in K. Thompson
2003 S. Waterman

Švedska

Značilnosti študije
Na
podlagi
1,132
gospodinjstev,
nadaljevanje študije iz
1991.
Vzorec
2,015
posameznikov
Na podlagi vzorca 791
posameznikov v mestih
Kišniev,
Belci
in
Benderi
700
posameznikov
zajetih v študijo
1,036
dvournih
intervjujev
2,581
posameznikov
zajetih v študijo
2,965
gospodinjstev
zajetih v študijo
1,496
gospodinjstev
zajetih v študijo

Vir: Graham, 2004.
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Med leti 1989 in 2005 je bilo o Judih na Slovenskem napisanih pet diplomskih nalog, na
oddelkih za zgodovino in etnologijo Filozofske fakultete ter na Fakulteti za družbene vede v
Ljubljani. Kolikor mi je znano, po pogovoru s predstavniki Judovske skupnosti Slovenije
(JSS), še nobena raziskava od osamosvojitve naprej, v okviru študija in nasploh, ni
vključevala anketiranja v tolikšni količini in obliki. Podrobnejša raziskava podobnega tipa je
bila izvedena leta 1971, v letu popisa prebivalstva. Raziskavo tedanje jugoslovanske judovske
skupnosti je izvedla Zveza judovskih skupnosti Jugoslavije.

1.2. METODE DELA
Da bi dokazal hipotezo iz uvoda, je bilo moje delo sestavljeno tako iz pregleda obstoječe
literature in staističnih podatkov, kot tudi iz terenskega dela. Terensko delo sodi med
poglavitne oblike, če ni najpomembnejši način geografskega proučevanja, saj geografija ne bi
smela biti kabinetna znanost.
Najpomembnejši vir informacij, ki so mi dale uvid v utrip in življenje slovenske judovske
skupnosti sem pridobil preko anketnih vprašalnikov, ki sem jih razposlal na vse naslove iz
baze JSS. Anketiranje, že sama izvedba in v prvi vrsti rezultati, so največja vrednost
diplomske naloge in moj osebni doprinos k preučevanju judovstva na Slovenskem.
Osebni pogovori, intervjuji niso predstavljali poglaviten vir podatkov in informacij, kar pa ne
pomeni, da jih ni bilo. Bili so dodatek in pomoč pri zaokrožitvi nekaterih misli in idej.
Dodatne informacije o celotni problematiki sem pridobil preko pogovorov s posamezniki, še
posebno s K. Killerjem in K. Jelinčičem.
Večino anketnih vprašanj sem s popravki mentorja sestavil sam, nekaj s pomočjo K. Jelinčiča,
v oporo pa mi je bila podobna študija, ki so v ZDA stalnica: The National Jewish Population
survey 2000-01. Nekatere demografske in sociološke kazalce "slovenskih" Judov sem tako
primerjal z ameriškimi rezultati. Obsežne raziskave judovskih skupnosti po evropskih državah
prav tako niso redkost.
Namen ankete je bil pridobiti nekaj osnovnih statističnih podatkov s področja splošne
demografije, vsakdanjega življenja in ohranjanja svojstvene tradicije in korenin ter na ta način
pridobiti globlji vpogled v življenje judovske skupnosti v Sloveniji. Vprašalnik sem sestavil iz
treh tematskih sklopov (glej prilogo - Anketa):
1. Prvi sklop sestavljajo splošna, demografska vprašanja: "Demografija"
2. Vprašanja drugega tematskega sklopa se nanašajo na problematiko tradicije, odnosov
do večinskega naroda, itd. ....: "Korenine"
3. Zadnji tematski sklop sestavljajo vprašanja o vsakdanjem življenju: "Vsakdanjik"
Sama izvedba anketiranja sprva ni potekala povsem brez težav. Večino podobnih raziskav v
tujini izvedejo lokalne judovske skupnosti same, ki podatke uporabljajo bolj za interno rabo,
zato je bilo s strani JSS sprva nekaj nasprotovanja, ker naj bi bila takšna raziskava preveč
razkrivajoča. Naslednji problem je predstavljala sama distribucija vprašalnikov, ki se
navezuje na problem naslovov, ki seveda niso javni. Po odpravi tehničnih "ovir" sem
vprašalnike poslal na 113, večinoma poštnih, nekaj pa tudi elektronskih naslovov. Vrnjenih
sem dobil 39 anket, kar predstavlja najmanj četrtino vseh včlanjenih v JSS. Slovenska
judovska skupnost je številčno majhna, veliko ljudi aktivno ne sodeluje v organizaciji, zato
številka po mnenju poznavalcev razmer niti ni tako zanemarljiva, a je treba biti pri branju
rezultatov pozoren.
Podatke sem zaradi majhnega obsega vzorca obdelal v programu Microsoft Excel, pri večjem
bi in pri podrobnejši analizi, ki bi iz tega izhajala, bi bilo smotrneje uporabiti program SPSS.
Nikakor ne morem zagotoviti, da rezultati popolnoma reprezentativno predstavljajo
značilnosti in stanje v slovenski judovski skupnosti, zato ti naj ne predstavljajo sredstvo za
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morebitne prenagljene zaključke ali v najslabšem primeru za zlorabo. Prvič, zajeti so bili le
včlanjeni v JSS in drugič, na anketo so odgovorili le tisti, ki so bili to pripravljeni storiti. Ti
dve omejitvi tako močno zmanjšata natančnost rezultatov.
Naslednja pomanjkljivost ankete in kasnejše interpretacije rezultatov, če to sploh je
pomanjkljivost, je po mojem mnenju "hoja v zelje" sociologiji, ker to ni moje primarno
področje izobrazbe, zato mogoče (kdaj) preveč površno in pavšalno operiram s termini in
koncepti iz tega področja. Geografi smo pač generalisti.
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2. JUDOVSKA DIASPORA PO SVETU
S poglavjem želim predstaviti zgodovinsko ozadje in razmere, ki so pripeljale do nastanka
tako številnih in prostorsko razpršenih judovski skupnosti na celotnem ozemlju med
Mezopotamijo in Atlantikom, pa vse do današnjih skupnosti v Novem svetu, Afriki, Aziji in
Avstraliji. Dokaj obsežen zgodovinski pregled sem vključil iz razloga, da bi se naselitev v
slovenskem prostoru razumela v širšem, evropskem kontekstu. V tem poglavju sem obdelal
čas do dobe razsvetljenstva ter pomembnejše »push« dejavnike, ki so povezani z in
pomembni za razumevanje naselitve Judov na Slovenskem. Podrobnejšo analizo in opis
dogodkov od 19. stoletja naprej, sem vključil v druga poglavja. Prav tako sem zgodovino
naselitve Judov na slovenskem ozemlju podrobneje obdelal v ločenem poglavju.

2.1. MEJNIKI V RAZVOJU JUDOVSKE DIASPORE
Diaspora judovskega naroda traja že petindvajset stoletij. Judovski narod je bil večino svoje
zgodovine politično-teritorialno nesamostojen, njihova domovina, Erec Izrael, pa je bila
znova in znova periferna provinca enega imperija za drugim.
Judje so bili devetnajst stoletij manjšina, izpostavljena netoleranci, segregaciji, ekonomskim
omejitvam, pohlepu, davkom, pogromom, izgonom večinskih narodov, vsemu hudemu pa so
sledila obdobja relativnega miru in sožitja. Kljub temu je Judom uspelo ohraniti lastno
samobitnost in preživeti tudi v najhujših časih za Abrahamovo ljudstvo. » Instrumenti
preživetja« so nastajali skozi dolga obdobja zgodovine in niso minljive, materialne narave,
ampak sta to predvsem njihova edinstvena verska in kulturna tradicija, tako drugačna od vseh
ostalih že v antiki. Celotna judovska kultura temelji na globoki veri v enega boga, zaščitnika
Izraela in spoštovanju Njegovih zakonov. Vsa tradicija, običaji izhajajo iz religioznosti, težko
razumljive nejudom, zato je odnos večinske družbe do Judov skozi zgodovino nihal iz ene
skrajnosti do drugo. Ta odnos je bil in je še vedno bivalenten: od judeofilije do judeofobije,
večje kot nepoznavanje in posledično strah, bolj je odklonilen odnos do judovstva in obratno.
2.1.1. OBDOBJE OD BIBLIJSKIH OČAKOV DO ČASOV RIMSKE ZASEDBE
JUDEJE
Zgodovina hebrejskega naroda je zgodba o obdobjih miru in razcveta na eni strani ter
obdobjih vojn, političnih pretresov, pregonov, izgonov, ki so to ljudstvo, ujeto v geopolitični
vrtinec velikih imperijev, raztresli na vse konce klasičnega antičnega sveta.
Po legendi je semitski praočak Abraham z vsem svojim imetje in spremstvom zapustil rodni
Ur v Kaldeji in se okrog 1800 pr.n.št. odpravil proti deželi Kanaan, novi domovini
Abrahamovega rodu. "Tedaj je vzel Tare svojega sina Abrama in svojega vnuka, Aronovega
sina Lota, in svojo ženo Sarajo, ženo svojega sina Abrama in so skupaj odrinili iz Ura na
Kaldejskem, da bi skupaj šli v kanaasko deželo... (Sveto pismo, Gen 11, 31)". Ta odhod,
selitev je dogodek, s katerim Hebrejci stopijo na oder zgodovine. Vlogo selečega se ljudstva,
oddaljenega od svoje svete domovine, Erec Izraela, bodo v kasnejših stoletjih in tisočletjih
igrali še mnogokrat. A poleg same fizične migracije ljudstva, je iz Mezopotamije izšla tudi
nova ideja, nov pogled na svet, monoteizem, katere nosilci so bili Abraham in njegovi
potomci.
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Abrahamovi potomci so se kasneje, domnevno zaradi suše in pomanjkanja, odšli v Egipt, kjer
so se naselili v pokrajini Gošem, v Nilovi delti, današnjem Fakusu
(http://www.bibleorigins.net, citirano 15. 6. 2005 ). V Egiptu tekom let postanejo številen
narod v službi faraona. Iz egiptovskega suženjstva jih v obljubljeno deželo popelje Mojzes, ki
hkrati postavi temelje judovske vere in družbene ureditve.
Sledi obdobje velikih kraljev Savla, Davida in Salomona, »zlata doba« hebrejske
teritorialnosti in samostojnosti. Ti časi pa niso trajali dolgo. Na vzhodu je bila v vzponu
asirska država, ki je počasi širila svojo oblast v regiji.
Karta 1 : Abrahamova selitev iz Kaldeje v Kanaan.

Vir: www.soulindia.com , citirano 5.5.2005
Po smrti kralja Salomona (922 pr. n. št. ) je judovsko kraljestvo razpadalo na dva dela, na
severni Izrael in na južno Judejo. Izrael so leta 722 pr.n.št, torej dvesto let po smrti enega
največjih judovski kraljev in osebnosti, osvojili Asirci, »bič božji nad narodi«, nova rastoča
sila takratnega Bližnjega vzhoda. Velika večina prebivalstva, predvsem pa višjih slojev, je
bila odpeljana v suženjstvo v Mezopotamijo, kjer je t.i. »deset izgubljenih plemen« izginilo iz
zgodovine.
Judeja je vztrajala še dobrih sto let, dokler prestolnice, Jeruzalema, leta 598 pr.n.št. niso
zavzeli Babilonci, nasledniki Asirskega kraljestva. Po uporu so Babilonci dokončno uničili
judejsko kraljestvo, leta 586 pr. n. št., uničili so Tempelj na sionskem griču in odpeljali v
suženjstvo preostanek prebivalstva. Začelo se je t. i. "babilonsko suženjstvo", verska,
politična in fizična katastrofa, ki ji ne bo para do drugega uničenja Templja v 1. stoletju AD.
Ob "rekah Babilona" je nastala močna judovska skupnost, "mati diaspora", kjer se je kasneje,
v najtežjih obdobjih rimske zasedbe, pričel duhovni preporod na verskih akademijah, ki je
svetu dal babilonski Talmud. Judje so v Babiloniji živeli povsem samostojno. Bili so
6

poljedelci, trgovci, ladjarji in vešči graditelji kanalov v mokrotni pokrajini med Evfratom in
Tigrisom (Keller, 1992, str. 84-90). Iz Babilona so kasneje številni begunci migrirali v Egipt
in v dežele rimsko-helenističnega sveta.
Karta 2: Pregon v babilonsko ujetništvo.

Vir: www.soulindia.com , citirano 5.5.2005.
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2.1.2. OBDOBJE OD RIMSKE JUDEJE DO SELITVE NARODOV
Izmed najpomembnejših, če ne najpomembnejši mejnik za razvoj sodobne judovske diaspore
v zadnjih 2000 letih so bile rimsko-judovske vojne, v sredini prvega in v prvi polovici drugega
stoletja našega štetja.
Karta 3: Rimski imperij.

Vir podlage: http://gbgm-umc.org/umw/corinthians/maps/empire2a.gif , citirano 14.9.2005
Avtor karte: Kodre, 2005
Za časa rimskega prokuratorja Flora (66 n.št.) je nezadovoljstvo ljudskih množic z rimsko
nadoblastjo, ki je slabih 50 let prej aneksirala Judejo, doseglo vrhunec. Iz Jeruzalema se je
vstaja bliskovito razširila po celotni provinci. Vstajniki so za kratek čas osvobodili Jeruzalem,
Judejo in Galijejo (Keller, 1992, str. 62). A le za kratek čas. Rim je v uporniško provinco
poslal poveljnika Vespazijana (Keller, 1992, str. 63), ki je vmes postal cesar, tako da se je
vojaška operacija nekoliko zavlekla. Rimske čete so ponovno zavzelo celotno deželo, leta 70
n. št. je padlo sveto judovsko mesto Jeruzalem, nazadnje se je v ognju zrušil še Tempelj. Po
štirih letih vojne naj bi bilo ubitih milijon prebivalcev, 200 000 pa naj bi jih odpeljali v
suženjstvo (Keller, 1992, str. 64). Kot opomin naslednjim generacijam je bil Jeruzalem in
Tempelj zravnan z zemljo. Preživeli so bili po nizkih cenah prodani za sužnje, 2500
posameznikov je bilo ubitih v "igrah", ki jih je priredil cesarjev sin Tit. Rim je bil tako
ponosen na zmago nad malo Judejo, da so v spomin na ta dogodek dali kovati zlate, srebrne in
bakrene novce z napisom "Judea Devicta" ali "Judea Capta"- premagana, zasužnjena Judeja
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(Keller, 1992, str. 66). Judje drugod v imperiju so morali od sedaj naprej, namesto Templju,
plačevati letni davek za hram Jupitra na Kapitolu.. To je bil "fiscus judaicus", prvi uradno
uvedeni judovski davek ( Keller, 1992, str. 68).
Slika 1: Rimski novec "Judea Capta".

Vir: http://www.answers.com, citirano5.7.2005
Žarek upanja je posijal leta 132 n.št., ko so pod vodstvom karizmatičnega Bar Kohbe bile
osvobojene Judeja, Galileja in Samarija, potem, ko je hotel cesar Hadrijan v Jeruzalemu
zgraditi poganski tempelj. Umrlo naj bi med 1,5 mio (Keller, 1992, str. 66) in 580 000 Judov
(www. jewishencyclopedia.com, citirano 19.5. 2005), a tudi rimske izgube so bile velike. Erec
Izrael je bil po 65 letih spet pogorišče, trupel se ni smelo pokopati, nasadi trte in oljk v
Galileji so bili posekani. Zdesetkano prebivalstvo je bilo prodano v suženjstvo (Keller, 1992,
str. 78). Od hadrijanske vojne dalje se Judeja ni smela več imenovati s tem imenom, ampak
Palestina, po Filistejcih, sovražnikih Judov.
Judovsko-rimske vojne so za judovski narod pomenila nacionalno katastrofo. Velik del
prebivalstva je bil ubit ali razseljen. Ostali pa so ljudje, odločni, da ohranijo lastno vero in
tradicijo, da jo prilagodijo razmeram "brezdomskega" življenja ter tako utrejo pot
samoohranitve in prihodnosti naroda.
V tem času so se okrepile diaspore v Siriji (Antiohija, Palmira) in Mali Aziji. Reka
emigrantov se je odselila v Severno Afriko, ne več v Aleksandrijo, prej, poleg Babilonije,
največjega centra zunaj matične domovine, ampak v zahodnejše province, današnjo Tunizijo,
Maroko in Alžirijo (Keller, 1992, str. 81).
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Karta 4: Judovska diaspora v rimskem imperiju.

Vir podlage: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/maps/art/jewish.gif,
citirano 3.7.2005
Avtor karte: Kodre, 2005
Z uveljavitvijo nove monoteistične religije, izhajajoče iz judaizma, krščanstva, se je začela
nova epoha negativnih dogodkov in izkušenj, ki so doletele Izraelovo ljudstvo. Prastara
nacija, ki je dva tisočletja kljubovala monarhijam "poganskega" sveta, se je znašla v novem
položaju, v novem krščanskem cesarstvu. Toleranca zapisana in predpisana v Milanskem
ediktu (313 n.št.) cesarja Konstantina ni trajala dolgo. V kratkem so bili sprejeti zakoni in
omejitve glede izvrševanja judovskih verskih običajev in opravljanja javnih služb.
V tej dobi je bil postavljen temeljni kamen odnosa med krščanstvom do judovstva, ki je trajal
stoletja, prek srednjega veka, pa do bližnje preteklosti.
Do nove politične nestabilnosti in nasilja je v Erec Izraelu prišlo leta 350. Rimske čete
napotene v boje proti sasanidski državi so bili nastanjene v Palestini. Zaradi nemogočih
razmer in vsesplošnega maltretiranja je prišlo do vstaje, a so legije hitro obvladale položaj.
Mesta, ki so sodelovala v uporu so bila porušena, tisoči ubiti.
Tri stoletja po koncu rimsko-judovske vojne se je dokončno končala tudi avtonomija Judov v
Palestini. Po smrti zadnjega judovskega patriarha, Gamalijela IV, je cesar Teodozij II leta 429
n.št. to častno funkcijo ukinil (Keller, 1992, str. 119).
Palestina je sčasoma izgubljala svoj do tedaj prvenstveni položaj med judovskimi skupnostmi.
Vodilno je vlogo je tako prevzela velika diaspora "z druge strani reke", Babilonija, s svojim
poglavarjem in cvetočimi akademijami.
Številni Judje se iz Babilonije izselijo sredi 5. stol, mnogi zbežijo v Arabijo, nekateri celo v
Indijo.
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2.1.3. SREDNJI VEK
Po padcu Rima, 476 n.št (Keller, 1992, str. 117), in s prihodom germanskih vladarjev na
prestol se za judovsko diasporo začnejo nekoliko mirnejši časi. Zacvetijo skupnosti v Rimu in
predvsem v severni Italiji, Veroni, Genovi in Milanu (Keller, 1992, str. 126). Politika
koeksistence se konča konec 6. stoletja, ko se germanski vladarji, od Italije do Španije,
odrečejo arijanizmu in sprejmejo katoliško različico krščanstva. Judovske skupnosti v
Frankovskem kraljestvu, Burgundiji, langobardskem kraljestvu v severni Italiji, izgubijo svoje
stare pravice. Najtežja oblika reakcije pa se zgodi na Pirenejskem polotoku. Leta 613 se v
Španiji zgodi prvi izgon v Evropi. Del Judov ostane in se pokristjani, del pa jih odide preko
Pirenejev, v frankovsko kraljestvo, in v Severno Afriko (Keller, 1992, str. 142-143).
V Evropo so prvi Judje prišli prostovoljno, mnogi pa nasilno, kot begunci in sužnji v bogatih
galskih in iberskih provincah Rima. Že za časa rimske Republike in Cezarja so sledili grškim
kolonistom iz skupnosti v Mali Aziji, Siriji in Egiptu. Sledile so množice upornikov, ki sta jih
Vespazijan in Tit, po zmagi nad Judejo, s seboj odpeljala v suženjstvo.
V priobalnih mestih Galije so tako nastajale judovske naselbine in skupnosti. Velika skupnost
je živela v Marseilleu, Narbonni, Auvergneu, živeli so v Arlesu, Avignonu, Orleansu in
Bordeauxu in severneje v Parizu in Belgiji (Keller, 1992, str. 128). V novonastalima
frankovskem in burgundskem kraljestvu niso naleteli na večje ovire pri naseljevanju in
opravljanju verskih in poklicnih funkcij.
Prav tako so v tem času prisotni v Španiji, kjer so v obmorskih predelih bili številčnejši kot v
drugih galskih provincah Rima. Po prvih naseljencih iz rimskega obdobja so sledili begunci iz
diaspore v Severni Afriki, iz Kartagine in drugih mest, ki so v Španijo prišli prek Cadiza,
Cartagene in od koder so se mnogi napotili dalje proti rodovitnim območjem Andaluzije, pa
tudi notranjosti dežele (Keller, 1992, str. 130).
V 9. stoletju so se Judje z juga Francije naseljevali dalje na severovzhod Karolinškega
kraljestva. Skupnosti nastanejo v Šampanji, Lotaringiji, ob Renu, v Metzu in Trieru, v
Koblenzu, Speyerju, Mainzu in Wormsu. Na novo nastanejo naselbine na območjih, kjer so
Judje kot svobodni rimski državljani nekoč že živeli, stoletja pred selitvami narodov. Tak
primer je bil Köln. Naprej proti vzhodu in severu so nastajale naselbine proti Severnemu
morju, na primer Magdeburg in Nijmegen. Dalje so nastajale naselbine na jugu, v
Regensburgu, Augsburgu in še naprej proti Poljski in Češki.
Tak trend selitev se je nadaljeval celih 250 let, vse do križarskih vojn.
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Karta 5: Selitve judov v srednjem veku.

Vir podlage: http://www.routledge.com/textbooks/0415236614/resources/maps/map37.jpg,
citirano 12.7.2005
Avtor karte: Kodre, 2005
»Židje v Evropi, razen v Italiji, nikoli niso imeli pravega miru. Hujša preganjanja pa so bila
vezana na razburljive dogodke politične, verske in druge zgodovine, ki so močno razgibali
široke mase prebivalstva. » (Peršič, 1999, str. 25)
Obdobje križarskih vojn je pomembno vplivalo na migracije judovskega prebivalstva v
Evropi, nenazadnje naj bi prvi Judje v slovenske dežele prišli v tem času, po pregonu iz
nemških dežel, Avstrije in Češke. Leta 1096 je na prvi križarski pohod krenila krščanska
vojska plemičev s spremstvom, vitezov in pustolovcev z namenom, da osvoji Sveto deželo iz
rok nevernikov (Keller, 1992, str. 221). Posamezne fanatične skupine so na svoji poti krvavo
obračunale z edino nekrščansko versko manjšino, z »morilci Boga«, z Judi. Začelo se je v
Franciji, v Ruenu, Normandiji, preko Flandrije pa so verski gorečneži prišli v Porenje in
Nemčijo. V takšni ali drugačni obliki so bili prizadete skupnosti v Speyerju, Wormsu,
Mainzu, Neussu, Xantenu, Moersu, Geldernu, Altenahru, Trieru, Metzu in Regensburgu.
Ubitih naj bi bilo 12 000 Judov (Keller, 1992, 225). Pokoli, pustošenje in prisilne pokrstitve
so razširili tudi na Češko. Preživeli so bežali na Poljsko in Madžarsko. Nobena od križarskih
vojska, ki so pustošile po Evropi, pa ni prišla do Svete dežele. Na Madžarskem so jih razbile
čete kralja Kolomana v trenutku, ko so te začele pleniti (Keller, 1992, str. 226).
Po stoletjih miru so ti krvavi dogodki, ta val sovraštva, pustili globoke sledi. Prvič v Evropi je
nastala globlja vrzel med Judi in kristjani.
Stvar se je ponovila za časa drugega križarskega pohoda, v letih 1146/1147. Prizadete so bile
skupnosti v Kölnu, Speyerju, Mainzu, Magdeburgu, Halleju in Würzburgu. V severni Francije
so jo skupile skupnosti v Hamu, Sullyju, Carentanu in Rameruptu.
Leta 1182 je francoski kralj Filip II Avgust Jude izgnal iz svojih posesti, a je bil odlok kmalu
preklican. Tretji križarski pohod (1189-1193) je prizadel Jude tudi v Angliji, kamor so prišli z
Normani (Keller, 1992, str. 228).
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Judje pa se niso bili primorani seliti le za časa križarskih pohodov. V nekem obdobju so bili
pregnani in kasneje poklicani nazaj, skoraj v vseh evropskih deželah. Leta 1290 naj bi bilo 16
000 Judov izgnanih iz Anglije, leta 1396 100 000 iz Francije (Jewish encyclopedia, 19011906).
Leta 1320 je versko gibanje Pastircev povzročilo ubijanje Judov po vsej Franciji. V letih
1336/7 so genocid doživljali Judje v nemških deželah, Moravskem in Avstriji (Peršič, 1999,
str. 26). Najpogostejši razlogi za ta nehuman dejanja so bili domnevne skrunitve hostij,
ritualni umori krščanskih otrok in podobne floskule, ki so ustvarjale masovno psihozo
preprostega prebivalstva.
Razlogov za to nestvarno početje se verjetno ne da zapisati v enem stavku ali misli, a dejstvo
je, da zgodovinski viri hladnokrvno pričajo o številkah ubitih in uničenju v obsegu srednje
velike vojne.
Posebno krvavi sta bili leti 1348 in 1349. V pobojih, ki so zajeli Evropo, predvsem pa Sveto
nemško cesarstvo, je pod obtožbo, da so Judje krivi za »črno smrt«, bilo prizadetih 350
skupnosti, 60 velikih in 150 manjših skupnosti je bilo upostošenih in iztrebljenih (Keller,
1992, str. 260). Dogodke med letoma 1348-1349 je bilo težko pozabiti. Medtem so se mnogi
Judje naselili v Avstriji, Češkem in Poljskem, brez namena, da se vrnejo (Keller, 1992, str.
261).
V istem obdobju, kot so bili pregnani tudi iz Koroške, Štajerske in Kranjske, so bili pregnani
iz večih nemških dežel in mest: leta 1421 iz Avstrije (Peršič, 1999) 1480 iz Glogowa, 1489 iz
Würzburga, 1492 iz Meklenburga, 1493 iz Magdeburga, 1496 iz württeburših mest, 1499 iz
Ulma. »V čast Bogu in Svete device« so koraj vsa večja trgovska mesta pregnala svoje Jude.
S tem se je končalo 15. stoletje, v katerem je frančiškan Janez Kapistran kot možno rešitev
nastale situacije med Judi in kristjani predlagal, do bi »sovražnike vere« vkrcali na ladje in jih
poslali na ocean (Keller, 1992). Poslednje dejanje množice izgonov v srednjem veku pa se je
dovršilo na Pirenejskem polotoku, kjer naj bi bilo izgnanih 200 000 oseb (Jewish
encyclopedia, 1901-1906). V 16. stoletju so bili pregnani iz delov politično razdrobljenega
Apeninskega polotoka (Peršič, 1999).
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Karta 6: Pregoni Judov v srednjeveški Evropi.

Vir podlage: http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/gallery/expuls.htm, citirano 16.8.2005
Avtor karte: Kodre, 2005
2.1.4. NOVI VEK
Racionalen pogled na svet dobe razsvetljenstva je počasi spremenil in hkrati končal družbena
razmerja in odnose značilna za srednji vek. Spremenjen odnos države do vere, načela osebne
svobode in novi pogledi na gospodarsko politiko so Jude postavili v nov položaj.
Medtem se je težišče judovstva v Evropi premaknilo iz Zahoda na Vzhod. Poljska, Litva,
Rutenija, območja ob obalah Dnepra, so tako postala nekakšna Obljubljena dežela za vse
begunce iz Iberskega polotoka, Nemčije, Avstrije in Češke, ki so iskali novo domovino
(Keller, 1992, str. 298). V 17. stoletju zacveti skupnost na Nizozemskem.
Za naš prostor in zgodovino judovstva na slovenskem je pomemben "Tolerančni patent", ki ga
je leta 1782 v duhu nove dobe izdal avstrijski cesar Jožef II (Keller, 1992, str. 361). Ukinjeni
so bili judovski znaki, lahko so se ukvarjali s poljedelstvom in obrtjo, otroci so lahko
obiskovali javne šole. Kljub temu aktu, pa je položaj avstrijskih Judov ostal težak, kraj stalne
naselitve je še vedno bil vnaprej določen v slovenskih deželah še vedno prepovedan in
prostorsko omejen na poseben predel mesta.
Do novih velikih selitev je prišlo v drugi polovici 19. stoletja, tokrat zaradi ekonomskih
razlogov. Prav tako kot deset tisoči Slovencev, so v iskanju boljšega življenja sto tisoči
vzhodnoevropskih Judov emigrirali na Zahod, v prvi vrsti v ZDA. Od leta 1880 do 1929 se je
iz Rusije, Romunije in Galicije v ZDA izselilo 2,3 milijona Judov, po letu 1933 pa se je tem
pridružilo še 200 000 iz nacistične Nemčije (Keller, 1992, str. 473-475).
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Čas nacizma in druge svetovne vojne je pomenil najbolj črn trenutek v zgodovini judovskega
naroda. Leta 1938 je svetovna judovska populacija štela okrog 16,7 milijonov oseb, od tega
jih je 9,7 milijonov (58 %) živelo v Evropi (http://www.jewishgen.org, citirano 27.6 2005).
Holokavst je skoraj popolnoma uničil judovske skupnosti v Evropi, najbolj pa so bile
prizadete tiste v Vzhodni Evropi. Ubitih je bilo 6 milijonov evropskih Judov, številni preživeli
pa so po koncu vojne emigrirali v Izrael, ZDA, Kanado in Latinsko Ameriko.
Selitve po drugi svetovni vojni in nastanek moderne države Izrael so dokončno izoblikovale
sodobno judovsko diasporo. Največja judovska diaspora je danes tista v ZDA in Kanadi.
Karta 7: Selitve evropskih Judov po koncu druge svetovne vojne.

Vir
podlage:
http://www.humboldt.edu/~kosmos/media/316gallery/images/jewish.jpg,
citirano 14.8.2005
Avtor karte : Kodre, 2005.
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2.2. PROSTORSKE ZNAČILNOSTI JUDOVSKE DIASPORE
Danes bi na težko našli državo na svetu, razen najbolj odmaknjenih afriških, azijskih in
otoških držav, kjer ne bi obstajala lokalna judovska skupnost.
V zadnjih 2000 letih sta obstajala dva poglavitna toka judovskih migracij, z nekaj prepletanji.
Južno območje naseljevanja je ostalo v relativni bližini prvotne domovine, Erec Izraela, v
Sredozemlju - Babilonija, Mala Azija, Severna Afrika, Španija in otomanske dežele. Judje iz
tega kulturnega kroga, predvsem Španije, se imenujejo Sefardi.
Severno območje je bilo območje Evrope-Francija, Nemčija, Vzhodna Evropa, Novi svet.
Judje so se daleč na severu sprva naselili v Porenju in severni Franciji in se kasneje razselili
po celotni Nemčiji, Franciji in kasneje še po Vzhodni Evropi. Ti se imenujejo Aškenazi,
mednje spada tudi večina Judov, ki so se naselili na Slovenskem. Aškenazi so sledili rimskim
legijam v Galijo, kjer so iz vojaških postojank nastala mesta v dolini Rena.
Tok zgodovine je Jude iz domovine sprva ponesel v širše območje Sredozemlja, Bljižnjega
Vzhoda in predele Azije, kasneje širom Evrope in nazadnje preko oceana v Amerike in
Avstralijo. Dejavniki nastanka tako številnih in raznolikih judovskih skupnosti po svetu so
znani, od političnih in socialnih do ekonomskih.
Judovske diaspore pa niso nastajale kjerkoli, vsem so skupne nekatere prostorske značilnosti
in posebnosti.
2.2.1. RAZPRŠENOST IN ZGOŠČEVANJE
Razpršenost, a hkrati zgoščevanje sta poglavitni značilnosti prostorske distribucije judovske
populacije po svetu. Judje so verjetno najbolj razširjena etnična skupina, oz. narod na svetu,
glede na prisotnost po posameznih državah, a je tudi res, da 97 % svetovnega judovstva živi
v 15 državah, samo v ZDA in Izraelu jih živi 80 %. ZDA, Francija in Kanada predstavljajo
80 % svetovne judovske diaspore.
Tabela 2: Države z najštevilčnejšimi judovskimi skupnostmi, 2002.
Rank
Država
Število Judov
1
ZDA
5,700,000
2
Izrael
5,025,000
3
Francija
519,000
4
Kanada
364,000
5
Velika Britanija
273,500
6
Rusija
265,000
7
Argentina
195,000
8
Nemčija
103,000
9
Ukrajina
100,000
10
Avstralija
99,000
11
Brazilija
97,300
12
Južnoafriška republika
78,000
13
Madžarska
51,300
14
Mehika
40,400
15
Belgija
31,400
Vir: DellaPergola, 2002.
Na svetu je kar 94 držav, razporejenih na šestih kontinentih, kjer živi najmanj 100 ljudi
judovskega porekla ali vere. Veliko večino, 56, predstavljajo države, ki so imele manj kot
16

5000 Judov. Slovenija spada v številčno največjo skupino 34 držav, ki so leta 2002 imele
med 100 in 900 pripadnikov judovskega naroda. V 30-ih od 94 držav, kjer živi med 100 in
900 Judov, predstavljajo ti pod 0,1 % celotnega prebivalstva. V Evropi so štiri take države:
Makedonija, Slovenija, BiH in Portugalska. Največjo skupino (10 od 37) v Evropi
predstavljajo države, kjer živi med 1000 in 4900 Judov in ti predstavljajo pod 0,1 %
celotnega prebivalstva.
Tabela 3: Porazdelitev svetovnega po številu, deležu- 2002.
Število Judov

Delež Judov - %
0.1-0.49 050-0.99
1.0-2.49
2.5+
Število držav
94
62
23
5
3
1
34
30
3
1
22
20
2
11
4
7
14
7
6
1
4
1
1
2
7
4
2
1
2
1
1
Distribucija judovskepopulacije (absolutne številke)
13,296,100
309,500 1,009,200
886,600 6,064,600
5,025,000
10,900
9,100
1,200
0
600
0
47,300
41,700
5,600
0
0
0
70,400
24,800
45,600
0
0
0
296,200
136,600
137,300
22,300
0
0
325,600
97,300
78,000
150,300
0
0
1,819,500
0
741,500
714,000
364,000
0
10,725,000
0
0
0 5,700,000
5,025,000
Distribucija judovskepopulacije (delež svetovne judovske populacije)c
100.0
2.3
7.6
6.7
45.6
37.8
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
2.2
1.0
1.0
0.2
0.0
0.0
2.4
0.7
0.6
1.1
0.0
0.0
13.7
0.0
5.6
5.4
2.7
0.0
80.7
0.0
0.0
0.0
42.9
37.8
0.00-0.09

Skupno
100-900
1,000-4,900
5,000-9,900
10,000-49,900
50,000-99,900
100,000-999,900
1,000,000 ali več
Skupno
100-900
1,000-4,900
5,000-9,900
10,000-49,900
50,000-99,900
100,000-999,900
1,000,000 or more
Skupno
100-900
1,000-4,900
5,000-9,900
10,000-49,900
50,000-99,900
100,000-999,900
1,000,000 ali več

Vir: DellaPergola, 2002.
Naslednja značilnost judovske diaspore je, da nikjer na svetu, Judje ne predstavljajo več kot
2,5 % celotne populacije, neupoštevajoč države Izrael. V večini držav predstavljajo veliko
manjši delež. Le v treh državah predstavlja judovska diaspora več kot 1 % celotnega
prebivalstva in v nadaljnjih petih 0,5 %.
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Teh osem držav si po deležu judovskega prebivalstva sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gibraltar - 2,4 %
ZDA - 2 %
Kanada - 1,18 %
Francija - 0,88 %
Urugvaj - 0,67 %
Argentina - 0,53 %
Avstralija - 0,52 %
Madžarska - 0,51 %

Slovenija – 0,01 %
Ostale države, s številčno močnimi judovskimi skupnostmi, a z nekoliko manjšim deležem,
glede na celotno prebivalstvo, so še: Velika Britanija (0,46 %), Rusija (0,18 %), Nemčija
(0,13 %), Ukrajina (0,2 %), Brazilija (0,06 %), JAR (0,18 %), Mehika (0,04 %) in Belgija
(0,31 %).
Karta 8: Prostorske značilnosti judovske diaspore - območja zgoščevanja.

Vir: http://users.erols.com/mwhite28/jews-20c.htm, citirano 15.9.2005
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2.2.2. NASELJEVANJE V URBANIH OBMOČJIH
Iz različnih razlogov so se Judje v diaspori skozi zgodovino v veliki meri naseljevali v urbana
območja.
V srednjem veku, ali vsaj do 15. stoletja, je velika večina Judov v Evropi, kot tudi na
Slovenskem, živela v mestnih naseljih. Njihova "urbanost" je postala eden najbolj značilnih
elementov njihovega obstoja. Natančen kraj njihove naselitve so običajno določale državne ali
regionalne oblasti, po drugi strani pa je ta lokacija morala nuditi osnovne pogoje in
infrastrukturo za zadovoljevanje njihovih verskih in gospodarskih potreb. Mesta so tako
združevala vse potrebne prvine za obstoj judovske skupnosti. Locirana na pomembnih
prometnih križiščih so bila strateško pomembna za razvoj trgovine, gostota prebivalstva in s
tem povpraševanja je omogočala servis gospodarski dejavnosti, od katerih so Judje živeli.
Tipična srednjeveška judovska naselbina je bila znotraj mesta avtonomna skupnost s svojimi
ločenimi zadevami. Jedro skupnosti je predstavljala sinagoga. Poleg najpomembnejše,
sinagoge s pokopališčem, je vsaka večja funkcionalna skupnost, imela še lastno sodišče, "bet
din", šolo, "bet midraš" in obredno kopališče, "mikveh", kakršno je bilo pri nas v Mariboru,
ob Dravi. Bilo je to "mesto v mestu", z lastno upravo, davčnim sistemom in omrežjem
institucij (verskih, izobraževalnih, pravnih in socialnih). Svojo avtonomijo so lahko ohranjali,
da so le bili politično korektni in so plačevali davke vladarju. Različne skupnosti v različnih
deželah, mestih, regijah so imele svoje značilnosti, ki so se odražale v kulturi, odnosu do
okolice in gospodarskih dejavnostih, a poglavitne značilnosti so ostale nespremenjene skozi
zgodovino.
Haverkamp (Haverkamp, 2002) navaja, da so pomembno vlogo v naselitvi Judov imela večja
krščanska verska središča, t. i. katedralna mesta. Ta so poleg dobrih bivalnih kvalitet bila tudi
mesto številnih institucij, kar je bilo pomembno tudi za Jude. Nemalokrat se je zgodilo, da se
je med Judi in krščanskimi verskimi avtoritetami, na primer škofi, razvil poseben, pogosto
zaščitniški odnos.
Leta 1509 je skupina Judov iz Nemčije dobila dovoljenje, da se naseli na majhnem
otočku, kjer so lahko živeli v striktni ločenosti od ostalega prebivalstva. Četrt je bila
znana kot Ghetto Nuovo, od koder izhaja beseda geto za vse urbane četrti, kjer živi
segregirano prebivalstvo. Princip geta se je kasneje razširil v Nemčijo, Anglijo,
Španijo in Portugalsko ter Francijo. Geto je obdajal visok zid, vstopna vrata, ki so se
ponoči zaklepala, je stražil stražar.
Judje so torej izrazito mestno prebivalstvo, saj 73 % vseh Judov danes na svetu živi v
dvajsetih velikih urbanih in suburbanih kongregacijah. Izven Izraela živi v ameriških
in evropskih velemestih kar 42,7 % celotne svetovne judovske populacije. V treh
največjih evropskih "judovskih" metropolah živi dobrih 600 000 Judov, kar znaša 4,6
% vseh Judov sveta. Največje zgostitve judovskega prebivalstva so v mestih Novega
sveta, kjer živi 38,8 % vseh Judov (DellaPregola, 2002).
Še bolj zgovoren je podatek, da tretjina vseh Judov na svetu živi v metropolitanskih
območjih New Yorka (vključno z New Jerseyjem in Connecticutom) in Tel Aviva ter
več kot polovica v šestih mestnih konurbacijah v ZDA in Izraelu. Spodnja tabela
prikazuje mesta z največjimi števili judovskega prebivalstva.
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Tabela 4: Urbana območja z največjim številom judovskega prebivalstva, 2002.
Rang

1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Metropolitansko
območjea
Tel Avivb,c
New Yorkd
Los Angelesd
Haifae
Jeruzalemf
Jugovzhodna Floridad,g
Parizh
Be'er Shevae
Philadelphiad
Chicagod
Bostond
San Franciscod
Londoni
Buenos Airesj
Torontok
Washingtonk
Moskval
Baltimorek
Detroitd
Montrealk

Država

Izrael
ZDA
ZDA
Izrael
Izrael
ZDA
Francija
Izrael
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
Velika Britanija
Argentina
Kanada
ZDA
Rusija
ZDA
ZDA
Kanada

Število Judov

2,575,000
2,051,000
668,000
597,000
575,000
498,000
310,000
310,000
285,000
265,000
254,000
218,000
195,000
175,000
175,000
166,000
108,000
106,000
103,000
95,000

Delež svetovne judovske
populacije
%
Komulativa %
19.4
19.4
15.4
34.8
5.0
39.8
4.5
44.3
4.3
48.6
3.7
52.4
2.3
54.7
2.3
57.0
2.1
59.2
2.0
61.2
1.9
63.1
1.6
64.7
1.5
66.2
1.3
67.5
1.3
68.8
1.2
70.1
0.8
70.9
0.8
71.7
0.8
72.5
0.7
73.2

Vir: DellaPregola, 2002
a Večina urbanih območij vključuje širše naseljeno okolico, definicije so različne od države do države.
b Po popisu 1995.
c Vključuje mesta Ramat Gan, Bene Beraq, Petach Tikwa, Bat Yam, Holon, Rishon LeZiyon, Netanya in Ashod, vsa z nad 100 000 prebivalci.
d Metropolitan Statistical Area (CMSA).
e Po novi definiciji, 2001.
f Uporabljeni podatki s strani Občine mesta Jeruzalem, Oddelek za strateško planiranje in raziskave (Jerusalem Municipality, Division of Strategic Planning and Research).
g Miami-Ft. Lauderdale in West Palm Beach-Boca Raton.
h Departmaji 75,77,78,91,92,93,94,95.
i "Greater London".
j Capital Federal in Partidos del Gran Buenos Aires.
k Metropolitansko statistično območje (MSA).
l Teritorij pod upravo mestnega sveta.
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2.3. ŠTEVILČNOST JUDOVSKE POPULACIJE PO SVETU IN V
EVROPI
2.3.1. SVETOVNA JUDOVSKA POPULACIJA
Ko govorimo o številčnosti judovske populacije ali poljubne populacije na sploh, je treba
potrebno imeti v vidu osnovno značilnost le-te, njeno stalno spreminjanje. Velikost
populacije in njena sestava se spreminjata pod vplivom znanih determinant. V prvi meri sta
to naravni prirastek in migracije. Oba vplivata na porast ali upad populacije na danem
prostoru. Tretji dejavnik je pripravljenost, oz. nepripravljenost posameznika, da se
identificira z določeno etnično, versko, ali kako drugače definirano skupino. To še posebej
velja za skupine z določenimi kulturološkimi posebnostmi, v tem primeru za Jude. V zvezi z
ocenjevanjem številčnosti Judov po svetu, predstavlja dodaten problem raziskovalcem po
svetu odsotnost enotnih kriterijev glede definicije, koga šteti za Juda. Kdo je torej Jud? V
veljavi so trije operativni koncepti (DellaPergola, 2002):
1. Jedro ocenjene judovske populacije vključuje vse tiste osebe, ki se kot Juda,
identificirajo sami. Podatki omenjenega tipa so prisotni v popisih in raziskavah, kjer
se oseba sama odloči, za katero versko ali etnično opredelitev se bo odločila. Ta vrste
opredelitev ne upošteva posameznikovega obnašanja in predanosti, v smislu
religioznosti, prepričanja in vključenosti v skupnost.
V "jedrno" populacijo spadajo tudi vsi , ki so prestopili v judaizem, kot tisti, ki se za
razglašajo za Juda. V štetje so ponavadi vključeni tudi posamezniki judovskih staršev,
ki se niso opredelili za nobeno versko ali etnično kategorijo. Osebe judovskih staršev,
ki so prestopile v drugo religijo so izključene, prav tako posamezniki, ki se niso
spreobrnili, a se eksplicitno označujejo z nejudovsko etnično skupino.
Razmere so nekoliko drugačne v Izraelu, kjer je etno-verski status pravno definiran
pod nadzorom državnih institucij, te pa se zanašajo na verske avtoritete.
Ta koncept bil lahko imenovali tudi "realen".
2. Drugi koncept je nekakšen "maksimalizirana" verzija prejšnjega. Ocene o številčnosti
te"razširjenje" judovske populacije vključujejo:
• vse iz prve točke, torej "jedrno" judovsko populacijo
• vse ostale nejudovske člane gospodinjstva (zakonske partnerje, otroke, itd.).
Nejudovski člani gospodinjstva z judovskim poreklom vključujejo osebe, ki so
sprejele drugo versko prepričanje, kljub temu pa se imajo za Juda po etnični
pripadnosti ali veri. Sem spadajo še osebe judovskega porekla, ki pa se nimajo za
Juda. Ta razširjeno štetje pa izključuje ostale nejudovske sorodnike, brez judovskih
prednikov in živijo v izključno nejudovskih gospodinjskih skupnostih.
3. Izraelski Zakon o vrnitvi, postavlja spet drugačna, še bolj razširjena določila, koga
šteti za Juda, kar igra pomembno vlogo pri dodelitvi državljanstva za priseljence.
Takojšnje državljanstvo dobi vsak, ki je rojen judovski materi ali je spreobrnjen v
judaizem. Zakon dodatno omogoča pridobitev državljanstva za vse judovske in
nejudovske zakonske partnerje, otroke in vnuke, kakor tudi za zakonske partnerje teh
otrok in vnukov. Rezultat te trigeneracijske razširitve definicije, kdo je Jud, zajema
precej širšo populacijo kot štetje "jedrne" in"razširjene" judovske populacije.
Zgoraj naštete koncepte in definicije navajam iz razloga, prikazati precejšno mero nejasnosti,
dvoumnosti in zmede, ki velja na tem področju. Verjetno so najbolj zanesljiv vir podatkov o
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število pripadnikov judovske diaspore nacionalni popisi, a pregled vseh je izven okvirjev
mojega razpoložljivega časa in razpoložljivih sredstev.
Podatke o oceni številčnosti judovske populacije sem povzel po poročilu World Jewish
Population 2002, ki povzema številke po "realnem" scenariju. Podatki so dopolnitev k
ocenam iz leta 2001, v skladu z znanimi ali ocenjenimi spremembami v intervalu - rojstva,
smrti, migracije, spremembe v kategoriji pripadnosti. Baze podatkov vključujejo nacionalne
popise, registre verskih skupnosti, registre članstev v judovskih organizacijah, podatke o
migracijah za posamezne države in sociodemografske raziskave pod sponzorstvom judovskih
organizacij.
Število svetovne judovske populacije je bilo v začetku 2002 ocenjeno na 13,3 milijona, kar je
dobrega 0,2 % celotne svetovne populacije. Ocene so rezultat sodelovanja posameznih
raziskovalcev in institucij v več državah, a določitev natančnega števila Judov po
posameznih državah spremljajo težave in netočnosti. Uporabljene številke vsekakor niso
popolnoma točne, a daje pogled na širšo sliko in osvetlijo položaj slovenske judovske
skupnosti, ki jo ima le-ta v svetovni.
Od konca 80. let prejšnjega stoletja so svet in še posebej Evropo pretresle velike geopolitične
in socio-ekonomske spremembe, razpad Sovjetske zveze, združitev obeh Nemčij ter vojne na
Balkanu. Trendi v gibanju števila judovske populacije so bili najbolj občutljivi prav za te
dogodke, a so vplivali predvsem na judovsko populacijo v omenjenih državah. Največji del
migracij se vršil na relaciji bivša ZSSR-Izrael.
Danes 80 % vseh Judov na svetu živi v dveh državah, v ZDA in Izraelu, 95 % pa jih je
koncentriranih v desetih državah. Trendi in spremembe v številu judovske populacije se torej
oblikujejo v teh centrih, številčni delež slovenskih Judov v tem razmerju do celote, pa je, kot
bom prikazal kasneje, majhen.
Tabela 5: Ocenjena številčnost judovske populacije po kontinentih in večjih geografskih
regijah, 2001 in 2002a.
Osnovno
štetje
Regija
Svet
diaspora
Izrael

2001
Korigirana vrednost

2002

Letna
sprememba

Absolutno Absolutno Odstotekb Absolutno Odstotekb 2001-2002
število
število
število
13,254,100 13,252,100
100.0 13,296,100
100.0
0.3
8,301,900 8,299,900
62.6 8,271,100
62.2
-0.3
4,952,200 4,952,200
37.4 5,025,000
37.8
1.5

Amerike
Severnac
Srednja
Južna

6,479,300
6,064,000
52,600
362,700

6,479,300
6,064,000
52,600
362,700

48.9
45.8
0.4
2.7

6,476,300
6,064,000
52,500
359,800

48.7
45.6
0.4
2.7

-0.0
0.0
-0.2
-0.8

Evropa
Evropska unija
Ostale
zahodnoevropske
države
Bivša ZSSRd
Vzhodna Evropa

1,582,800
1,032,100
19,700

1,580,800
1,032,100
19,700

11.9
7.8
0.1

1,558,500
1,034,400
19,600

11.7
7.8
0.1

-1.4
0.2
-0.5

434,000
97,000

434,000
95,000

3.3
0.7

410,000
94,500

3.1
0.7

-5.5
-0.5
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in Balkand
Azija
Izrael
Bivša ZSSRd
Druge države
Afrika
Severnae
Južnaf
Oceanijag

5,000,500
4,952,200
28,000
20,300

5,000,500
4,952,200
28,000
20,300

37.7
37.4
0.2
0.2

5,069,900
5,025,000
25,000
19,900

38.1
37.8
0.2
0.1

1.4
1.5
-10.7
-2.0

88,300
7,500
80,800

88,300
7,500
80,800

0.7
0.1
0.6

87,200
7,400
79,800

0.7
0.1
0.6

-1.2
-1.3
-1.2

103,200

103,200

0.8

104,200

0.8

1.0

Vir: World Jewish Population 2002.
a 1. januar
b Manjša odstopanja zaradi zaokroževanja.
c ZDA in Kanada.
d Azijske regije Rusije in Turčije vključene v Evropo.
e Vključno z Etiopijo.
f JAR, Zimbabve in ostale subsaharske države.
g Avstralija in Nova Zelandija.

Tabela 6: Številčnost svetovne judovske populacije v obdobju 1945-2002: prvotne in
korigirane vrednosti.
Leto
1945, 1. maj
1950, 1. januar
1960, 1. januar
1970, 1. januar
1980, 1. januar
1990, 1. januar
2000, 1. januar
2001, 1. januar
2002, 1. januar

Prvotna ocenaa
11,000,000
11,303,400
12,792,800
13,950,900
14,527,100
12,810,300
13,191,500
13,254,100
13,296,100

Korigirana ocenab Letna spremembac
11,000,000
11,297,000
0.57
12,079,000
0.67
12,585,000
0.41
12,819,000
0.18
12,868,000
0.04
13,212,500
0.26
13,252,100
0.30
0.33

Vir: World Jewish Population 2002.
a Objavljeno v "American Jewish Year Book", različe letnice. Navedene ocene za 1. januar so bile objavljene ob koncu predhodnega leta/številke.
b Na podlagi novejših, popravljenih in drugače izboljšanih podatkih. Prvotne ocene za leto 1990 in kasneje, kakor tudi vse korigirane ocene: A. Harmanov inštitut za sodobno judovstvo, Hebrejska univerza v Jeruzalemu.
c Na podlagi korigiranih ocen, poleg ocen iz prejšnjih let.
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2.3.2. ŠTEVILČNOST JUDOV EVROPI
Za primerjavo in boljše razumevanje bom navedel naslednje povzetke iz že omenjene
publikacije (World Jewish Population 2002). V Evropi je začetku leta 2002 živelo okrog 1,5
milijona Judov, od tega dve tretjini v Zahodni Evropi, preostanek pa v Vzhodni Evropi in v
balkanskih državah, vključno z azijskimi teritoriji Ruske federacije ter Turčijo. V letu 2001
se evropska judovska populacija zmanjšala za 1,4 %, v glavnem na račun izseljevanja Judov
iz evropskih republik bivše ZSSR.
Grafikon 1: Evropske države z najštevičnejšimi judovskimi skupnostmi.
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Vir: DellaPergola, 2002.
Od evropskih držav ima največjo judovsko skupnost Francija, ki je po razpadu ZSSR, tako
tretja na lestvici držav z največjimi populacija Judov, za ZDA in Izraelom. Od 90. let
prejšnjega stoletja se nakazujejo trendi staranja, hkrati pa se povečuje delež porok z drugimi
etno-verskimi skupinami.
To še v večji meri velja za Veliko Britanijo, kjer se povečuje tudi delež izseljenih v Izrael.
Britanska judovska skupnost je po velikosti peta na svetu.
Za združeno Nemčijo je po letu 1989 značilen velik pritok judovskih imigrantov iz bivših
sovjetskih republik. Število prej starajoče se nemške judovske skupnosti se je v dobrih 10
letih povečal iz okrog 27 000 na 93 000 v začetku 2002. Skupno število Judov se v Nemčiji
ocenjuje na okrog 100 000, kar Nemčijo uvršča na osmo mesto na svetu.
Belgija, Italija in Nizozemska so imele leta 2002 vse okrog 30 000 Judov, od katerih je
najbolj stabilna belgijska (ortodoksna) skupnost.
Številčnejšo judovsko populacijo so po ocenah imeli še Švedska (15 000) in Španija (12
000).
V Avstriji je bilo število Judov ocenjeno na 9 000. Negativni prirastek, staranje populacije ter
poročanje izven okvirov skupnosti so nekoliko omilile imigracije iz bivše ZSSR.
Poseben primer je območje bivše ZSSR. V sovjetskih republikah je po zadnjem uradnem
štetju leta 1989 bilo 1 450 000 Judov, kjer so Judje imeli status narodnosti (etnične skupine),
potrebno pa je poudariti, da so zaradi političnega sistema, kjer se ni preferirala kakršnakoli
drugačnost, številke vprašljive. Po razpadu ZSSR in poslabšanjem socio-ekonomskih razmer
je iz območja Sovjetske zveze v obdobju 1990-2000 emigriralo 1,4 mio ljudi definiranih kot
Judov po "razširjenjem" izraelskem Zakonu o vrnitvi. Od teh jih je 900 000 emigriralo v
Izrael, 300 000 v ZDA in 200 000 v druge države, predvsem v Nemčijo. Od te skupne
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populacije naj bi bilo "pravih" Judov 980 000. V sami Rusiji naj bilo po ocenah leta 2002
torej 265 000 Judov, v Ukrajini okrog 100 000, itd,...
Minimalne ocene o številčnosti judovske skupnosti se na Madžarskem gibljejo okrog 50 000,
čeprav širše štetje govori tudi o 150 000-200 000 osebah s predniki judovskega izvora.
Na ozemlju republik bivše Jugoslavije naj bi po desetletju kriz in politične nestabilnosti
ostalo še okrog 3500 Judov, največ v Srbiji in Črni gori (2000) ter na Hrvaškem (1300).
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Tabela 7: Ocene številčnosti judovske populacije v evropskih državah, 2002.
Država

Skupno
prebivalstvo
25,000
59,268,000
9,968,000
59,415,000
2,421,000
10,249,000
7,170,000
10,187,000
49,568,000
145,491,000
15,864,000
8,842,000
1,393,000
437,000
82,017,000
4,295,000
5,320,000
8,080,000
3,696,000
5,399,000
57,530,000
22,438,000
10,610,000
66,668,000
39,910,000
10,272,000
7,949,000
4,654,000
4,469,000
3,803,000
10,552,000
5,172,000
38,605,000
3,977,000
10,016,000

36. Slovenija
( 33.)
37. Makedonija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gibraltar
Francijaa
Madžarska
Velika Britanija
Latvija
Belgija
Švica
Belorusija
Ukrajina
Rusijab
Nizozemska
Švedska
Estonija
Luksemburg
Nemčija
Moldavija
Danska
Avstrija
Litva
Slovaška
Italija
Romunija
Grčija
Turčijab
Španija
Češka
Bolgarija
Hrvaška
Norveška
Irska
SČG
Finska
Poljska
BiH
Portugalska

Skupaj
Vir: DellaPergola, 2002.

Judje
600
519,000
51,300
273,500
9,600
31,400
17,700
24,300
100,000
265,000
28,000
15,000
1,900
600
103,000
5,500
6,400
9,000
3,700
3,300
29,400
10,800
4,500
17,000
12,000
2,800
2,300
1,300
1,200
1,000
1,700
1,100
3,500
300
500

Delež
Judov (%)
2,4
0,88
0,51
0,46
0,40
0,31
0,25
0,24
0,20
0,18
0,18
0,17
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,0075
0,005

Vir
Leto
B 1991
C 1990
C 1999
B 1995
B 2001
C 1987
B 1990
B 1999
C 1997
B 2000
B 1999
C 1990
B 2001
B 2000
B 2001
B 2000
C 1990
C 1995
B 2001
D
B 1995
B 1997
B 1995
B2001
D
B 1998
B 1992
C 1996
B 1995
B 1993
C 1996
B 1999
D
C 1996
C 1999

1,964,036
1,913,355

99*
199*

0,005
0,01

A 2002
A 1991

2,034,000

100

0,0049

C 1996

793,715,000

1,558,500

0,20

X

* Veroizpoved
A Nacionalni popisi in zanesljive raziskave judovske populacije.
B Podatek iz manj natančnih, a ne tako nedavnih nacionalnih raziskav judovske
populacije.
C Podatek iz starejših virov in/ali delno zaobjema število Judov v državi.
D Nezanesljiv podatek.
X Podatek posodobljen in popravljen na podlagi novejših informacij.

a Vključno z Monakom.
b Vključno z azijskimi regijami.
c Vključno z Albanijo.
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2.4. SODOBNA JUDOVSKA IDENTITETA NA RAZPOTJU
Obdobje zadnjih šestdesetih let je za Jude po svetu in predvsem v Evropi, pomenil čas velikih
sprememb, ki so vplivale na vse vidike osebnega in komunalnega življenja ter zamajale
nekatere ustaljene koncepte in procese, ki so v preteklosti predstavljali temelje judovstva.
Graham (Graham, 2004) tako izpostavlja tri poglavitne dogodke ali procese, ki so ključni za
razumevanje sodobne judovske identitete:
1. Vzpon in padec komunizma
2. Holokavst
3. Vsesplošna sekularizacija evropske družbe
Posledice zgoraj navedenih procesov se tako ali drugače odražajo v vseh judovskih
skupnostih širom Evrope, tudi v Sloveniji.
Obdobje komunizma je za mnoge srednje in vzhodnoevropske judovske skupnosti pomenilo
sistematično zapostavljanje verskega življenja in etničnega porekla. Treba pa je upoštevati, da
so bile družbeno - politične razmere v posameznih komunističnih državah zelo raznolike. V
novem, svobodnejšem okolju predvsem mladi vedno bolj izkazujejo zanimanje za vsebine, za
katere so bili prikrajšani v preteklosti.
Z fizičnim uničenjem dveh tretjin evropskega judovstva predstavlja holokavst drugi poglavitni
dejavnik, ki je pomemben za razumevanje moderne judovske identitete. Judje iz ozemelj
nekdanje Jugoslavije so utrpeli še večje žrtve. Ubitih je bi bilo 75 % vseh jugoslovanskih
Judov (Elazar et al., 1984, str. 14), tako velike izgube pa so judovsko populacijo globoko
travmatizirale.
Holokavst je dodal novo dimezijo judovski identiteti, saj predstavlja dogodek, skupen veliki
večini evropskega judovstva (Graham, 2004).
Tretji in zadnji faktor, ki vpliva na judovsko identiteto, je vedno večji vpliv sekularizma
skoraj vsepovsod po Evropi, verska dimenzija se počasi umika iz vsakdanjega življenja
posameznika. Iz sociološke perspektive je evropska judovska populacija "moderna". Značilni
so nizka stopnja rodnosti in poročanja; so ekonomsko uspešni in socialno mobilni. A
najpomembnejše je, da sami svobodno izbirajo svojo versko identiteto. Graham trdi, da trendi
nakazujejo, da se vedno več Judov ne identificira več po verski pripadnosti, to naj bi
nadomestil občutek pripadnosti etnični skupini (Graham, 2004, str.5).
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2.4.1. ZNAČILNOSTI SODOBNE EVROPSKE JUDOVSKE IDENTITETE
Novejše raziskave so poleg omenjenih "determinant", vzpon in padec komunizma, holokavst
in vsesplošna sekularizacija evropske družbe, izpostavile tudi pojav nekaterih novih
socioloških procesov, ki naj bi bili skupni celotnemu evropskemu judovstvu (Graham, 2004).
Ti so:
1. Oživljanje, obujanje, t. i. novodobni "preporod " nekaterih aspektov judovstva, a ne v
klasičnem pomenu besede, saj gre za spreminjanje, oziroma dodajanje novih pomenov
in vrednot ustaljenim judovskim praksam.
2. Na vse judovske skupnosti ima močan vpliv dominantna družba, v kateri živijo.
Sekularizacija je univerzalen pojav v Evropi, njen vpliv na posamezne skupnosti, pa je
odvisen od okolja v katerem živijo. Koncept "vpliva okolja ali ambience" naj bi
predstavljal ta vpliv.
3. Proces t. i. oblikovanja skupnih "vezi", značilnosti, ki so podobne in skupne vsem
judovskim skupnosti v Evropi in nakazujejo na trend oblikovanja skupne identitete, ki
presega politične meje posameznih držav.
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3. JUDJE NA SLOVENSKEM
3.1. NASELITEV
Po prvih krvavih pregonih v 11. stoletju se Judje postopoma začnejo pojavljati tudi na
slovenskem ozemlju , od 12. stoletja naprej, pa so v številnih današnjih slovenskih mestih že
obstajale judovske skupnosti. Najstarejša pričevanja srednjeveškega judovskega življenja so
na Koroškem in Štajerskem, tako imenovane "judovske vasi" (Judendorf). Krajevna imena
tega tipa naj bi nakazovala na zgodnjesrednjeveško trgovino na daljavo (Wadl, 2000, str. 96).
Ko govorimo o "slovenskih" deželah, Slovenskem in podobnih pojmih v času srednjega veka,
ne smemo pozabiti, da je bilo ozemlje današnje Republike Slovenije razdeljeno na številne
politične enote. Večino današnjega ozemlja Slovenije so predstavljale dežele Kranjska,
Štajerska in Koroška, del Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti, Prekmurje je že od
10. stoletja bilo pod ogrsko upravo, današnja Primorska pa je bila razdeljena med Goriško
deželo, Beneško republiko in na mesto Trst, s posebnim statusom pod zaščito Habsburžanov.
Čeprav težko govorimo kakršnikoli teritorialni in politični enotnosti slovenskega ozemlja, pa
večinskost slovenskega življa, ob romanskem in germanskem, in skupna zgodovina, po
mojem dopuščajo, da obravnavano ozemlje opišem v danem obsegu.
3.1.1. SLEDI JUDOVSKE PRISOTNOSTI NA SLOVENSKEM OD ANTIKE DO
KONCA SREDNJEGA VEKA
Sledi judovske prisotnosti na današnjem ozemlju Slovenije segajo nazaj do antike. Na
ozemlju današnje Slovenije je bilo več rimskih mest in zato obstaja možnost, da so v
naselbinah, kot sta Emona in Poetovio, živeli tudi Judje. Med najstarejše arheološke dokaze
spadata oljna svetilka s simbolom menore iz Škocjana pri Kopru in del judovskega
nagrobnika iz 2. ali 3. stoletja AD, najdenega v Jurkloštru (Marolt, 2002).
V obdobju od t.i. selitve narodov in propada rimskega imperija v 5. stoletju, pa do 12. stoletja,
ko so v regijo prišli prvi judovski priseljenci, ni dokazov o njihovi stalni naselitvi na našem
ozemlju (Gruber, 2000). Z zatonom rimskih mest in propadom gospodarskega sistema se je
večina rimskega prebivalstva odselila v Italijo, zato je zelo verjetno, da od konca antike pa do
zgodnjega srednjega veka na našem ozemlju ni bilo stalnih judovskih naseljencev.
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Karta 9: Slovensko ozemlje v času antičnega Rima.

Vir: http://img.tfd.com/thumb/1/17/Slovenia-map_0001-0300.png, citirano 7.9.2005
Najzgodnejše srednjeveške omembe Judov na slovenskem etničnem ozemlju zasledimo na
današnjem avstrijskem Koroškem, kamor so se Judje zatekli iz nemškega Porenja (Mlinarič,
2000, str. 50). Na prisotnost judovskega življa naj bi nakazovali toponimi tipa »Judendorf«,
ki jih na Koroškem kar nekaj.
Najstarejše judovske naselbine na Koroškem so nastale v Brežah (1255) in Velikovcu (1292),
v 13. in 14. stoletju pa obstajale skupnosti v naslednjih koroških mestih in trgih (Wadl, 2000):
• Krka (okoli 1285)
• Beljaku (prva polovica 13. stoletja
• Št. Vidu na Glini (začetek 13. stoletja)
• Celovcu (okoli 1293 do okoli 1360)
• Pliberku(1365 – 1370)
• Dravogradu (1383)
• Wolfsbergu (okoli 1311 – 1366) in
• Obervellachu (pred 1362)
Nekatere manjše skupnosti so zaradi gospodarskega nazadovanja izginile že v 14. stoletju, v
zgodnjem 15., pa sta propadli tudi nekoč pomembni skupnosti v Brežah in Beljaku. Do izgona
iz dežele sta se ohranile skupnosti le v Velikovci in Št. Vidu. Sčasoma se Judje s koroške
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strani naselijo poleg Judenburga tudi v Gradcu, Brucku in Voitsbergu, v 13. stoletju prebivajo
tudi že v spodnje štajerskih mestih, med drugim tudi v Mariboru, Ptuju in Celju (Wadl, 2000).
Med podatki, ki izpričujejo prisotnost Judov na Štajerskem že v zgodnjem srednjem veku, so
najpomembnejši krajevna imena z Zgornje Štajerske, kot 'Judenburg' (Judovsko mesto) in
'Judendorf' (Judovska vas), ki se pojavljajo od 11. stoletja dalje (Brunner, 2000). Na
Spodnjem Štajerskem so za slovenski prostor nastale najpomembnejše judovske naselbine na
naših tleh, z Mariborom na čelu, kjer je številna in vplivna skupnost v 15. stoletju
predstavljala najpomembnejšo naselbino med Trstom in Dunajem.
Prve zanesljive, dokumentirane dokaze o prisotnosti Judov na današnjem slovenskem ozemlju
najdemo prav v Mariboru, kjer so omenjeni v zapisih iz leta 1274, nato sledijo (Brunner,
2000):
• Ptuj 1286
• Slovenj Gradec 1334,
• leta 1340 so omenjeni v Celju
• 1374 v Slovenski Bistrici
• 1383 v Dravogradu
• V Radgoni so vsaj že leta 1397, ko zgori judovska četrt.
Od vseh slovenskih dežel se v srednjem veku na Štajerskem, v Mariboru, razvije ne samo
najpomembnejša judovska skupnost na slovenskih tleh, temveč tudi za aškenaško judovstvo
pomemben center učenja in ustvarjanja v zgodnjem srednjem veku. (Jelinčič, 2005).
V mestu so se pojavili že v 9. in 10. stoletju, v večjem številu pa od 12. stoletja naprej
(Detoni, 1996; Mlinarič, 1996; Marolt, 2002). Judovska četrt v je obsegala jugovzhodni del
srednjeveškega Maribora, kjer so danes Židovska, Ključavničarska ulica in Ulica kneza
Koclja, začetni del Vetrinjske ulice, kot tudi del Glavnega trga. Verske, kot tudi pravne
zadeve, so se izvrševale v sinagogi. Ta je bila verjetno zgrajena v drugi polovici 13. stoletja.
V bližini le-te, ob Dravi je bilo obredno kopališče- mikveh. Po izgonu so judovsko četrt
naselili rokodelci in obrtniki, sinagogo pa sta kupila zakonca Drucker in jo v letih 1497-1501
spremenila v katoliško cerkev Vseh svetnikov (Mikuž, 2000).
Kot na Koroškem je tudi na Štajerskem velika večina manj pomembnih judovskih naselbin
propadlo že kmalu po nastanku v 14. stoletju. V Slovenj Gradcu se judovska skupnost
zadnjikrat omenja 1388, v Celju in Slovenski Bistrici v začetku 15. stoletja in na Ptuju 1443.
Na Kranjskem so se Judje začeli naseljevati po 1325, ko jim je bila dovoljena stalna naselitev
(Marolt, 2002). Edino naselbino so ustanovili v Ljubljani, Valvasor pa navaja, da so se Judje v
mestu naselili že okrog 1200, podatek pa naj bi bil vprašljiv (Hudelja, 1994). Judovska četrt je
obsegala Novi trg, ob mestnem obzidju, kjer danes imeni Židovska ulica in Židovska steza
spominjate na minule čase. Sinagoga naj bi po ustnem izročilu bila na Židovski ulici 4.
Dovoljenje za naselitev so Judje dobili še na območju Čevljarske in Gosposke ulice, torej
izven "meja" judovske četrti, a nikoli niso smeli živeti v isti hiši s kristjani (Hudelja, 1994;
Marolt, 2002; Valenčič, 1992).
V večjem številu so se Judje na področje Istre, Trsta in Goriškega začeli naseljevati od 13.
stoletja naprej. Večinoma so prišli, kot v primeru beneških Judov, iz dežel Svetega rimskega
cesarstva, ki so bili seveda Aškenazi, čeprav je bila prisotna tudi migracija iz notranjih in
južnejših dežel Apeninskega polotoka. Judje, ki so se od 13. stoletja naseljevali na Koroškem,
Štajerskem in kasneje Kranjskem, so bili v tem času zaradi večje gospodarske pomembnosti
teh predelov že prisotni v:
• Trstu
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•
•

Čedadu
in v Gorici

Kasneje nastanejo judovske skupnosti tudi v:
• Piranu
• Izoli
• Kopru in
• Gradiški
Na ta področja so se naselili tudi drugi Judje po izgonu s Koroške, Štajerske in Kranjske.
V Trstu se Judje prvič omenjajo že v 10. stoletju (Marolt, 2002), nato so zabeleženi leta 1236.
Po epidemiji kuge, leta 1348, in še predvsem po letu 1382, ko mesto poišče zaščito pri
Habsburžanih, se skupnost začne večati tudi zaradi pritoka Judov s severa. Leta 1414 je prišel
v Trst Salomon iz Nürnberga, prvi od številnih judovskih bankirjev, ki so bili prisotni v Trstu
vse do prve polovice 17. stoletja. Po izgonu iz notranjeavstrijskih dežel se je v mesto zateklo
kar nekaj beguncev, katerih del je v mestu tudi ostal. V 16. in 17. stoletju so določeni judovski
posamezniki in družine živeli v mestu na osnovi posebnih pravic, ki jih jim je dodelil cesar.
(Jelinčič, 2005).
V Gorici so prvi Judje omenjeni leta 1316. Čeprav je bila goriška skupnost majhna, je
premogla sinagogo in svoje pokopališče že vsaj v letu 1406, kar dokazuje nagrobnik iz istega
leta. Leta 1777 se zaradi izgona Judov iz manjših benečanskih mest judovsko prebivalstvo
mesta poveča in leta 1788 je v mestu živelo 270 Judov.
V Čedadu prvo dokumentirano pričevanje o judovskem življenju izvira iz leta 1239, ko se je
srečalo rabinsko sodišče. Judovska denarna družba je omenjena že leta 1321 in je, kot
omenjeno, prisotna v Ljubljani nekaj let kasneje. Leta 1509 so bili Judje zaradi vojne izgnani
iz mesta, vendar so jim Benečani hitro dovolili vrnitev. Leta 1603 so Judje v Čedadu še
posojali denar, kmalu po tem datumu pa skupnost v mestu zamre.
Gradiška ima judovsko populacijo že v 14. stoletju, vendar se je skupnost razvila šele po
izgonu Judov iz notranjeavstrijskih dežel. Geto v mestu je bil zgrajen leta 1749 (Jelinčič,
2004).
Poleg Trsta, Gorice in Gradiške sta judovski naselbini izpričani tudi v:
• Tržiču in
• Krminu
Vsa tri najpomembnejša in najstarejša mesta istrska mesta, Piran, Koper in Izola, so v
srednjem veku imela judovsko prebivalstvo. V prvi vrsti so bili bančniki, v mesta pa so prišli
z dovoljenjem mestnih oblasti, da bi krili finančne potrebe meščanov in mesta.
V Kopru se prvič omenjajo leta 1386, vendar Peršič navaja možnost, da so se tam naselili že
prej. V mestu so imeli banke, ki so jih ustanavljali pogodbeno s koprskimi oblastmi.
Priseljenci so bili iz po večini iz nemških dežel in Italije. Judovska naselbina je v Kopru
obstajala nekje do srede 16. stoletja, ko so se zaprele nihove banke (Peršič, 1999, str. 51-52).
V izolskih judovskih bankirjih so bolj skopi podatki, leta 1421 se omenja Jud Abraham in
1425 Jožef in Mojzes. Judej se v Izoli omenjajo v sedemdesetih letih 15. stoletja, še vse 16.
stoletje in tudi kasneje (Peršič, 1999, str. 53).
V Piranu se prvič omenjajo leta 1390. Nato se do konca srednjega veka lahko sledi stalni
prisotnosti Judov, predvsem judovskih bankirjev.
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3.1.2. IZGON IZ SLOVENSKIH DEŽEL KRANJSKE, ŠTAJERSKE IN KOROŠKE –
GOSPODARSKI IN SOCIALNI VZROKI TER NJEGOVE POSLEDICE
Štajerski in koroški deželni stanovi so pri cesarju Maksimilijanu dosegli, da so bili Judje za
vedno izgnani iz teh dežel. Prepoved je za večji del slovenskega ozemlja »de facto« veljala do
19. stoletja, torej cela štiri stoletja. To dolgo obdobje nenaseljenosti osrednjih slovenskih
dežel je nedvomno pustilo posledice, vsaj, kar se tiče kontinuitete judovskega življenja pri
nas, njegovega razvoja in ukoreninjenosti v slovensko družbo in prostor.
Glede na vire in literaturo, ki sem jo predelal, menim, da lahko v polnem pomenu o Judih,
judovstvu in judovskem načinu življenja po izgonu govorimo le v okviru Prekmurja, kjer so
le-ti razvijali komunalno in gospodarsko življenje primerljivo s tistim v 15. stoletju. Prav tako
so bili Judje v Prekmurju mnogo številčnejši in nenazadnje veliko bolj »vpeti« v lokalno
družbo, kot je to bilo drugod v Sloveniji. V tem pogledu je bilo etnično mešano Prekmurje
pod ogrsko upravo s svojim judovskim elementom veliko bolj primerljivo z razmerami
drugod po Evropi. Izgon je v tem pogledu na večjem delu slovenskega ozemlja ustvaril
praznino, luknjo določenega dela zgodovine, ki sem jo bolj redko, če sploh, zasledil v okviru
Evrope. Izgoni in pregoni Judov so bili v vseh evropskih deželah stalnica, a v grobem bi
lahko rekli, da so se ljudje, predvsem meščanstvo, starih »privilegijev« in predpisov glede
omejevanja judovskega naseljevanja najbolj krčevito oklepali prav na Slovenskem. Mogoče
podobno še v Španiji in na Portugalskem, ki pa sta sploh sinonim za srednjeveški judovski
eksodus.
Iz avstrijskih (slovenskih) dežel Koroške in Štajerske so bili Judje z ukazom izgnani leta
1496, iz Kranjske pa nekoliko kasneje, leta 1515. Medtem, ko so bili pobudniki za izgon na
Koroškem in Štajerskem deželni stanovi, je bilo za izgon iz Kranjske ljubljansko meščanstvo,
ki je v Judih videlo konkurenco. Razloga za izgon sta predvsem dva:
• naraščajoče število ljudi vseh slojev, ki so zapadli v dolgove pri judovskih upnikih.
• meščanskim cehom so judovski trgovci predstavljali konkurenco, katere so se želeli
znebiti. Ti so celo plačali odškodnino za izpad dajatev, ki so jih neposredno cesarju
plačevali Judje.
Izgon je bil v neki meri zgolj politična poteza, odraz časa in takratne družbe. Maksimilijan ni
imel namena na silo izgnati ali razlastiti Judov v monarhiji, saj to ni bilo v skladu z
dologoročno vladno finančno politiko. Cesarjeva "skrb" za preseljene Jude je vidna na
primeru izgnanih Judov iz Kranjske. Ti so se preselili v mesta v Avstriji, kjer so bili oproščeni
davkov za tri leta, povrnjen jim je bil del denarja, ki so ga posodili lokalnim oblastem, za
"nagrado" pa so dobili še zlato verižico (Frejdenberg, 2000).
Za Jude iz Koroške in Štajerske je Maksimilijan odredil Neukirchen in Dunajsko Novo mesto
kot prehodna kraja, nato pa se jih je del naselil na Gradiščanskem. Nekaj se jih je zateklo v
Ljubljano, drugi pa naj bi našli novi dom celo na Moravskem in Poljskem (Frajdenberg,
2000). Nekateri, Judje iz spodnještajerskih mest so se odselili v mesta ob severnem in celo
južnem (Split) Jadranu in v širše zaledje Benetk. O njihovi prisotnosti priča še danes priimek
Morpurgo. Italija, še posebej severni in osrednji deli Istre po oblastjo Beneške republike, je
bila v tistem času izmed bolj tolerantnih območij v odnosu do judovske navzočnosti. Judje iz
Ljubljane so dobili dovoljenje za naselitev v manjšem doljnjeavstrijskem mestu, Eggenburgu,
a se jih je tam ustalilo bolj malo (Valenčič, 1992, str. 26).
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3.1.3. PONOVNA NASELITEV NA SLOVENSKEM OZEMLJU - JUDJE V
PREKMURJU
Dvesto let po izgonu iz slovenskih dežel se Judje ponovno na slovenskem ozemlju naselijko v
18. stoletju. V Prekmurje so Judje prišli iz madžarskega dela monarhije. Veliko Judov je
poprej živelo v delu Madžarske pod turško oblastjo, po pregonu Turkov, konec 17. stoletja, pa
je cesar Leopold I z namero, da bi madžarsko ozemlje postalo striktno katoliško, povzročil
selitev večjega števila Judov iz madžarskih mest, od koder so bili pregnani. Po novem jim je
bilo dovoljeno ukvarjati se z manjšimi denarnimi posli in s trgovanjem s kmetijskimi pridelki.
Čeprav so se na ozemlju na drugi strani Mure naselili relativno pozno, skoraj pol tisočletja po
prvih znanih naselbinah na Koroškem in Štajerskem, so prav v agrarnem Prekmurju izkoristili
odsotnost nekaterih storitev.
V Prekmurju se Judje, oziroma Židje (Kuzmič navaja, da se je v panonskem prostoru
uporabljal izraz Žid namesto Jud; Kuzmič, 2002) ) prvič omenjajo leta 1700. V večji meri so
se začeli naseljevati po tolerančnem ediktu Jožefa II, po letu 1781. V Prekmurje naj bi
prihajali s Poljske, preko Madžarske, in Nemčije. A glavnina je v času pospešenega razvoja
trgovine, gostinstva in denarnega prometa v 18. stoletju prišla z Madžarske, nekaj tudi s
Hrvaške in Avstrije. V drugi polovici 19. stoletja so priseljevali iz Avstrije, delno tudi iz
Madžarske.
Po prvi svetovni vojni so se mnogi Židje izselili na Madžarsko, avstrijsko Gradiščansko in
Hrvaško. Drugi val izselitve je bil v uničevalna nacistična taborišča med drugo svetovno
vojno. V taboriščih je končalo 387 prekmurskih Židov, preživelo jih je 65 (Kuzmič, 2002, str.
140-141). Od teh jih je čez 20 % emigriralo v Izrael ali v Ameriko, predvsem k sorodnikom in
znancem.
Tabela 8 : Države izselitve in število izseljenih preživelih lendavskih Judov.
Število
Država izselitve
5
Madžarska
8
Izrael
1
Kanada
4
Velika Britanija
1
Hrvaška
1
Avstralija
Vir: Gašpar, Lazar, 1997, str. 100.
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Karta 10: Naselitev Judov na slovenskem ozemlju med 13. in 18. stoletjem.

Vir podlage: Čepič, 1979.
Avtor karte: Kodre, 2005.
3.1.4. PREKLIC OMEJITEV NASELJEVANJA V 19. STOLETJU
Čas francoskih Ilirskih provinc je za judovsko prebivalstvo prinesel pozitivne spremembe.
Pridobili so pravno enakopraven položaj z večinskim prebivalstvom (1810), kar je omogočilo
skupini judovskih trgovcev stalno naselitev v Ljubljani. Po Napoleonovem porazu in vrnitvi
avstrijske oblasti so se za Jude stvari obrnile spet na slabše. V veljevo so stopili stari zakoni,
večina ljubljanskih Judov je, da bi se izognila diskriminaciji, prestopila v krščansko vero.
Revolucionarno leto 1848 je spet prineslo spremembe v odnosu do judovskega vprašanja.
Velike družbene spremembe, ki jih je prinesla "pomlad narodov" so pomenile še dodaten
korak k izenačitvi Judov z ostalimi avstrijskimi narodi. Aprilska ustava iz 1848 je Judom
zagotavljala svobodo veroizpovedi, enakost pred zakonom, pravico do zemljiške posesti,
pravico do opravljanja obrti, enakopravne vojaške in davčne obveznosti do države, pravico do
imenovanja na vse uradne položaje in nenazadnje enakopravne politične pravice. Stalna
naselitev pa je še vedno predstavljala problem vse do leta 1867, ko je monarhija doživela
korenite ustavne spremembe. Zato ne čudi podatek, da je po popisu leta 1857 v Ljubljani ni
bilo niti enega Juda (Kladnik, 2002).
Šele z novo ustavo in po več kot pol tisočletja ločevanja, na vseh ravneh življenja, med
judovskim in ostalim prebivalstvom, je prišel čas, ko etnična pripadnost za multikulturno in s
strani porajajočih se nacionalnih gibanj hromeče habsburško cesarstvo, ni bila več omejevalni
dejavnik.
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3.2. ŠTEVILČNOST JUDOVSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Podatke o številčnosti Judov na Slovenskem sem črpal v glavnem iz uradnih popisov
prebivalstva, ki so bili izvedeni na območju Slovenije, nekaj pa podatkov pa sem pridobil
neposredno na Judovski skupnosti Slovenije (JSS). Medtem, ko sem na prejšnjih straneh
predstavil številčnost svetovne in evropske judovske populacije v današnjih časih, se mi zdi
smiselno, da razmere v Sloveniji v različnih časovnih obdobjih podrobneje opišem. Natančni
podatki za starejša obdobja, za srednji vek, seveda ne obstajajo, iz literatura pa lahko iz
posameznih navedb sklepamo vsaj o približnem obsegu skupnosti.
Poudariti je treba, da podatki o številčnosti specifične populacije, velikokrat ne podajo
realnega stanja preučevanega fenomena. To v veliki meri velja tudi za Jude, izrekanje za
določeno, v tem primeru judovsko, veroizpoved in/ali narodnost pa je pogosto odvisno od
trenutnih političnih razmer, ki so ali pa niso naklonjene izražanje posameznikove verske ali
etnične pripadnosti. V tem pogledu ne preseneča dejstvo, da se je v obdobju SFRJ v Sloveniji
le malo posameznikov opredelilo za judovsko veroizpoved/narodno pripadnost, morda tudi iz
pragmatičnih razlogov (zaposlitev, napredovanje, strah pred zlorabo osebnih podatkov), v za
Slovenijo prelomnem letu 1991, pa se je število le-teh povečalo. Seveda ob primerjanju
predvojnih in povojnih številk ne smemo pozabiti na krvavo bilanco, ki jo je terjal holokavst.
Število opredeljenih za Juda v posameznem obdobju, bi tako lahko imeli za nekakšen
"pokazatelj" trenutnih socio-političnih razmer.
Ker je bilo območje Slovenije v času modernih popisov del različnih državnih tvorb in je v
odvisnosti od takratnih geopolitičnih razmer imelo različen obseg, je to vplivalo tudi na zajem
podatkov. S tem mislim predvsem na obdobje med prvo in drugo svetovno vojno, ko je bila
Primorska del Italije. V popisih 1921 in 1931, ki jih je izvedla Kraljevina SHS, torej
"manjkajo" Judje iz slovenske Istre.
3.2.1. ŠTEVILČNOST JUDOV NA SLOVENSKEM V STAREM IN SREDNJEM
VEKU
Podatkov, koliko Judov je v slovenskih deželah živelo v starem in srednjem veku, nisem uspel
najti, uradna statistika v tistem času niti ni obstajala. Določene navedbe iz literature pa so
lahko v pomoč.
V antiki so na območjih današnje Slovenije pod oblastju Rima obstajala številna mesta,
vojaški tabori in trgovske postojanke. Znano je, da so judovski trgovci živeli v številnih
mestih po imperiju. Arheologija je pokazala na neko obliko hebrejske prisotnosti na naših
tleh, govoriti o stalnih judovskih naselbinah v tem času pa je zgolj špekuliranje, a možnost
vsekakor obstaja.
V srednjem veku so bili Judje del zgodovine večine pomembnejših slovenskih mest. Tako naj
bi v Celju, preden jih je Herman II Celjski izgnal iz mesta, šteli skoraj četrtino prebivalstva
(Detoni, 1996, str. 220). Celjsko mestno jedro je skozi celoten srednji vek štelo krog 130 hiš,
to število je dolgo ostalo nespremenjeno, saj so jih ob velikem požaru 1687, našteli prav
toliko (Orožen, 1957, str. 6). Potemtakem bi v srednjeveškem Celju lahko živelo 100, največ
200 Judov.
V Mariboru, kjer je bila največja stalna naselbina v srednjem veku pri nas, naj bi v času
največjega obsega, v 15. stoletju, judovska četrt obsegala 10 % obzidanega mesta (Mikuž,
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2000, str. 16). V literaturi se tako omenja nekaj sto glava skupnost, nekje med 300 in 500
(Gruber, 2000; Jelinčič, 2004).
Glede na obseg pozidave v ljubljanski judovski četrti, se predvideva, da naj bi na višku
srednjeveška judovska populacija v mestu ob Ljubljanici štela okrog 300 oseb (Gruber, 2000,
str. 138). Ljubljanska srednjeveška judovska naselbina številčno in gospodarsko nikoli ni bila
zares močna, bila pa je eden izmed členov gospodarskega in družbenega življenja. Največjo
vlogo v mestu so Judje imeli takoj po naselitvi, ko so opravljali posle za deželnega kneza. Ob
ponovni naselitvi v 19. stoletju nikoli več niso dosegli podobnega položaja, kot so ga imeli
vsrednjem veku (Valenčič, 1992, str. 28)
V Brežah na Koroškem je sredi 13. stloletja živelo med 100 in 150 oseb judovskega porekla.
To je bila tudi številčno najmočnejša skupnost na Koroškem. V 15. stoletju je v Št. Vidu in
Velikovcu živelo največ 4-5 judovskih družin, torej okrog 30. oseb. V času izgona iz Koroške
torej ni moglo živeti več kot 100 Judov (Wadl, 2000).
V Piranu so imeli svojega rabina, torej ni šlo le za nekaj oseb (Peršič, 1999). Sinagoge so bile
v Ljubljani (domnevno) (Valenčič, 1992), Mariboru (Kurent, 1996), Trstu in Gorici (Bon,
2000) omenja se na Ptuju (Mlinarič, 2000, str. 55) ter koroških mestih: Brežah, Velikovcu,
Beljaku in Št. Vidu (Wadl, 2000). To so torej mesta, ki so imela večje število judovskega
prebivalstva, ob upoštevanju, da mora biti ob obredu v sinagogi prisotnih najmanj deset
odraslih moških. Če prištejemo še žene in otroke, lahko tako dobimo splošen o vtis o
razmerah.
Iz povedanega lahko sklepamo, da je na celotnem slovenskem etničnem ozemlju v srednjem
veku živelo okrog 2000 Judov, že v tistih časih občutno manj, kot v nekaterih drugih delih
Evrope. Spodnja tabela za boljšo predstavo prikazuje številčnost judovskega življa po
nekaterih evropskih mestih v srednjem veku.
Tabela 9: Številčnost Judov po nekaterih srednjeveških mestih.
Srednjeveško mesto
Aix

Datum
1341

Število Judov
(203

družine)

1,207

Vir
"R. E. J." xiv. 170.

Amalfi

1170

20

Amsterdam

1620

(400

"

1671

(4,000

Arles

1170

200

Ascoli

1170

40

Austerlitz

1523

Avignon

1358

(210

družin)

De Maulde.

Barcelona

1391

900

(?)

"R. E. J." xiv. 170.

Benevento

1170

200

Benjamin of Tudela.

Blois

1171

40

Joseph Cohen, "'Eme

Bourg St. Gilles.

1170

100

Benjamin of Tudela.

Brindisi

1170

10

"

"

Capua

1170

300

"

"

Carpentras.

1277-1600 (12-119 družin)

"

1742

Castellon de la Plana 1450

Benjamin of Tudela.
družin)
")

(168

Grätz, "Gesch." x. 257.
Benjamin of Tudela.
"

445
(34

Grätz, "Gesch." ix. 503.

hiš)

"

Jew. Encyc.

ha-Baka."

"R. E. J." xii. 190.

družin)

"

"

"

752
(31

Družin)

Loeb, l.c.
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Srednjeveško mesto

Datum

Število Judov

Castrogiovanni.

1400

(80

Ceuta

1785

381

1840

150

Köln

1348

(58

Dyon

1384

52

Estella

1366

Falces
Ferrara

"

")

Vir
Zunz, "Z. G."
Cassel, p. 155b.
"

"

"

Hiš)

Weyden.

(89

družin)

Kayserling, "Die Juden in Navarra," p. 45.

1366

(18

družin)

Kayserling, l.c.

1601

1,530

"

1785

1,066

"

"

"

"

1840

1,800

"

"

"

Frankfurt na Majni.

1241

200

Genova

1170

2

Cassel, p. 111b.

Cassel, p. 155b.

(?družin)

Bücher.
Benjamin of Tudela.

Granada

1688

(1,500 hiš)

Usque.

Hamburg

1612

(230

Grätz, l.c. x. 18.

Lucca

1170

40

Benjamin of Tudela.

Lugo

1785

600

Cassel, p. 155b.

Lunel

1170 (?)

300

(?družin)

Benjamin of Tudela.

Manresa

1294

(45

družin)

Loeb, l.c.

Marseilles

1170

300

Melfi

1170

200

Messina

odraslih)

"
(?družin)

1170

200

1543

(180

Metz

1657

(96

Neapelj

1170

500

Nuremberg.

1338

(212

Otranto

1170

500

Palermo

1170

1,500

1490

(850

Palma

1391

1,540 (?)

Pariz

1296-97

(82

Perpignan

1413-14

(180

")

Peralta

1366

(10

")

Piza

1170

2

Posquières

1170

40

Rim

1170

200

"

"

"

Benjamin of Tudela.
Zunz, "Z. G."; Benjamin of Tudela.

družin)
")

Cassel, p. 113a.
Benjamin of Tudela.

odraslih)

Ziemlich; Loeb, in "R. E. J." xiv. 170-M 173.
Benjamin of Tudela.
"

družin)

"

Grätz, "Gesch." viii.
260.

"

"R. E. J." xiv. 171.

družin)

"

i. 63.

"

xiv. 65.

Kayserling, l.c.
Benjamin of Tudela.

(400 ?)

"

"

"

"

1550

3,000

Cassel, p. 155a.

Salerno

1170

600

Benjamin of Tudela.

San Marco

1492

350

Zunz, "Z. G."

Sanguesa

1366

(25

Strasburg

1349

2,000

"

1369

(6

družin; ubitih) Cassel, p. 113a.

"

1383

(15

družin; ubitih)

1366

(10

družin)

Tafalla

družin)

Kayserling, l.c.
Loeb, l.c.
"

"

"

Kayserling, l.c.

38

Srednjeveško mesto

Datum

Število Judov

Talavera de la Reyna. 1477

(168

Tarento

1170

200

Trani

1170

200

"

Trapani

1439

200

Zunz, "Z. G."

Trevoux

1429

(15

Tudela

1366

(270

")

Rios, "Hist." ii. 285.

1386

(200

")

Loeb, l.c.

1152

1,300

Cassel, p. 158b.

"

1170

1,300

Benjamin of Tudela.

"

1500

933

Cassel, p. 159a.

1096

434

Stern.

1438

400

Grätz, l.c. vii. 371.

"
Benetke

Worms
"

")

Vir
Loeb, l.c.
Benjamin of Tudela.

družin)

"

"R. E. J." x. 35.

Vir: http://www.jewishencyclopedia.com (citirano: 4. 4. 2005)
3.2.2. ŠTEVILČNOST JUDOV NA SLOVENSKEM OD 16. DO 19. STOLETJA
Od konca srednjega veka naprej lahko o kontinuirani judovski naselitve na našem prostoru
govorimo le v okviru mest na jadranski obali ter Goriškega. V 18. stoletju nastane v
Prekmurju novo in hkrati najpomembnejše območje judovske poselitve na naših tleh.
Emancipacija Judov v 19. stoletju in njihova zakonska rehabilitacija ni bila zgolj posledica
uvida v nepravično tretiranje, ki so ga Abrahamovi potomci doživljali skozi stoletja, ampak
bolj stvar logike, ki jo je s seboj prinesel francoski racionalizem 18. stoletja. Emancipacija je
bila torej bolj nuja, ki jo je prinesel čas in je obstajala bolj kot ne na papirju, ne v srcih ljudi.
A hkrati so boljši časi, pomenili dvorezen meč za ohranjanje judovske identitete. Proces
asimilacije v večinska okolja se je v tem času, ko so padle še zadnje ovire, ki so Judom v
preteklosti preprečevale, da bo se enakopravno vključili v družbo, močno okrepil. Jewish
encyclopedia (1901-1906) navaja, da je v Avstro-Ogrski proti koncu 19. stoletja okrog 1000
Judov letno prestopilo v krščansko vero (http://www.jewishencyclopedia.com, citirano 4.4.
2005)
V Istri in sosednjih območjih so Judje obstali skozi celoten srednji vek, vendar so zaradi
zgodovinskih okoliščin, s pokristjanjevanjem, spremembami priimkov in mešanimi zakoni v
nekaterih mestih počasi izgubiljali svojo identiteto, oziroma jo skušali prikriti. Ta sproces se
je začel kazati v nekaterih primerih že v poznem srednjem veku ter se nato nadaljeval in
stopnjeval ob sprejemu t. i. rasnih zakonov (1938) in v obdobju strahovlade fašizma (Gaberc,
2000).
Leta 1788 je v Trstu živelo 730 Judov, v Gorici 270, kamor se jih je veliko preselilo po
izgonu iz manjših benečanskih mest v letu 1777.
Tabela 10 : Številčnost Judov v Trstu med 18. in 20. stoletjem.
Leto
1700
1800
1848
Število
100
1200
3000
Vir: McCagg, 1989, str.165.

1869
4421

1910
5161

V obdobju med 1900 in 1918 je v Istri živelo okoli sto judovskih družin, zlasti v večjih
urbanih središčih kot so Pulj, Piran, Trst, Lovran in Opatija.
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V Istrski provinci je leta 1931 prebivalo 108 »poitaljenih »Judov in 60 »tujskih« Judov, kar
pomeni, da je njihovo število doseglo 168 (Gaberc, 2000, str. 348). Asimilacija istrskih Judov
se je začela že v poznem srednjem veku, po drugi svetovni vojni pa je bil ta zgodovinski
proces bolj ali manj zaključen. Od tedaj v jugoslovanskih popisih prebivalstva na področju
Istre narodnostno opredeljenih Judov ni bilo več. Na sledove »stapljanja« Judov z večinskim
slovenskim in italijanskem okoljem nakazujejo številni priimki, ki so se v bolj ali manj
spremenjeni obliki ohranili do današnjih dni.
Na Madžarskem so v Županiji Zala v 18. stoletju izvedli štiri popise židovskega prebivalstva,
ki so pomembni za območje Prekmurja, in sicer :1725-1728, 1735-1739, 1743-1745 in 17461748 (Kuzmič, 2002, str. 137).
Leta 1793 je bilo v Prekmurju 60 Židov, leta 1832 že 207, največ v Murski Soboti, 98. Leta
1853 jih je v Prekmurju bilo 383. Največ jih je bilo, na kadarkoli na Slovenskem sploh, v
Prekmurju leta 1889, in sicer 1107. V Murski Soboti jih je živelo 311, v Lendavi 293,
Beltincih 152, v 57 vaseh pa jih je živelo 322.
Tabela 11: Rast judovskega prebivalstva v Prekmurju.
Leto
1793
1832
Število
60
207
Vir: Kuzmič, 2002, str. 138.

1853
383

1889
1107

Primer rasti judovskega prebivalstva v Prekmurju prikazujeta spodnji tabeli o številčnost
Judov v Lendavi. Po popisih iz Szombathelya je v (Dolnji) Lendavi v popisnih letih živelo
naslednje število Judov, popisa 1921 in 1931 sta jugoslovanska:
Tabela 12: Judje v Lendavi.
1778* 1792 1810 1822 1844 1854 1874 1885 1895 1906 1914 1921 1931

Leto

Število

14

23

19

44

62

162

232

446

214

271

383

259

Vir: Gašpar, Lazar, 1997; *Kuzmič, 2002, str. 138
Tabela 13: Delež Judov od celotnega lendavskega prebivalstva.
Leto
1848
1880
1910
Število Delež
69
5%
231
8,3 %
382
Vir: Gašpar, Lazar, 1997.

9%

1941
143

4,2 %

Prvi sodobni popis prebivalstva je izvedla šele Avstro-Ogrska leta 1857. Do leta 1914 jih je
sledilo še pet: v letih 1868, 1880, 1890, 1900 in 1910. Vsi so vsebovali vprašanja o kraju
rojstna, državljanstvu in veroizpovedi. Primerjava številk med Kranjsko in ostalimi
avstrijskimi deželami lepo prikaže situacijo pri nas in v ostalem delu habsburške monarhije. V
času francoskih Ilirskih provinc je bila Judom dovoljena stalna naselitev, vendar jih v naše
kraje ni prišlo veliko. Po obnovitvi avstrijske oblasti so spet obveljali stari zakoni, ostali so
lahko le že tu živeči Judje, novim naselitev ni bila dovoljena (Valenčič, 1992).
Tudi potem, ko je bila Judom dokončno dodeljena pravica do stalne naselitve (1867), se jih je
v Ljubljani in na Kranjskem naselilo zelo malo. Po popisih prebivalstva ni bilo zunaj
Ljubljane stalno naseljenih Judov, skoraj v vseh krajih, kjer so bili popisani, so se pojavili le
ob posameznih ljudskih štetjih (Valenčič, 1992, str. 62).
Številčnost kranjskega judovstva niti približno ni bila primeljiva z drugimi deželami,
vztrajanje in sklicevanje na Maksimilijanovih predpisih je v tem pogledu dodobra
zaznamovalo slovenski prostor. Leta 1882 je časopis Slovenec za Kranjsko zapisal, da "ima
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izmed vseh dežel najmanj judov in se sme zarad tega najsrečnejša imenovati." Spodnja tabela
prikazuje ta razmerja:
Tabela 14: Številčnost judovskega prebivalstva med leti 1880-1910.
Dežela
Spodnja Avstrija
Češka
Moravska
Šlezija
Kranjska

Leto 1880
95 058
94 449
44 175
851
96

1890
128 729
94 479
45 324
10 042
89

1900
157 278
92 745
44 225
11 988
145

1910
185 719
85 826
41 158
13 442
146

Vir: Za Kranjsko: Valenčič, 1992, str. 64. Za ostale dežele: McCagg, 1989, str.176.
Na Spodnjem Štajerskem so po ljudskem štetju 1910 živeli 203 Judje, največ v Mariboru-66,
Ptuju-37 in Celju-25.
Tabela 15: Število Judov na Spodnjem Štajerskem, 1910.
Mesto

Število

Brežice

2

Celje (mesto)

25

Celje (okolica)

4

Gornja Radgona

3

Laško

15

Ljutomer

5

Maribor (mesto)

66

Maribor (okolica)

1

Ormož

13

Ptuj (mesto)

37

Ptuj (okolica)

8

Rogatec

3

Radgona

16

Slovenska Bistrica

3

Slovenj Gradec

2

Vir: Specialni krajevni repertori avstrijskih dežel ..., 1918).
Popisa 1921 in 1931 je izvedla Kraljevina SHS, od 1948 do 1991 SFRJ, zadnjega pa
Republika Slovenija (Šircelj, 2003).
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3.2.3. ŠTEVILČNOST JUDOV NA SLOVENSKEM PO POPISIH PREBIVALSTVA V
20. IN 21. STOLETJU
Vprašanje o veroizpovedi oz. odnosu do vere je dober pokazatelj števila preučevane
populacije in so ga do druge svetovne vojne vsebovali vsi popisi prebivalstva, po vojni pa le
nekateri (1953). Veroizpoved je bila ponovno uvrščena med popisna vprašanja leta 1991,
vprašanje o veroizpovedi pa je vseboval tudi popis 2002, kljub številnim razpravam in
polemikam. Pojem veroizpoved je mnogo starejši od pojma narod, čeprav v statistikah po
drugi svetovni vojni ni bil v rabi (Šircelj, 2003).
Preproste definicije, kako opredeliti nek narod ni. Vsak narod ima svojo zgodovino, jezik,
običaje, živi na določenem prostoru, ki ga imenuje domovina. Omenjene značilnosti so pri
nekaterih ljudstvih izražene bolj, druge manj. Specifičnost judovskega naroda pa je prav v
prepletanju etničnega in verskega. Eno se povezuje z drugim, a iz lastnih izkušenj in literature
lahko trdim, da je (bila) vera poglavitni povezovalni dejavnik Judov po svetu skozi zgodovino
in temelj njihove kulture. Pravna emancipacija in to, kar McCagg imenuje trend
»samozanikanja« (McCagg, 1989, str. 4) sta pomen vere zmanjšala, a še vedno se je velika
večina popisanih, opredeljenih kot Judov, izrekla za pripadnost po veroizpovedi. Kot številke
so tako bolj relevantne tiste iz omenjene kategorije, kar ne preseneča.
V popisih se je za imenovanje judovske religije uporabljalo različne izraze. Spodnja tabela
prikazuje različno rabo izrazov popisih, z zastavljenim vprašanjem o veroizpovedi. Podatek
sam nima večje znanstvene teže, a kaže na zmedo pri uporabi besed judovska/židovska, kar ni
domena samo vsakodnevne rabe, ampak tudi institucij.
Tabela 16: Uporabljeni izrazi za prikaz verske pripadnosti Judov, popisi 1921-2002.
1931
1953
1991
2002
Veroizpoved 1921
izraelitska izraelitska židje
judovska judovska
Vir: Šircelj, 2003; Popis prebivalstva 1921, 1932; Popis prebivalstva 1931, 1938.
Vprašanje o narodni pripadnosti je bilo prvič zastavljeno v popisu 1931, vendar so bili možni
odgovori le "jugoslovanska" ali "druga". Podatki niso bili statistično obdelani. Vprašanje o
narodni pripadnosti, brez omejitev, je bilo postavljeno v prvem popisu po drugi svetovni vojni
in nato v vseh sledečih. Jugoslavija je bila po drugi svetovni vojni ena redkih evropskih držav,
ki je v popisih spraševala po narodni pripadnosti. V popisih 1948, 1953 in 1961 je bil
uporabljen izraz "narodnost", nato 1971 "narodnost ali etnična pripadnost", leta 1981
"pripadnost narodu, narodnosti ali etnični skupini", leta 1991 "narodnostna pripadnost" in v
zadnjem popisu "narodna/etnična pripadnost" (Šircelj, 2003).
Za Jude so bili v klasifikaciji narodne pripadnosti v popisih uporabljeni naslednji izrazi:
Tabela 17: Uporabljeni izrazi za prikaz narodne/etnične pripadnosti Judov, popisi 1948-2002.
Narodnost 1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Židje
Vir: Šircelj, 2003.

Židje

Židje-Izraelci Židje

Judje

Judje

Judje
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Tabela 18: Popisna vprašanja, ki so bila vsebinsko povezana z narodno pripadnostjo,
veroizpovedjo na ozemlju Slovenije, popisi 1910-2002.
1910

1921

Narodnost
o
Vera
x
Vir: Šircelj, 2003.

1931

o
x

1

1948

x
x

1953

x
o

1961

x
x

1971

x
o

1981

x
o

1991

x
o

2002

x
x

x
x

x = popis je vseboval vprašanje.
o = popis ni vseboval takšnega vprašanja.
1 = vprašanje je bilo zastavljeno, vendar podatki niso bili objavljeni niti obdelani.

Iz tabele št.19 je razvidno, da je statistika največje število Judov na slovenskem ozemlju
zabeležila v popisih 1921- 936 in 1931-820, kjer so se opredelili glede na veroizpoved.
Tabela 19: Število opredeljenih za judovsko veroizpoved in narodnost po popisih prebivalstva
- ozemlje Slovenije.

Leto
popisa
1921
1931

VEROIZPOVED

NARODNA PRIPADNOST

936
820

- Vprašanje ni bilo postavljeno
X(Vprašanje je bilo postavljeno, a ni bilo obdelano,
oz. s podatkom se ne razpolaga)

1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002

68
199
99

25
15
21
72
9
37
28

Vir: Šircelj, 2003; Popis prebivalstva 1921, 1932; Popis prebivalstva 1931, 1938.
V "Sloveniji s Prekmurjem" je po popisu 1921 živelo 1 054 0919 oseb, med katerimi je bilo
96,6 % rimokatoličanov in 2,6 % evangeličanov. Večina izraelitov (tak izraz se je uporabljal v
uradnih statistikah) je živela v okrajnem glavarstvu Murska Sobota, zlasti v občini Dolnja
Lendava. V Prekmurju je bilo tako popisanih 642 Židov. Pri tem Kuzmič (Kuzmič, 2002)
opozarja, da se je ob štetju registrirala veroizpoved in ne narodnost. Marsikateri prekmurski
Židje naj bi se namreč izrekali za agnostike in ateiste (Kuzmič, 2002, str. 139).
Število opredeljenih »izraelitov« se je med popisom 1921 in popisom leta 1931 zmanjšalo za
116 posameznikov, predvsem na račun izseljevanja v času revulucionarnega vrenja na
Madžarskem, nove državne meje in družbenopolitične ureditve po prvi svetovni vojni. V
Prekmurju so mnogi Judje živeli v mešanih zakonih, s prestopi v krščansko vero, mnogi pa so
prestopili zaradi političnih razlogov. Bolj so prestopali v evangeličansko vero, v kateri naj bi
bilo registriranih okrog 28 judovskih družin. Največ jih je prestopilo v času nacizma pred
drugo svetovno vojno in med samo vojno, a vseeno so bili ti "kristjani" leta 1944 odpeljani v
taborišča, od koder se niso več vrnili (Kuzmič, 1997).
Pred začetkom druge svetovne vojne je na primer v Ljubljani živelo 108 odraslih oseb
judovske veroizpovedi/narodnosti (Valenčič, 1992, str. 158).
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Kot zanimivost naj navedem še podatek, da je v Sloveniji leta 1931 število muslimanov prvič
preseglo število judov.
Med zadnjim predvojnim popisom in popisom leta 1958 se je v Sloveniji spremenilo veliko.
Druga svetovna vojna, priključitev Primorske, kraljevina se je preoblikovala v socialistično
federativno ljudsko republiko, država in cerkev sta se ločili, vera je postala stvar
posameznika. "Podatki o odnosu do vere, zbrani s popisom leta 1953, veljajo za nezanesljive.
Splošno sprejeto mnenje je, da takratne politične razmere niso bile naklonjene izrekanju o
veroizpovedi, zato mnogi niso odgovorili skladno s svojim prepričanjem" (Šircelj, 2003, str.
72).
Demografske in družbene razmere lahko pojasnijo splošen upad pripadnikov vseh
veroizpovedi, razen rimokatoliške, v tem obdobju, a treba je poudariti, da je bilo število
vojnih žrtev med Judi nekajkrat večje kot med drugimi. Pred drugo svetovno vojno je večina
slovenskih Judov živela v Prekmurju, leta 1941 naj bi jih bilo nekaj nad 469, večina pa jih je
končala v koncentracijskih taboriščih. Ubitih je bilo 387 prekmurskih Židov, preživelo jih je
65 (Kuzmič, 2002, str. 140-141).
Posledica holokavsta je bila praktično uničenje slovenske judovske skupnosti in
jugoslovanskega judovstva nasploh. Holokavst ni le najpomembnejši demografski dejavnik za
razumevanja stanja današnje judovske skupnosti, ampak je pustil posledice preko meja
racionalnega v slehernem neposredno preživelem in tudi bodočih generacijah. Povojni
komunistični režim in boleči spomini na preteklost so tako vplivali, da se še tista peščica
preživelih raje ni »izpostavljala« in je svoje judovske korenine raje zamolčala, kar se je
odražalo tudi v statistikah. Šele nova, do svoje preteklosti dovzetnejša generacija,
svobodnejše politične razmere in novi priseljenci iz drugih delov Jugoslavije so dali vidno
večjo številko v popisu 1991.
Leta 1991 je po skoraj štiridesetih letih v popisu spet za stavljeno vprašanje o veroizpovedi, a
tokrat vprašanje ni bilo obvezujoče. Odgovorilo je le 4,2 % ali 81 tisoč oseb (Šircelj, 2003,
str. 73). Število oseb, ki so se opredelile za neko veroizpoved, se je v primerjavi z letom 1953
povečalo, prav tako pa se je povečal tudi delež tistih (20 % prebivalstva), za katere
veroizpoved ni bila znana.
Število opredeljenih za judovsko veroizpoved se je od popisa 1953 povečalo skoraj za trikrat,
nekaj na račun povečanja prebivalstva, nekaj pa verjetno tudi na račun splošne liberalizacije
družbenih razmer. V letu 1991 je število opredeljenih Judov doseglo največje število po drugi
svetovni vojni, že v naslednjem popisu (2002) se je ta številka več kot prepolovila.
Podatek, o okrog 200 slovenskih Judih, se uporablja kot zgornja uradna meja o navajanju
številčnosti judovske populacije pri nas po drugi svetovni vojni.
Zakaj se je število opredeljenih Judov v zadnjem popisu 2002 zmanjšalo je težko odgovoriti.
Poleg demografskih je zelo pomemben dejavnik tudi odklanjanje izrekanja o veroizpovedi.
Razlogi za odklanjanje pa verjetno globlji. Zmanjšanje opredeljenih za določeno
veroizpoved se je v obdobju 1991-2002 nasploh zmanjšalo za 216 tisoč ali 15 %. Zmanjšalo
se je tudi število opredeljenih za katoličane (Šircelj, 2003, str. 75). Šlo je torej za vsesplošen
družbeni pojav.
"Obdobje enajstih let, od 1991-2002, z zgodovinskega zornega kota ni dolga doba. Toda za
Slovenijo to ni bilo običajnih enajst let, temveč so bila to posebna leta. Osamosvojitev in
gradnja države (nova ustava), nastajanje novih držav na ozemlju nekdanje skupne države,
razprave o vsebini popisa, ki so segle do ustavnega sodiščpa, širjenje zavesti o prostovoljnosti
izrekanja o narodni pripadnosti in veroizpovedi, poudarjanje potreba po varovanju osebnih
podatkov, vse to so dejavniki, ki so neposredno ali posredno vplivali na ohranjanje ali
spreminjanje opredelitev iz leta 1991" (Šircelj, 2003, str. 148).
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Slovenija je z 0,005 % deležem judovskega prebivalstva, po rezultatih zadnjega
popisa, na repu evropskih držav. Če upoštevamo rezultate iz popisa 1991, ko je bilo
zabeleženo največje število Judov po drugi svetovni vojni, se mesto bistveno ne
spremeni, delež pa je še vedno dvajsetkrat manjši od evropskega povprečja.
Še manjše število bi dobili, če bi upoštevali popisane, ki so se opredelili za Jude po
narodni pripadnosti. V zadnjem popisu je bilo takih 28, večje število pa so zabeležile
narodnosti in etnične skupine, ki imajo na prvi pogled manj skupnega s slovensko
zgodovino: Grki, Bolgari, Turki, Rusi, Poljaki, Čehi, Ukrajinci, Slovaki in Romuni
(Statistični letopis Republike Slovenije 2004, 2004).
Danes naj bi v Sloveniji živelo neuradno največ 300 Judov, vendar niso vsi vključeni v
Judovsko skupnost Slovenije. V Skupnosti je registriranih 113 družin, oz. naslovov
bivališč, v veliki večini iz Ljubljane (Killer, 2005).
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4. ODNOSI MED JUDI IN SLOVENCI
V kakšnem odnosu so torej živeli Judje in Slovenci? Ko govorimo o vlogi in pomenu Judov
za slovenski prostor in družbo, je zanimivo pogledati, kako so Slovenci doživljali in gledali na
ta fenomen.
Dejstvo je, da so Judje skozi svojo celotno zgodovino v deželah, kjer so se naselili, bili
manjšina in "tuj" element v družbi. V človeški družbi od pradavnine obstajajo tendence, da
večina, bodisi po številu ali oblasti, manjšinsko skupino postavlja v podrejen, diskriminiran
položaj. Potem je tu še človekov odpor pred novim, nepoznanim, usmerjen proti tujcem, pojav
znan pod imenom ksenofobija. V danem primeru tako lahko govorimo o antisemitizmu, oz.
bolj pravilno o protijudovstvu, kjer gre v celoti gledano za sovražen in diskriminatoren odnos
nejudovske večine proti judovski manjšini. Pojav lahko spremljamo že od antike naprej...
Seveda ne moremo in ne smemo gledati na stvari črno belo. Zgodovina odnosov med Judi in
okoljem, v katerem so živeli, ni bila zgolj negativna in s pridihom sovraštva. Oplajanje med
obema kulturama v Evropi ni bilo majhno, Judje so na kulturnem področju v Evropo prinesli
arabski sistem štetja, poezijo Vzhoda in dela Maimonida in Gabirole, Judje pa so v svoj verski
sistem sprejemali in dodajali "impulze" filozofov helenističnega in arabskega sveta (Vajda,
2001).
A po sili razmer se je vse prevečkrat dogajalo, da sta oba svetova, predvsem na ravni širokih
ljudskih množic, ostajala ločena in zavita v predsodke in vse prevečkrat se je strah večine
pred nepoznanim manifestiral v nasilnih izpadih in preganjanjih. Na Slovenskem v virih
zasledimo več pričevanj o stikih zadnje vrste. Po srednjem veku, lahko odnos slovenskega
javnega mnenja do judovskega vprašanja razkrijejo številni prispevki v časnikih, če seveda
pristanemo na to, da so mediji zrcalo družbe.
Nasilje nad Judi v Srednjem veku ni bila posledica zgolj verske nestrpnosti, ki so jo podžigali
križarski pohodi, ampak je treba te antisemitske ekscese razumeti v kontekstu splošnih razmer
takratnega prostora in časa. Njihova skrivnostnost, ločenost judovske skupnosti od ostalega
prebivalstva, etnična, verska drugačnost, stereotipi in predsodki, njihova vloga pri posojanju
denarja in predvsem bojazen meščanstva pred konkurenco so le del negativnega imaginarija
lokalnega prebivalstva o Judih.
Evropa je še vedno bila nestabilna in nemirna regija. Plemstvo je bilo vojaška kasta, večina
populacije pa je še vedno živela v svetu vraževerja in nevednosti, kjer so se bolezni, naravne
nesreče, lakota, smatrali kot delo demonskih sil. Judje so bili tako kot edina nekrščanska
manjšina v Evropi primeren grešni kozel za srednjeveško družbo.
Pravni in civilni spori s kristjani in znotraj skupnosti so se reševali na posebnem Judovskem
sodišču (Bet Dim). Takšna sodišča so bila pogosta na Štajerskem, v Mariboru Radgoni in na
Ptuju, medtem, ko jih na Koroškem in Kranjskem ni bilo (Marolt, 2002).
Nasprotovanje Judom, ki se je posebej zaostrilo po letu 1348, je dobilo nove dimenzije v
gospodarskih razmerah 15. stoletja tudi v slovenskih deželah. Že leta 1338 pride do napada na
judovsko skupnost v Wolfsbergu na Koroškem, kjer je življenje izgubilo okoli 70 Judov
(Wadl, 2000, str. 102). V Ljubljani so bili izgredi zaradi izgubljenega otroka, v katerih je bilo
pobitih mnogo Judov, po Valvasorju leta 1290, čeprav je letnica dvomljiva in o dogodku ni
drugih virov. Leta 1337 so obtožili Jude, da so zastrupili vodnjake v Ljubljani in leta 1408 je
bil obglavljen Jud zaradi spolnih odnosov s kristjanko. V pretepih so umrli trije Judje
(Valenčič, 1992, str. 16). Leta 1397 je skrivna organizacija Ungenante Judenhauer zažgala
judovsko četrt v Gradcu, Radgoni in na Ptuju (Marolt, 2002, str. 317). Leta 1404 je prišlo do
pregona v salzburških Brežah, kjer skupnost kmalu zamre in na Ptuju, kjer so Jude tudi priprli
(Mlinarič, 2000, str. 67). Judje so izgnani iz Celja leta 1410 in s Ptuja leta 1443. Pred
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izgonom ob koncu 15. in na začetku 16. stoletja se judovske skupnosti na slovenskem
prostoru Kranjske, Koroške in Štajerske nahajajo le še v Ljubljani, Št. Vidu, Velikovcu,
Radgoni in Mariboru. Pomembno je poudariti, da je čez celoten srednji vek prihajalo tudi do
primerov prisilnega in prostovoljnega spreobračanja vere, predvsem iz judovstva v
krščanstvo, o čemer na Slovenskem priča sodni primer iz leta 1399, ki omenja dve krščeni
Judinji v Kamniku (Vilfan, 1961 v: Jelinčič, 2004).
Po izgonu iz slovenskih dežel so Slovenci in Judje prihajali v stik bolj sporadično, zato o
nekem odnosu tudi ne moremo govoriti. O pravem sobivanju lahko govorimo le na območju
multikonfesionalnega Prekmurja, kjer že stoletja živijo in delajo pripadniki različnih
veroizpovedi. Kuzmič (Kuzmič, 1997) trdi, da o antisemitizmu v tej pokrajini ne moremo
govoriti, vsaj ne z vidika medčloveških odnosov, nasprotno, živeli naj bi sožitju. "Židje so
radi pomagali kristjanom. V Murski Soboti je delovalo evangeličansko žensko društvo in
temu so denarno pomagali tudi židje, med njimi celo rabin dr. L. Roth (Kuzmič, 1997, str.
96)." Pomagali naj bi tudi evangeličanskemu domu ter zbirali prispevke za gradnjo
pravoslavne cerkve v mestu. V Lendavi je Židovsko društvo žena je organiziralo dobrodelne
prireditve, podpiralo reveže in oskrbovalo bolnike (Gašpar, Lazar, 1997. Med prekmurskimi
Judi so bili tudi mešani zakoni, s prestopi v krščansko vero, obratno manj (Kuzmič, 1997).
Zanimivo je bilo stališče do Judov v drugih slovenskih deželah, kamor so se posamezniki
naselili v 19. stoletju. Čeprav jih je pri nas živelo le malo, so skoraj vsi tedanji večji časopisi
pisali izključno o negativni vlogi Judov za družbo. O "Židih, židovstvu" njihovi svetovni
prevladi in zaroti ter nevarnosti, ki grozi slovenstvu so pisali vsi tedanji pomembnejši časniki,
Slovenski narod, Slovenec, Jugoslavija, Večernji list, Straža, Nova doba, Domovina,
Slovenski Korotan, Slovenski gospodar in Štajerc (Štepec, 1994; Krabonja, 1995).
Večinoma so se Slovenci srečevali z Judi kot prekupčevalci in preko tujega časopisja. Prav
zaradi tega nepoznavanja je pojem "Žid - židovstvo", postal zmerljivka za vse, kar je bilo
nasprotnega mnenja (Krabonja, 1995, str. 803). Ti naj bi na vsak način hoteli izkoristiti,
ogoljufati, zasužnjiti, podrediti in sploh uničiti slovenskega kmeta in gospodarstvo, kakor naj
bi bil to primer v drugih avstroogrskih in evropskih deželah, kjer je Jud "nastavil svoje
mreže". Judovski kramarji, zavarovalniški agenti in potujoči trgovci naj bi škodovali
slovenskim trgovcem in obrtnikom, prav tako naj bi slovensko gospodarstvo uničevali
judovski veletrgovci. Posebno občutljivi naj bi bili slovenski kmetje. Judovski prekupčevalci
naj bo ogrožali slovenskega kmeta in trgovca v trgovini s hmeljem, lesom in vinom
(Krabonja, 1995). Delovanje družine Heimann v lokalni skupnosti se ne sklada s predstavo o
preračunljivem in skopuškem Židu. Simon Heimann naj bi v Ljubljani podpiral reveže in
pospeševal splošne koristi. Kot prvi trgovec je uvedel stalne cene, da bi se izognil govoricam
o izkoriščanju. Družina je dajala stalni letni denarni prispevek za ljubljanski ubožni zavod,
zaposlovali so zapornike, za kar je Simon Heimann dobil priznanje jetnišnične uprave. Žena
je bila v odboru, kateremu je bilo zaupano nadzorstvo nad otroki v otroškem zavetišču
(Valenčič, 1992).
Slovenci so Jude odklanjali tudi iz narodnostnih razlogov, saj so tisti, s katerimi so prihajali v
stik definirali za pripadnike "višje kulture", torej za Nemce in Madžare.
Vsi časniki so judovstvo oziroma povezavo z Judi izrabljali v politične namene. Pomembna je
gotovo bila večinska konservativna politična usmerjenost slovenske politike v nasprotju z
osovraženima socialno demokracijo in nemškim liberalizmom, ki so ga zastopali tudi
avstrijski Judje in judovski mediji, ki so nasprotovali zahtevam slovanskim narodom po večji
svobodi.
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Članki in svarila pred judovskim naseljevanjem in domnevnem širjenjem njihovega vpliva v
slovenskih časnikih pričajo o predsodkih in splošnem negativnem odnosu do Judov. V bolj
ali manj negativnem tonu so o Judih pisali priznani in pomembni Slovenci svoje dobe, Anton
Mahnič, Ivan Tavčar, Janez E. Krek, Fran Govekar, Josip Vošnjak, Josip Apih, Peter Kozler
in Ivan Cankar (Štepec, 1994). V slovenski predstavi, ki se ne razlikuje dosti o
srednjeevropskih okvirov, je Jud prispodoba za različne negativne lastnosti in krivec za
negativne procese, ki jih je prinašala modernizacija in kapitalizem. Po mnenju takratnih
časopisov je Jud tujec, s svojimi negativnimi osebnostnimi lastnostmi pa je škodljiv za vsak
narod, med katerega se naseli in je kot tak na Slovenskem nezaželen.

4.1. VLOGA IN POMEN JUDOV NA SLOVENSKEM V
PRETEKLOSTI
Zaradi številčne majhnosti ter od večine dokaj ločenega življenja težko govorimo o vlogi in
pomenu, ki so jo Judje v preteklosti imeli v slovenski družbi in prostoru. Gre bolj za oceno,
kot pa za izmerljiv učinek. O vsakdanjem življenju, o osebnih stikih med obema deloma
prebivalstva priča bolj malo virov. Poleg Prekmurja, so se še najbolj ohranile sledi, ki so jih je
skozi stoletja pustila gospodarska dejavnost. Prav vloga in pomen v trgovini in začetkih
bančništva sta najpomembnejši doprinos Judov na Slovenskem. Vloga in pomen na drugih
področjih, v kulturi, politiki, znanosti je bilo zaradi zakonskih omejitev, tristoletne odsotnosti
na večini slovenskega ozemlja ter že omenjene številčne majhnosti za slovensko družbo
zanemarljivo in neprimerljivo z razmerami drugod po Evropi.
Mogoče najpomembnejši Jud, ki je kadarkoli živel na slovenskem ozemlju, ni bil pomemben
za Slovence, a je njegova avtoriteta in sloves presegel meje Slovenije. Mariborska judovska
skupnost, ki je v 15. stoletju štela več sto pripadnikov, je še posebej zaslovela zaradi rabina
Israela Isserleina (1390-1460) in tako takrat postala ena pomembnejših skupnosti južnega dela
Svetega rimskega cesarstva.. V Mariboru je Isserlein zaslovel kot eden največjih primerov
judovskega učenja v nemško govorečih deželah in njegovo ime je postalo za vedno povezano
s tem mestom. Od leta 1427 do 1445 je služil kot veliki rabin za Štajersko, Koroško in
Kranjsko in v mestu poučeval številne učence iz celotne Srednje Evrope. Še danes velja za
enega največjih strokovnjakov na področju halahe – judovskega teološkega prava v 15.
stoletju in je pogosto citiran v judovski teološki pravni rabi, celo do današnjega dne (Jelinčič,
2004).
Dobrih pet stoletij kasneje sta dva "slovenska" judovska likovna umetnika iz Lendave dosegla
vidne uspehe in priznanje tudi izven okvirov Prekmurja. György Zala je bil eden izmed
najvidnejših predstavnikov neobaročnega sloga na prelomu 19. v 20. stoletje. Njegovo najbolj
znano delo je Milenijski spomenik na Trgu junakov v Budimpešti. Marton Freyer – Farago je
bil prav tako cenjen slikar (Gašpar, Lazar, 1997, str. 77).
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4.1.1. GOSPODARSKA DEJAVNOST JUDOV NA SLOVENSKEM
Na Slovenskem so se Judje v srednjem veku naseljevali na zahtevo in željo vrhovnih oblasti,
torej ne prostovoljno, saj so bili glede njihovega naseljevanja sprejeti strogi omejevalni
zakoni. Oblast (cesar, deželni knez, …) je imela od Judov dvojno korist. Od njih si je lahko
neposredno izposojal denar in hkrati od Judov pobirala davke. Kasneje v srednjem veku so
Judje tudi s posojanjem denarja izgubili vir zaslužka, saj so mnogi krščanski posojevalci
denarja zaobšli rigorozne zakone glede tega donosnega, a grešnega in s tem prepovedanega
početja, ter tako postavili temelje velikim bančnim hišam.
V prvi meri je bil vzrok za dovoljenje naselitve prej povsem praktične narave, kot pa odraz
simpatije. Judje so bili znani kot podjetni ljudje, dobri trgovci z mednarodnimi povezavami,
kasneje pa so z posojili financirali takšne in drugačne potrebe vseh družbenih slojev. Že Karel
Veliki je kot spreten in daljnoviden vladar na vse mogoče načine spodbujal judovsko
naseljevanje, saj je upoštevajoč gospodarske interese in potrebe svojega cesarstva, uvidel
koristi in prednosti teh podjetnih ljudi.
4.1.1.1. Mobilnost Judov v srednjem veku
Povedal sem že, da so vladarji Jude na svojem ozemlju naseljevali predvsem zaradi
gospodarskih koristi. Med drugim naj bi s svojimi poznanstvi in poslovnimi vezmi pripomogli
k razvoju dežele. Da bi razumeli zmožnost njihove dejavnosti ter gospodarsko vlogo Judov
tudi na Slovenskem, je treba upoštevati dejavnike, ki so pripomigli k njihovi uspešnosti.
Najbolj "geografski" je vsakakor nihova mobilnost.
Ohranjanje vere in tradicije in do neke mere sprejemanje običajev, jezika in poklicev okoliške
družbe so naredili iz Judov enega najbolj prilagodljivih narodov. Judje so bili tisti del
prebivalstva v srednjem veku, ki je bil prostorsko najbolj mobilen. Podložniki se tako ali tako
niso smeli odseliti s svojih kmetij, ker so bili zavezani zemljiškemu gospodu, pa tudi mestno
prebivalstvo se ni preveč selilo.
Več listin izpričuje, da so Judje iz štajerskih in koroških mest imeli poslovne stike z
ljubljanskimi (Valenčič, 1992, str. 7) in so se v posameznih mestih zadrževali do sklenitve
poslov. Selitve iz enega mesta v drugo so bile prav tako nekaj običajnega. Posebno močne
vezi so bile na primer med mariborskimi in graškimi Judi, kar se je odražalo tudi v
sorodstvenih vezeh in selitvah (Mlinarič, 1996). Ptujski Jud Muschel je bil v svaštvu z Judom
Paskulom iz Trsta (Mlinarič, 2000, str. 56).
Negotov pravni položaj, preganjanja kot pripadnikov druge vere in naroda sta prav tako
pomembna razloga. Njihova mobilnost je bila pogojena tudi z njihovo pridobitveno
dejavnostjo, to je trgovino na daljavo in njihovimi denarnimi posli v poznejših stoletjih,
vsekakor pa se vzroki in posledice te mobilnosti v soodvisnosti. Judje, ki so se zadrževali na
naših tleh v srednjem veku so prihajali iz raznih koncev Evrope, tako so prvi ljubljanski Judje
v Ljubljano prišli iz Čedada in Gorice (Valenčič, 1992, str. 5), v koroška in štajerska mesta so
večinama prišli iz ozemlja današnje Nemčije, Avstrije in Češke (Goldstein, 1988, str. 9-15), v
Kopru se omenjajo judovski bankirji iz Trsta, Mester, Mainza, Veimarja, Poreča, v Piranu pa
iz Strasbourga, Pariza, Bavarske in celo Jeruzalema (Peršič, 1999).
V Prekmurje, kamor so se Judje začeli naseljevati v 18. stoletju, so prišli v glavnem iz
Madžarske (Kuzmič, 1993) in Avstrije (Gašpar, Lazar, 1997).
Največkrat so se v določeno mesto preselili na željo vrhovne (deželne) avtoritete ali na željo
mestnih oblasti, kot je to bil primer v istrskih mestih. Oboji pa so imeli isti cilj, s posojili kriti
finančne potrebe lokalnega gospodarstva, na kar so se judovski bankirji tudi odzvali, tudi če je
to pomenilo selitev več sto kilometrov daleč. V tem pogledu je bila Evropa, če odmislimo
nasilne pregone, za Jude v srednjem veku že dolgo brez političnih meja, saj jih kapital ne
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pozna. V času, ko so ljudje za daljši čas odpotovali le na romanja, je bila za judovske trgovce
in bankirje Evropa kot "enotno tržišče", kot to radi slišimo danes, nekaj povsem običajnega.
Seveda ne gre posploševati stvari za ves judovski narod v srednjeveški Evropi, tudi krščanski
trgovci so bili verjetno "mobilni", a vsekakor to velja zanje bolj, kot za ostale skupine in sloje
srednjeveške družbe.
4.1.1.2. GOSPODARSKA DEJAVNOST JUDOV V SREDNJEM VEKU
Na Slovenskem so Judje v srednjem veku ukvarjali z:
1. denarnimi posli
2. trgovino na daljavo
Do 11. stoletja Judje v Evropi v glavnem niso bili dejavni v kreditni dejavnosti (Keller, 1992,
str. 235). Od časov rimskega imperija naprej so se Judje ukvarjali s poljedelstvom, trgovino in
obrtjo. Iz Palestine so na evropska tla prinesli dragocene izkušnje na področju oljkarstva. V
Franciji in Porenju so nasadili vinograde. V Evropo so eni izmed prvih prinesli kitajsko svilo
in začimbe. Z njihovimi ladjami se je v Evropo uvažal sladkor, riž, žitarice in les.
Jemanje obresti je prepovedovala stroga biblijska prepoved, po kateri se denar ni smel
posojati na obresti. Proti »oderuštvu« so pridigali preroki Ezekiel, Nehemija in tudi Mojzes.
Talmud je prav tako prepovedoval jemanje obresti. Tudi rabinske oblasti sprva niso
odobravale omenjene dejavnosti, a so pod pritiskom novonastalih razmer nazadnje popustili.
Kaj so Judje mislili o posojanju denarja na obresti od tujcev, torej Nejudov, lepo ponazori tale
misel, ki sem jo zasledil v Peršičevi knigi o piranskih Judih, kjer je navede naslednji odstavek
nekega rabina iz 12. stoletja: »Dandanes je splošna navada posojati na obresti ne-Židom...;
plačevati moramo namreč takse kralju in gospodom in vse to (posojanje na obresti) je
potrebno, če se hočemo preživljati; živimo med ne-Židi in se ne moremo preživljati drugače,
kot da imamo trgovske stike z njimi. Ni več torej prepovedano posojati na obresti zaradi
strahu, da bi nas zavajala njihova dela, in tudi ne ukvarjati se z vsemi vrstami trgovine.«
(Peršič, 1999, str. 16)
Poleg bančnih poslov so se Judje v Evropi uspešno ukvarjali tudi z drugimi poklici in javnimi
službami, ki so jim bile v teoriji prepovedane. Bili so znani kot dobri zdravniki, finančni
ministri, diplomanti, kraljevi svetovalci, prevajalci, upravniki posestev, itd.
V vseh krščanskih deželah, razen v Španiji in Italiji, so Judje postali vse bolj odvisni od te
dejavnosti (Keller, 1992, str. 236). V razmerah, ko so je denarno poslovanje šele uveljavljalo,
so Judje povsem reorganizirali dejavnost in tako postavili temelje bančništvu. Njihove metode
financiranja in bančnega delovanja so kasneje prevzeli severnoitalijanski trgovci. Vrhunec so
Judje v svetu srednjeveških financ dosegli v 13. stoletju (Keller, 1992, str. 236).
Papež Inocent III je na več koncilih uvedel stroge zakone (l. 1214) in obnovil stare
antisemitske zakone iz zgodnjekrščanskega obdobja. Judom je bilo prepovedano ukvarjanje s
krščanskimi poklici, kar je pripomoglo k izolaciji Judov v razmerju do večinske družbe. V
mestih so njihovo delovanje omejevali cehi, ki so odločali, kdo se lahko ukvarja z določeno
obrtjo (Keller, 1992, str. 234). Izjemi sta bili zlatarska obrt in izdelovanje pečatov (Valenčič,
1992, str. 23). Zastopani pa so bili v nekaterih t. i. svobodnih poklicih, cenjeni so bili na
primer kot zdravniki, kakor na primer Hajmb v Mariboru leta 1452 (Premk, 2002 v: Jelinčič,
2004).
Zdravniški poklic je bil v srednjem veku eden izmed bolj pogostih poklicev med Judi, kjer jim
je bilo to delo seveda dovoljeno opravljati. Skozi celotni srednji vek in kasneje so posamezni
judovski zdravniki skrbeli za zdravje cesarjev, kraljev, vojvod, papežev in plemstva. V
zgodnjem srednjem veku, v muslimanskem cesarstvu kalifov, ki se je razprostiralo od
Mezopotamije, pa do Afrike in Andaluzije, so bli prav Judje najbolj cenjeni učitelji
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medicinske znanosti, ki je v tej dobi doživljala razcvet. Prevajali so stara dela Galena in
Hipokrata, zbrali znanje in izkušnje starega Orienta in s tem mnogo pripomogli k razvoju
moderne medicine (Keller, 1992, str. 184).
Tudi na Slovenskem pričajo viri o tem, da so v srednjem veku Judje bili v prvi vrsti
posojovelci denarja, da so se torej ukvarjali s finančnimi posli in imeli v nekem smislu vlogo,
kot jo imajo to danes banke, a seveda v bolj primitivni obliki. Propad velikih toskanskih bank,
ki so poslovale tudi v Istri in slovenskih deželah, spremenjenje gospodarske razmere, kuga
sredi 14. stoletja, religiozni in drugi vzroki, so na široko odprli vrata judovskim bankirjem.
Povsod na ozemlju današnje Slovenije, kjer so se Judje za daljši ali krajši čas ustalili, so prišli
kot bankirji, da bi opravljali kreditne in druge donosne finančne posle (zakup mitnin), od
istrskih mest Beneške republike v Primorju, v Piranu, Kopru in Izoli (Peršič, 1999), preko
deželne prestolnice Kranjske, Ljubljane (Valenčič, 1992) do štajerskih in koroških mest
(Mlinarič, 2000, 1996, Wadl, 2000, Detoni, 1996).
Na Kranjskem so se Judje naselili v Ljubljani, kot največjem deželnem mestu. V mesto so z
dovoljenjem Henrika Koroškega(Valenčič, 1992, str. 16) ter češkega in poljskega kralja prišli
iz Čedada in Gorice (Hudelja, 1994). S kapitalom so krili finančne potrebe vojvode Henrika
Koroškega, pri njih so se zadolževale vse takratne večje »slovenske« plemiške družine:
Goriški grofje, Ostroviški, Rihenberški, Ortenburški, Turjaški in Žovneški gospodje (kasnejši
Celjski).
Z denarnimi posli so se ukvarjali tudi Judje v drugih slovenskih deželah Pri mariborski Judih
so si velike vsote izposojali tudi Habsburžani, še zlasti Friderik III (Mlinarič, 1996). Podobno
pomembna sta bila celjska judovska bankirja Musch in Hatchim, ki sodita k
najpomembnejšim bankirjem 14. stoletja pri nas in sta delovala na celotnem območju med
Trstom in Dunajem (Mlinarič, 2000 str. 59).
Judovske banke so v Kopru obstajale nekje do 1550, ko je bil ustanovljen Sklad usmiljenja.
To je v končni fazi vplivalo na koprsko gospodarstvo, ki je brez kreditov teže ustvarjalo nov
kapital (Peršič, 199). Judovski bankirji so se v Piranu pojavili šele štirideset let po smrti
zadnjega Toskanca v mestu, torej v osemdesetih letih 14. stoletja. V tem času so se pred
preganjanjem zatekli na ozemlje Beneške republike iz nemških in francoskih dežel. Sprva so
poslovali z manjšim kapitalom, a so se stvari kmalu spremenile. Podobno kot na Štajerskem
so tudi Piranski Judje bili lastniki nepremičnin vseh vrst, hiš, vinogradov, solin, vrtov,
travnikov in oljčnih nasadov Peršič, 1999, str. 121). Podpisane pogodbe so bile sestavljene
tako, da so omogočale tudi takšne primere, a takšna je narava kreditnih poslov tudi danes
Poleg denarništva je bila pomembna gospodarska dejavnost Judov trgovina na daljavo.
Njihove trgovske veze z muslimanskimi deželami, ki so kot nekakšna železna zavesa
obkrožale krščansko Evropo, so bile več kot potrebne za slednje in zelo donosne za prve.
Judovski trgovci so tako organizirali trgovsko mrežo, ki je Evropo prek Sredozemlja povezala
z deželami Orienta, preko Arabije vse do Indije in Kitajske (Comay, Hatefutsoth, 1981).
Od križarskih vojn dalje so bili Judje potisnjeni iz mednarodne rgovine. Njihovo vlogo so
počasi prevzele italijanske trgovske republike.
Na račun zapadlih dolgov so v last mariborskih Judov prišle številne nepremičnine v mestu,
zunaj obzidja pa tudi travniki, njive, gozdovi in zlasti vinogradi v mestni okolici in v
Slovenskih goricah do te mere, da so se lahko vključevali v trgovino z vinom. Vino so
prodajali na Kranjsko in Koroško (Mlinarič, 1996, str. 15-18). Judje s Ptuja so prodajali vino
na Koroško in Kranjsko (Valenčič, 1992, str. 23).
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Slika 2: Judovski trgovec.

Vir: http://www.flholocaustmuseum.org, citirano 26.6.2005
Spodnještajerski Judje so na daljavo trgovali z avstrijskimi obmorskimi mesti in Benetkami,
uvažali so sukno, svilo, južno sadje, zlatnino, začimbe, izvažali pa les, kože, žito in obrtne
izdelke (Mlinarič, 1996, str. 17). Denarni posli so bili glavno opravilo ljubljanskih Judov,
vendar so verjetno posegali tudi na druga področja, kot je bila to praksa drugod. Trgovali naj
bi z Benečani, Ogri in Hrvati (Valenčič, 1992, str. 23). Piranski Judje so prodajali vino,
sukno, olje, kože, orožje, konje, pohištvo, ladje in sol. Kupci so bili v glavnem Pirančani. Po
drugi strani so Judje od domačinov kupovali apno, meso, olje govedo (Peršič, 1999, str. 116)
Na Koroškem se Judje s trgovino naj ne bi ukvarjali (Wadl, 2000, str. 103)
Iz zgodnejšega obdobja se v ohranjenih zadolžnicah judovskih bankirjev kot dolžniki
največkrat omenja plemstvo, največji “investitor” in hkrati največji “potrošnik” tistega časa.
Posamezne listni pa kažejo, da so si denar izposojali tudi meščani, mestni trgovci za poslovne
podvige, obrtniki za nabavo novih orodij in duhovščina (Valenčič, 1992, str. 17). Monopol so
imeli nad večino kreditnih poslov v 14. stoletju. Čeprav niso razpolagali z velikim kapitalom
so imeli pomembno vlogo pri financiranju gospodarskih dejavnosti (Valenčič, 1992, str. 20).
Od druge polovice 14. stoletja se je socialna struktura odjemalcev judovskih kreditov začela
spreminjati. Plemstvo se je finančno dovolj osamosvojilo in okrepilo, da ni bilo več v tolikšni
meri vezano na judovski kredit (Valenčič, 1992, str. 20).
Od srede 15. stoletja so posojila jemali predvsem rokodelci in kmetje, torej nižji socialni sloji.
Iz zapisov, t. i. »židovskih knjig« (judenpuch), v katere se je zapisovalo vse pogodbe v zvezi s
krediti na koroškem in štajerskem, je razvidno, da je zadolževanje podložnikov v tem času
zajelo izredno velik obseg (Mlinarič, 1996, str. 22). Posojila so odjemalci jemali bolj za kritje
slabih letin in vsakodnevne potrebe kot pa za koristi lastnega gospodarstva. “Pri takih
posojilnih razmerjih so sicer običajni pogoji, kot visoke obresti in zapadlost zastavljenih
predmetov v primeru neplačila, imeli v očeh krščanskih dolžnikov značaj oderuštva in so
zaostrovali njihove odnose ne le do židovskih upnikov, temveč sploh do Židov (Valenčič,
1992, str. 20).”
Od začetka 15. stoletja dalje se je gmotni položaj Judov zaostril, hkrati pa je naraščala
sovražna nastrojenost proti njim. Splošna gospodarska kriza in konkurenca meščanstva v
trgovini in kreditnih poslih sta se okrepili. Vedno večje omejitve glede trgovanja so njihov
položaj se poslabšali. 1371 je bilo štajerskim Judom prepovedana trgovina z žitom in vinom,
ki je prej predstavljala dodaten vir zaslužka. Odredba kralja Friderika IV (1445) je
prepovedala trgovanje z beneškim blagom (Mlinarič, 1996, str. 17).
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Karta 11: Srednjeveške judovske naselbine in gospodarsko-naselbinski sistem.

Vir podlage: Granda, 2004
Avtor karte: Kodre, 2005.
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4.1.1.3. GOSPODARSKA DEJAVNOST JUDOV MED 16. IN 19. STOLETJEM
Po izgonu pa niso bili pretrgani vsi poslovni stiki z Judi. Ljubljanski trgovci so sodelovali
predvsem s tržaškimi Judi, kjer so se ti poleg denarnih poslov ukvarjali tudi s trgovino. V 18.
stoletju so se ljubljanski trgovci na tržaške Jude obračali tudi kot na bankirje v kreditiranju
(Valenčič, 1992, str. 32). Pa tudi izgon sam se je ponekod (goriška grofija) zavlekel še daleč
v 16. stoletje (Valenčič, 1992, str. 30).
Zelo verjetno je tudi, da so judovski trgovci v 17. stoletju obiskovali ljubljanske letne sejme.
Število judovskih trgovcev se je v notranjavstrijskih deželah konec 17. stoletja nasploh
povečalo. Ukvarjali so se s trgovino, tudi ko niso imeli izrecnega cesarjevega dovoljenja za
bivanje v deželi. Nekaj Judov se je zaposlilo v oskrbniških in podobnih službah, saj so si
ponekod pridobili naklonjenost zemljiških gospodov (Valenčič, 1992, str. 31).
V 18. stoletju so posamezni Judje obiskali Kranjsko, a le s posebnimi dovoljenji. Medtem, ko
v notranjosti dežele ni bilo stalnih judovskih naselbin, so se v tem času številčno in
gospodarsko okrepile tiste na Primorskem, še zlasti v Trstu, Gorici, Krminu, Tržiču in
Gradiški.
Goriški Judje so se poleg denarnih poslov ukvarjali tudi z trgovino z železom, ki je do srede
17. stoletja bila v njihovih rokah, idrijskim živim srebrom, kožami, platnom, oljem, lesom in
tkaninami (Valečič, 1992, str.34). Ko se je v začetku 18. stoletja na Goriškem začelo širiti
svilogojstvo in svilarstvo, so imeli Judje pri tem pomemben delež. Nakupovali so kokone od
svilorejcev, imeli so odvijalnice surove svile in predilnice (Valečič, 1992, str.34). Po izgonu
Judov iz avstrijskih dežel, konec 15. in v začetku 16. stoletja, so tu našli nov dom, prav tako,
ko se v 18. stol tja priselili iz Benetk. Geto je bil ustanovljen leta 1684. Ker jim je bila
prepovedana vsakršna obrt, so se pred drugimi usmerili v ustanavljanje prvih industrijskih
obratov in manofaktur, povezanih s tobakom, voskom in že omenjeno svilo. Kljub številčni
majhnosti skupnosti, je imela judovska pomemben gospodarski vpliv na Gorico in Goriško
deželo, ki je takrat veljala za manj razvito v okviru Avstrije (Marolt, 2002). Oblasti so jih
priznale kot za Goriško grofijo koristne prebivalce, ki so mnogo pripomogli k razvoju tovarn
in svilarstva, organizaciji manofakutr, povečanju izvoza nihovih proizodov ter kmetijskih
pridelkov. Država je torej priznala nihovo vlogo v izvajanju merkantilistične politike, ki naj bi
okrepila gospodarsko in s tem politično moč države.
Racionalizem in v njem utemeljene ideje in ideali razsvetljenstva so prinesli preobrat v
odnosu države do Judov. Država naj bi sočasno okrepila svojo gospodarsko moč, spodbujali
naj bi razvoj in trgovino »Namen predpisov iz 1781 je bil napraviti Jude koristnejše za
državo, odpraviti na raznih področjih njihov izjemni položaj in jih v večji meri vključiti med
drugo prebivalstvo (Valenčič, 1992, str. 39).« Judom naj bi bil dovoljen dostop na višje šole
in univerze. Odprle naj bi se jim nove pridobitne dejavnosti, npr. kmetijstvo, toda le na
obdelanih ali neobdelanih zemljiščih, ki niso pripadala podložnikom. Mogli bi postati
rokodelci, čevljarji, zidarji, krojači, smeli bi postati arhitekti, dovoljene naj bi jim bile vse
svobodne umetnosti. V teh novih razmerah ni bilo v toliki meri pomembno, kdo in kaj si,
temveč, kako si lahko koristen za državo.
Novi privilegiji so bili najbolj naklonjeni Judom na robu slovenskega etničnega prostora, v
Prekmurju, Trstu, pa tudi v drugih deželah se je država trudila, da bi Jude vključila v trgovino,
kljub očitnim odporom (kranjskih) domačih trgovcev.
Na tem mestu ne moremo mimo vloge Judov v razvoju gospodarstva v Prekmurju. V tem
času so v Prekmurje priseljevali predvsem iz Madžarske in Avstrije, saj je imelo ozemlje
Prekmurje pod Ogrsko za razvoj trgovskega stanu sorazmerno ugodno lego. Tu je potekala
meja med agrarno Ogrsko in že nekoliko bolj industrijsko usmerjeno današnjo Avstrijo in

54

Nemčijo. Sprva so bili trgovci, mesarji, gostilničarji in podobno (Kuzmič, 2002), kasneje pa
so iz teh temeljev uveljavili kot eden najznačilnejših elementov gospodarskega življenja v
regiji.
V literaturi se nekako od srede 18. stoletja se Judje vedno bolj omenjajo kot trgovci, v
primerjavi s srednjim vekom, ko jih poznamo v glavnem kot bankirje. Dovoljenja za stalno
naselitev, splošno dovoljenje za trgovanje z domačimi proizvodi Judje sicer še niso dobili, so
pa na Kranjsko zahajali kot posamezni trgovci in zakupniki ali pooblaščenci pri raznih
državnih ter drugih javnih dobavah (Valenčič, 1992, str. 37). Živahni so bili poslovni stiki
med ljubljanskimi in štajerskimi trgovci ter tržaškimi judovskimi trgovci, predvsem v trgovini
z žitom (Valenčič, 1992, str. 38).
Obisk sejmov je judovskim trgovcem dajal možnost, da so trgovanje razširili tudi čez
dovoljeni okvir. Po končanju sejmov so se še dolgo zadrževali v mestih in s tem izzivali
nasprotovanje domačih trgovcev, saj naj bi Judje prodajali razne tuje izdelke in prepovedano
blago (Valenčič, 1992, str.42).
»Gospodarska svoboda, ki jo je uvedla francoska oblast v Iliriji, je omogočila gospodarsko
oziroma poklicno dejavnost tudi tujcem in Židom (Valenčič, 1992, str. 43).«
Francoski guverner Marmont je odlokom razveljavil vse posebne zakone glede Judov in jim
tako priznal vse pravice, kot so jih imeli ostali prebivalci. V Franciji so Judje postali
enakopravni državljani 1791, prvič v zgodovini moderne Evrope (Keller, 1992).
Ena prvih judovskih družin, ki je izkoristila abolicijo starih prepovedi, je bila družina
Heimann z Bavarskega, ki je v Ljubljani odprla trgovino z manofakturnim blagom. Poleg tega
so imeli tudi menjalnico (Valenčič, 1992, str. 43). Leta 1814 je bilo v Ljubljani tako 9 oseb
judovskega porekla (Valenčič, 1992, str. 44). Obdobje, ko so Judje uživali enake pravice z
drugim prebivalstvom, je prenehalo z koncem francoske oblasti.
4.1.1.4. GOSPODARSKA DEJAVNOST JUDOV NA SLOVENSKEM MED LETI 18141914
Z restavracijo avstrijske oblasti so judovski uslužbenci smeli ostati v Ljubljani, tudi če so
prišli po letu 1814, ni pa jih smelo biti več, kot pod Francozi.
Jakob Kohn Mayer je bil ustanovitelj trgovske firme J.C. Mayer, ki je v Ljubljani imela
manofakturno trgovino do 1945. Ukvarjala se je tudi z bančnimi in menjalniškimi posli, firma
pa je posegala tudi v industrijo.
Novomeško okrožno glavarstvo je po obnovitvi avstrijske oblasti na Kranjskem izdalo nekaj
krošnjarskih dovoljenj ogrskim Judom, ki so potem krošnjarili tudi na Štajerskem (Valenčič,
1992, str. 49).
Judje so bili s kapitalom udeleženi pri obeh, leta 1828 ustanovljenima ljubljanskima
sladkornima rafinerijama. Čeprav je bilo Judom na Kranjskem še vedno prepovedano bivati in
pridobivanje nepremičnin, so v obliki kapitalskih družb imeli v rokah, če ne v celoti, pa vsaj
delno, dve najpomembnejši ljubljanski industrijski podjetji v prvi polovici 19. stoletja
(Valenčič, 1992, str. 50).
Marčna revolucija 1848 je na papirju za Jude odpravila razne dotedanje omejitve, trajalo pa je
še nekaj let preden so predpisi tudi v resnici zaživeli.
V 50. letih 19. stoletja se v Ljubljani pogosto omenjajo trgovci iz Hrvaške in Madžarske
(Valenčič, 1992, str. 53). Trgovali so z žitom, žganjem in vinom. V primerjavi s judovskimi
trgovci so bili obrtniki na Kranjskem le izjeme. Tudi po sprejetju Zakona o splošnih pravicah
državljanov (1867), ki je uvedel splošno avstrijsko državljanstvo, jih je na Kranjskem živelo
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še vedno malo. Prihajali so občasno, kot krošnjarji, potujoči trgovci in člani gostujočih
nemških gledaliških skupin (Valenčič, 1992, str. 57).
V Mariboru se je po sprejetju Zakona iz 1867 naselil judovski trgovec Jacob Schlesinger
(http://www.jewishencyclopedia.com, citirano 13.8. 2005).
Prekmurski Židje so v tem obdobju pravzaprav prvi začeli razvijati trgovino in gostinstvo v
regiji. Meščanstva v tem času v Prekmurju ni bilo, na njegov nastanek in oblikovanje pa so
med drugim vplivali tudi Židje (Kuzmič, 2002, str. 139).
Leta 1883 je začela v Ljubljani obratovati Tovarna kleja, ki sta jo ustanovila Juda Hirsch in
Steinberg iz Gradca (Valenčič, 1992, str. 57), Judje pa so v podjetju vedno bili udeleženi
bodisi kot vodilni uradniki, bodisi s kapitalom. Gospodarsko morda najpomembnejšo vlogo je
v tistem času imel Alfred Lorant, ustanovitelj firme Alko, ki je izdelovala žgane pijače, sadne
sokove in marmelade, ostali Judje so bili po večini manjši trgovci. Usnjarska firma »Brata
Moskovič« je sodila med največje svoje stroke na Slovenskem.
Posamezniki so bili kot uradniki, tehnični ali knjigovodski uslužbenci zaposleni v večjih
industrijskih in drugih podjetjih, v papirnici Vevče, steklarni Zagorje, rudarski združbi
Radeče in Svibno (Valenčič, 1992, str. 62).
4.1.1.5. GOSPODARSKA DEJAVNOST JUDOV NA SLOVENSKEM V OBDOBJU
MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA
Konec prve svetovne vojne je pomenil razpad habsburške monarhije, država pa je razpadla na
več manjših nacionalnih držav. Ob nastanku nove južnoslovanske države na Balkanu,
Kraljevine Jugoslavije, so nekateri Judje odšli, prišli pa so drugi, ki so jih pritegnile ustanove
in podjetja, nastala v novih političnih razmerah.
Judovski uslužbenci so bili zaposleni na železnici, v Trboveljski premogokopni družbi ni
podružnicah nekaterih zagrebških bank. Spremenila se je tudi poklicna struktura judovske
skupnosti. Pred prvo svetovno so prevladovali samostojni trgovci, po letu 1918, pa je narasel
delež delež uradnikov komercialne, bančne in tehnične stroke(Valenčič, 1992, str. 65).
Najštevilčnejši so Judje na ozemlju Prekmurja, kjer so bili sploh najbolj relevanti, ko
govorimo o vlogi Judov v slovenskem gospodarstvu, kulturi in prostoru. Bili so ustanovitelji
prvega denarnega zavoda v Lendavi, Dolnjelendavske hranilnice. V lasti so imeli dva mlina in
dve opekarni. V obdobju med 1927 in 1943 je mednarodno judovsko podjetje Našička d. d. V
Lendavi ustanovilo lesno-predelovalno industrijo. Leta 1906 je nastala tovarna dežnikov,
Hungaria, sprva uspešno podjetje, ki pa je propadlo leta 1933. Bivša lastnika Hungarie, Juda
Blau in Eppinger sta za krajši čas ustanovila tekstilno podjetje (1933-1935). Leta 1928 je bilo
osnovano pletilstvo, ki je ob vrhuncu, leta 1938, zaposlovalo 195 okoliških žena (Gašpar,
Lazar, 1997, str. 71).
Ne glede na relativno številčno majhnost judovske populacije, pa je bil delež judovskega
kapitala v slovenskem gospodarstvu pred drugo svetovno vojno znatno večji (Valenčič, 1992,
str. 68). Pri vseh večjih podjetjih je bil udeležen tuj kapital, ki pa naj bi bil pod judovskim
vplivom. Udeležba judovskega kapitala se je odražala pri delniških družbah, zlasti v sestavi
članstva upravnih in nadzornih svetov. Pred 1930 so bili v upravnem odboru pivovarne Union
od trinajstih članov trije Judje, podoben delež je bil v papirnicah Vevče, Medvode in
Goričane. Po letu 1930 je domači kapital počasi prevladal nad tujim, kar se je odražalo tudi v
sestavi nadzornih svetov.
Pod močnim vplivom judovskega kapitala so bile Trboveljska premogokopna družba po letu
1924 in vse zagrebške banke, ki so imele podružnice pri nas in so se tudi sicer angažirale v
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slovenskem gospodarstvu. Neposredno je bil judovski kapital udeležen v nekaterih podjetjih
tekstilne industrije.
Začetek druge svetovne vojne pomeni tudi konec običajnih socialnih odnosov in razmerij med
slovensko judovsko skupnostjo in večinsko družbo. Fizično uničenje v holokavstu in nato še
brezrazredna družba komunističnega sistema onemogočata preprosto kategorizacijo
gospodarske dejavnosti, kot je to bilo na primer v srednjem veku, zato ne moremo govorit več
o neki skupinski »vlogi v gospodarstvu«. V zadnjih petdesetih letih so Judje na Slovenskem
povsem neizstopajoč in integriran del slovenske in še prej jugoslovanske družbe. Njihovo
morebitno drugačno zaposlitveno strukturo v primerjavi z drugimi sem obdelal v poglavju,
kjer sem analiziral rezultate anket.
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4.2. JUDJE V SLOVENIJI DANES: SLOVENSKA JUDOVSKA
SKUPNOST IN IZZIVI 21. STOLETJA
V poglavju bom predstavil rezultate, ki jih je dalo raziskovalno delo na "terenu". Medtem, ko
sem v drugih, bolj teoretičnih poglavjih obdelal teme iz splošne zgodovine in migracijske
problematike, predstavljajo naslednje pisane vrstice zaključke in spoznanja iz osebnih
pogovorov in anketiranja.
V sledečem poglavju bom predstavil nekatere značilnosti, ki nekoliko posegajo na področje
sociologije. Pojmi, kot so identiteta in vrednote, dejavniki in procesi, ki preoblikujejo
moderne evropske judovske skupnosti in morebitne skupne značilnosti, se mi zdijo pomembni
za razumevanje položaja slovenske judovske skupnosti in njenega vloge v slovenski družbi,
kakor tudi v globalnem kontekstu.
4.2.1. Judovski "preporod" v novi luči
V novejših študijah se velikokrat omenja "preporod" judovskega načina življenja v Evropi in
tudi Sloveniji. Povečanje zanimanja za nekatere "judovske prakse" je značilno predvsem med
mlajšimi generacijami. To naj bi veljalo tako za zahodnoevropske, kot tudi za postkomunistične judovske populacije (Graham, 2004, str. 11).
Organizirano življenje Judov v nekdanji Jugoslaviji nikakor ni bilo onemogočeno, še več, bilo
je dobro organizirano, spremenila se je le naravnanost dejavnosti. Federacija jugoslovanskih
judovskih skupnosti (Savez Jevrejskih Opština Jugoslavije) ponovno zaživela leta 1952, njeno
primarno delovanje pa se je iz verskega prestavilo na kulturno, izobraževalno, mladinsko in
humanitarno področje. Povojna Jugoslavija je imela 36 organiziranih judovskih skupnosti.
Največje so bile v Beogradu, Zagrebi in Sarajevu, ljubljanska pa je skupaj s tistimi v Subotici,
Novem Sadu, Zemunu, Reki, Osijeku, Splitu in Skopju, spadala med srednje velike (Elazar et
al., 1984, str. 12). Znotraj okvirov matične organizacije so delovali Odseki za žensko sekcijo,
mladino in pevske zbore (Zagreb, Beograd), številni odbori in komisije (Odbor za kulturne
dejavnosti, za delo s študenti, za interetnične in mednarodne odnose, itd.). Pod
pokroviteljstvom Zveze so delovali tudi dom za ostarele v Zagrebu, dva vrtca v Beogradu,
Judovski zgodovinski muzej in arhiv v Beogradu, letni poletni kampi in vse judovske
publikacije, Jevrejski pregled in Jevrejski almanah, mladinski Kadima in Salom ter
monografske publikacije v zvezi z jugoslovanskim judovstvom (Elazar et al., 1984, str. 2538).
Kljub dobri organiziranosti za časa bivše Jugoslavije je bilo versko življenje na minimumu,
mlajše generacije pa za ta vidik življenja niso kazale večjega zanimanja. Po raziskavi iz 1971
(N=4 702) je manj kot 50 % posameznikov obhajalo versko obredje ali praznik doma, slaba
tretjina pa je bil vsaj enkrat letno v sinagogi. 85 % tistih, ki so obiskovali sinagogo je bilo
starih nad 45 let, starejši od 65 let pa so predstavljali polovico te skupine. Več kot polovica
»obiskovalcev« sinagoge je bila žensk (Elazar et al., 1984, str. 10-14).
Kar 61,5 % anketiranih iz moje raziskave (Kodre, 2005; N=39) v otroštvu ni bilo deležnih
vzgoje v skladu z judovsko tradicijo, 30,8 % jih je bilo delno vzgojenih v skladu z judovsko
tradicijo in le 7,7 % vprašanih je bilo deležnih polne judovske vzgoje. V ZDA na primer, ni v
mladosti deležnih judovske vzgoje ali izobrazbe le 27 % Judov (The National Jewish
Population Survey 2000/1, 2003).
Od leta 1991 naprej, ko je JSS zaživela v novi, samostojni obliki, narašča zanimanje
posameznikov za njihove judovske korenine, tradicijo in običaje, saj mladina predstavlja
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visok odstotek udeležbe v dejavnostih in samem vodstvu skupnosti. 80% vodstva JSS je
mlajših od 30 let (http://www. jss.si, citirano 14. 9. 2005).
Ta pojav pa naj ne bi pomenil neke nove verske renesanse, prihaja namreč do redefinicije, kaj
pomeni biti Jud. Ljudje iščejo nove načine kako izraziti svojo judovsko identiteto.
Tradicionalne vzorce obnašanja, navade in običaje spreminjajo in jih prilagajajo novim časom
in razmeram. Kljub temu, da se mnogo članov Judovske skupnosti Slovenije (JSS) udeležuje
srečanj v sinagogi in prostorih JSS, pa o globoki religioznosti, vsaj, kar se tiče izpolnjevanja
nekaterih zapovedi, glede na odgovore iz anket, ne moremo govoriti. Velika večina vprašanih,
97,4 % ne opravlja vsakodnevnega verskega obredja, strogih zakonov Tore se ne drži 69,2 %
vseh anketiranih, 20,5 % zakonov Tore ne spoštuje, ker to ne dovoljujejo objektivne razmere (
nedostopnost košer hrane na slovenskem trgu, ...), 7,7 % se jih drži delno.
Tedenski šabat praznuje danes dobra četrtina, 25,6 % anketirancev. Podobno je v ZDA, kjer
šabat praznuje 28 % vseh ameriških Judov (The National Jewish Population Survey 2001-00,
2003). Podatke o praznovanju tega družinskega praznika v preteklosti sem zasledi v knjigi
"Židje v Lendavi". Le redki, bolj pobožni lendavski Judje so praznovali šabat v polni meri.
Večina Judov je imela ob sobotah odprte trgovine in normalno opravljala vsakdanja opravila.
Vendar so tudi ti, manj pobožni Judje, šli v petek zvečer in soboto dopoldan v sinagogo k
bogoslužju, ob petkih zvečer pa so pripravljali svečano večerjo (Gašpar, Lazar, 1997, str. 20).
Grafikon 2: Spoštovanje zakonov Tore in šabata po odstotkih.
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Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Biti Jud naj bi po mnenju raziskovalcev vedno bolj pomenilo pripadnost etnični skupini, kot
pa izraz verske pripadnosti. Rezultati zadnjih dveh popisov v Sloveniji tega sicer ne kažejo,
število opredeljenih za judovsko veroizpoved močno presega tiste po narodnostni pripadnosti.
Sam bi to pojasnil z nekakšnim kompromisom tistih, ki si s svojim poreklom "niso čisto na
jasnem", za Juda po narodni pripadnosti se ne opredelijo, ker tega ne čutijo v svoji biti, zato se
odločijo za manj obvezujočo in bolj prožno kategorijo veroizpovedi, ki to v osnovi ni, a danes
dobiva vsebolj posveten pomen in pomeni bolj pripadnosti skupini. Tako se na primer z
udeležbo na večerji ob Pesahu (seder) vedno bolj izraža pripadnost skupini, vez s tradicijo,
kot pa versko doživetje (Graham, 2004).
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Čeprav 92,3 % anketirancev v mladosti ni bilo ali pa je bilo le delno vzgojenih v skladu s
tradicijo jih danes 74,4 % praznuje vsaj en judovski praznik. Najbolj obhajani so naslednji
prazniki:
Grafikon 3: Najbolj obhajani prazniki v slovenski judovski skupnosti.
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Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Danes imajo torej ljudje na izbiro ne le, da so Judje, ampak tudi, na kak način želijo svojo
pripadnost izraziti. Verska praksa dobiva novo, posvetno preobleko, v kateri posamezniki
izražajo svoj, oseben odnos do svoje (judovske) identitete. Termini kot "lahki judaizem",
"instant judaizem", "judaizem po želji", "judaizem al a carte" se pojavljajo v literaturi in naj bi
predstavljali ta proces (Graham, 2004, str.17).
4.2.2. "Vpliv okolja" na moderno judovsko identiteto
Ena izmed najpomembnejših gonilnih sil za povečanim vplivom sekularne identifikacije je t.
i. koncept ambience. Pomeni vse vplive, ki jih ima "okolje", družba na identiteto manjšinskih
skupin. Tako Libman navaja "da se vzorci obnašanja med Judi v nobenem primeru ne
razlikujejo pomembno od vzorcev večinske družbe... (v Graham, 2004, str. 16)."
V prejšnih poglavjih sem že opisal razmere in odnose med Slovenci in Judi v preteklosti. In
kakšna je situacija danes? Slovenski Judje so povsem neizstopajoč del slovenske družbe,
številčno jih je malo, po ulicah slovenskih mest in trgov se ne sprehajajo bradati možje v črnih
plaščih, ki bi za koga lahko bili razlog za negodovanje. Večina Slovencev verjetno sploh
nikoli ne pomisli, da so v Sloveniji Judje njihovi sodržavljani.
V anketi sem povprašal, kako Judje doživljajo okolje, v katerem živijo. Se jim zdi slovenska
družba tolerantna? So bili že kdaj osebno deležni diskriminacije zaradi svojega porekla ali
verskega prepričanja? Rezultati so bili naslednji: 28,2 % jih je menilo, da je slovenska družba
strpna, večina, 53,8 % jih je menila, da ni, delno strpna pa se zdi 18 %.
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Grafikon 4: Diskriminacija in strpnost slovenske družbe po mnenju anketirancev.
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Grafikon 5: Diskriminacija in strpnost slovenske družbe.
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Tisti, ki so menili, da je slovenska družba strpna, nikoli ali pa so le enkrat v življenju občutili
diskriminacijo na svoji koži. Večkrat ali nekajkrat se je to zgodilo tistim, ki so odgovorili
drugače, lep primer, kako življenjske izkušnje vplivajo na človekov pogled na svet.Posledice
druge svetovne vojne in holokavsta so jasne, podrobneje sem jih obdelal že v drugih
poglavjih.
Kot "pritisk" okolja na identiteto slovenskih Judov lahko razumemo naslednji podatek. V
anketi sem postavil vprašanje "Kako bi Vi opredelili svojo etnično pripadnost?" Le 17.9 % se
jih opredelilo za "Juda", za "Slovenca" se je imel podoben delež anketirancev, 15,4 %. Slaba
polovica, 46,1 % se je opredelila za "oboje", torej se imajo etnično za Juda, kot za Slovenca.
15, 4 % anketiranih je menilo, da etnična pripadnost ni pomembna.
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Grafikon 6: Opredelitev po etnični pripadnosti.
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Tisti, ki svojo etnično pripadnost opredelili kot judovsko, so imeli povprečno največje število
judovskih prednikov, natanko 4, medtem, ko so tisti, ki menijo, da etnična pripadnost ni
pomembna, imeli v povprečju najmanj prednikov judovskega porekla, 2,7.
Grafikon 7: Odvisnost etnične opredelitve od povprečnega števila judovskih prednikov.
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Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Slovenska (evropska) družba je danes v osnovi posvetna družba, na vse večji vpliv
sekularizacije niso imuni niti Judje. Sekularizacija pa ne pomeni isto kot asimilacija. Prvi
pojem pomeni postopen umik vere iz osebnega življenja, medtem ko slednji pomeni opustitev
identitete svojih prednikov.
O postopni sekularizaciji priča tudi naslednji podatek iz anket. Razvrstitev poglavitnih
povezovalnih elementov judovske identitete to nakazuje. Kot najpomembnejša elementa sta se
izpostavila "skupna zgodovina " ter "tradicija in običaji", 64, 1 % anketiranih je postavilo
enega od teh na prvo mesto. Vera se je zdela le slabi tretjini (28,2 %) najpomembnejši
povezovalni judovske identitete.
Najočitnejši primer, kako je sekularizacija evropske (slovenske) družbe vplivala na judovsko
populacijo, predstavljajo vzorci sklepanja zakonskih zvez. Trend je opazen povsod po Evropi.
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Zakonska zveza s partnerjem nejudovskega porekla je bila že po rezultatih jugoslovanske
raziskave iz leta 1971 med pripadniki srednje in mlajše generacije prej pravilo kot izjema.
Pojav se je še posebej okrepil po drugi svetovni vojni (Elazar et al., 1984, str. 20).
Ankete v okviru moje diplomske naloge so za Slovenijo dale naslednje rezultate. Upošteval
sem tiste, ki so trenutno poročeni, ovdovele in tudi ločene. V zakonski zvezi je, oziroma je
bilo 66,7 % anketiranih. Od trenutno poročenih jih 45,5 % ima judovskega partnerja. Med
starejšo generacijo, povprečno staro 77,7 leta, je nekoliko presenetljivo ta delež bil le 28,6 %.
Od ločenih jih je judovskega partnerja imela četrtina.
Gledano v celoti ima ali je imelo 34,6 % vprašanih judovskega zakonskega partnerja, mešanih
zakonskih zvez je torej 65,4 %
Grafikon 8: Zakonska zveza.
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Tabela 20: Delež mešanih zakonskih zvez po nekaterih evropskih državah.
Država
Leto
Delež - %
Ukrajina
1998
56
Nemčija
2003
50
Francija
2002
30-40
Nizozemska
2000/1
59-70
Švedska
2003
33
ZDA
2000
50
SLOVENIJA
2005
65
Vir: Graham, 2004; The National Jewish Population Survey 2000/1, 2003; Kodre, 2005 Podatki iz anket, N=39
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Študije so pokazale ne le povečanje števila porok med Judi in Nejudi, ampak tudi
svobodnejšega in strpnejšega odnosa do te problematike. Kar 73,1 % tistih, ki so, ali so bili
poročeni, je odgovorilo, da je bila etnična pripadnost nepomemben dejavnik pri izbiri
njihovega zakonskega partnerja.
Grafikon 9: Pomembnost etnične pripadnosti pri izbiri zakonskega partnerja.
120
100

Delež

80

Nepomembno

60

Delno pomembno
Pomembno

40
20
0
POROČEN

LOČEN

OVDOVEL
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Velika večina anketirancev, 89,5 % prav tako meni, da je nepomembno, ali pa naj bo to
otrokova lastna odločitev, da se njihovi (morebitni) otroci poročijo s partnerjem judovskega
porekla.
Grafikon 10: Pomembnost etničnega dejavnika za sklenitev zakonske zveze otrok
anketirancev.
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Še najpomembneje se zdi, da se njihov otrok poroči z judovskim partnerjem tistim, ki sploh
niso poročeni ali pa so ločeni, a želje so nekaj, realnost pa nekaj povsem drugega.
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Grafikon 11: Pomembnost etničnega dejavnika za sklenitev zakonske zveze otrok
anketirancev po posameznih kategorijah.
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Ker naj bi Judje v zadnjem času praznovali tudi nekatere t. i. "praznike okolja", sem to trditev
preveril.
Krščanski Božič po podatkih iz anket praznuje tretjina anketiranih (30,8 %), delno
(obdarovanje, ... ) podoben odstotek (33,3 %), praznika pa ne praznuje 35, 9 % vprašanih. Več
kot dve tretjini jih torej v takšni ali drugačni obliki praznuje Božič, ki je v teoriji v nasprotju z
judovsko versko tradicijo. Novo leto (31.12.) jih praznuje še več, 89,7 %, Roš ha-šano manj
kot polovica (48,7 %).
Grafikon 12: Praznovanje Božiča in Novega leta.
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4.2.3. Skupne "vezi" in nova internacionalizacija judovske identitete
Raziskave in študije so pokazale, da obstajajo spremenljivke, skupne judovskim populacijam
v različnih državah Evrope. Do podobnih zaključkov sem na podlagi podatkov iz anket prišel
tudi sam.
Te so skupne značilnosti so (Graham, 2004):
• Demografski trendi
• ekonomske značilnosti
• izobrazbena struktura
• socialne navade
• občutek pripadnosti "judovski stvari"
Judje po Evropi izkazujejo podobne demografske trende. Poleg že omenjenih mešanih
zakonskih zvez, se poročajo pozno, če sploh, in imajo manj otrok (Graham, 2004, str.21).
Vsota teh značilnosti je starostna struktura Judov po Evropi, ki predstavljajo vedno bolj
ostarelo populacijo.
Povprečna starost anketirancev je bila 54,4 leta, že raziskava 1971. leta je pokazala, da je bila
več kot polovica članov jugoslovanske judovske skupnosti stara nad 45 let (Elazar et al.,
1984, str. 16). V Republiki Sloveniji predstavlja delež ljudi, starih nad 60 let, okrog 20 %
(Population Statistics 2004, 2004). Delež oseb 60+ je med anketiranci znašal 33,3 %. Oseb
mlajših od dvajset let med vrnjenimi anketami ni bilo.
Tabela 21: Delež posameznih oseb po posameznih starostnih skupinah, 2003.
Slovenija
Anketiranci
EU 25

starostna
skupina

država

20 - 59
58,4
66,7
60+
20,1
33,3
Vir: Population Statistics 2004; Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39

%

55,7
21,5

Stopnja rodnosti naj bi bila med judovskimi ženskami nižja kot pri ostali populaciji, vendar
rezultati iz anket tega niso potrdili. Upošteval sem ženske stare nad 28 let, saj je to starost, ko
naj bi ženske v Sloveniji imele prvega otroka (Population Statistics 2004, 2004). Verjetno je
to rezultat premajhnega in premalo raznolikega vzorca, saj ta ni zajel cele generacije med
tridesetim in štiridesetim letom, ki naj bi zagotovila "prihodnost" skupnosti.
Tabela 22: Rodnost med ženskami.
otroci/žensko
Slovenija

1,21

EU 25
Anketiranke

1,46
1,5

Vir: Population Statistics 2004; Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Naslednja skupna (demografska) lastnost je lokacija bivanja, ki v veliki meri predstavlja
urbana območja. V preteklosti so bili Judje v glavnem prebivalci slovenskih mest, kjer so
nastale najpomembnejše judovske naselbine pri nas. Strateška lega mest, koncentracija
dejavnosti, ustanove in funkcije, so Judom zagotavljale njihov obstoj, današnja situacija pa je
rezultat teh dejavnikov.
V Mariboru, kjer je obstajala najpomembnejša judovska naselbina na našem ozemlju, so se
križale pomembne prometne in trgovske poti, ki so vodile na zahod proti Koroški, na jug proti
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Slovenski Bistrici in preko Celja v Ljubljano in smeri morja, na sever proti deželnemu
glavnemu mestu, Gradcu, vzhodna pot pa je povezovala mesto s Ptujem in s potmi, ki so
vodile na Ogrsko (Mlinarič, 2000, str. 51). V vseh omenjenih mestih so prav tako iz podobnih
razlogov nastale judovske naselbine. Iz istega razloga so se Judje kasneje ustalili na ozemlju
Prekmurja, kjer je ugodna geografska lega omogočala razvoj trgovine in trgovskega stanu.
Njihovo "urbanost" bom poskušal prikazati s porazdelitvijo števila Judov v mestnih in
nemestnih naseljih. V ta namen bom uporabil statistke o verski pripadnosti po naseljih za
popisa 1921 in 1991. Oba popisa sem izbral namerno, popis 1921 je zadnji popis pred
uvodnim desetletjem v drugo svetovno vojno, popis 1991 pa je pokazal realno številčno stanje
nove generacije po holokavstu. Treba pa je upoštevati, da v popis 1921 ni vključen velik del
zahodne Slovenije (istrska mesta), ki je po prvi svetovni vojni pripadal Italiji.
Za določitev mestnih in nemestnih naselij sem uporabil kategorizacijo, ki je v javni uporabi.
Za potrebe statističnega izkazovanja so mestna naselja v Sloveniji (po revidirani definiciji iz
2003) opredeljena na podlagi štirih meril (http://www.stat.si/letopis/2003/02_03/02-03.doc
citirano 23. 7. 2005):
• vsa naselja v Sloveniji z več kot 3000 državljani;
• naselja z 2000 do 3000 državljani in hkrati s presežkom delovnih mest;
• naselja, ki so sedeži občin in imajo najmanj 1400 državljanov ter hkrati presežek
delovnih mest;
• nekatera manjša obmestna naselja, ki se z mestom postopoma prostorsko in funkcijsko
zraščajo v enovito celoto.
Problem nastane pri kategorizaciji naselij iz popisa 1921. Nekaj naselij po prebivalstvu
presega število 2000, vendar je vprašljiv kriterij o presežku delovnih mest. Takšna so naselja
so bila Bizeljsko (3451 prebivalcev), Sevnica (2602), Radeče (2741), Sv. Lovrenc na
Dravskem polju (3613), Loka (3523), Sv. Pavel pri Preboldu (2085) in Bled (2199). Za
mestna naselja sem od naštetih upošteval le Sevnico, Radeče in Bled.
Popis 1921 je na ozemlju Slovenije s Prekmurjem zabeležil prisotnost 936 Judov po verski
pripadnosti. Od teh jih je 71 % na ozemlju Slovenije živelo v mestih, 29 % pa v manjših
naseljih. V nemestnih naseljih je največ Judov živelo v agrarnem Prekmurju, kjer je po vaseh
živela tretjina vseh prekmurskih Judov.
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Tabela 23: Judje v mestnih naseljih - 1921.
Mestno naselje

Število

Dolnja Lendava

250

Murska Sobota

175

Ljubljana

96

Maribor

64

Celje z okolico

34

Ptuj

28

Bled

7

Trbovlje

7

Kamnik

1

Radeče

1

Sevnica

1

SKUPAJ

664 (71 %)

Vir: Definitivni rezultati popisa..., 1921.
Tabela 24: Judje v nemestnih naseljih - 1921.
Nemestno naselje
Rogačovci
Bakovci
Dobrovnik
Tešanovci
Fokovci
Bodonci
Breg
Šalovci
Turnišče
Dolga vas
Gradišče
Kapca
Središče ob Dravi
Hodoš
Majšperg
Motvarjavci
Loka pri Zid. Mostu
Radenci
Veliki Dolenci
Gornja Lendava
Gornji Lakoš
Gornji Petrovci
Spodnja Polskava
Hotiza

Število
16
13
12
10
10
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

Nemestno naselje
Križevci
Pertoča
Serdica
Veščica
Beltinci
Sveti Jurij
Murski Črnci
Kozje
Bogojina
Brežice
Domanjšovci
Rogoznica
Šoštanj
Tropovci
Polzela
Ljutomer
Bizeljsko
Cankova
Rajhenburg
Statenberg
Šulinci
Puconci
Središče
Sv. Pavel pri Preboldu

Število
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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Sveta
Barbara
v
5
Halozah
Kobilje
1
Martjanci
1
Sv. Lovrenc na Dr.
1
polju
Ruše
1
SKUPAJ
Vir: Definitivni rezultati popisa..., 1921.

Črensovci

1

Ormož
Ratkovci
Renkovci

1
1
1
272 (29 %)

Karta (naslednja stran) 12: Judje v mestnih in nemstnih naseljih, 1921.
Vir: Definitivni rezultati popisa..., 1921.
Avtor karte: Kodre, 2005.
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Za judovsko veroizpoved se je leta 1991 opredelilo 199 oseb, od teh jih je 59 % živelo v
mestnih naseljih in 41 % v nemestnih. Razporeditev je bila naslednja:
Tabela 25: Judje v mestnih naseljih - 1991.
Mestno naselje
Ljubljana
Maribor
Celje

Število

Mestno naselje
Število
42
Odranci
12
Logatec
10
Miklavž na Dravskem
polju
Murska Sobota
5
Šoštanj
Velenje
5
Škofja Loka
Domžale
3
Nova Gorica
Lendava
3
Slovenj Gradec
Bistrica pri Tržiču
3
Lucija
Ptuj
3
Lesce
Ajdovščina
2
Šempeter pri Gorici
Dravograd
2
Piran
Kranj
2
Portorož
Novo mesto
2
Zreče
Radovljica
2
Žalec
Trbovlje
2
Črnomelj
Duplica
1
Hrastnik
Krško
1
Koper
SKUPAJ
117 (59 %)
Vir: Popis prebivalstva 1991, veroizpoved po naseljih.
Tabela 26: Judje v nemestnih naseljih - 1991.
Nemestno naselje
Število
Šmartno pri Slovenj Gradcu
7
Lopata
4
Rimske Toplice
3
Markovec
2
Velike Gorelce
2
Polhov Gradec
2
Gorenja vas
2
Sečovlje
2
Dravski dvor
1
Malenska vas
1
Dolga vas
1
Dolnja Bistrica
1
Parecag
Kungota pri Ptuju
Ševlje
Pristava
Krajna
Zgornji Duplek
Retnje

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nemestno naselje
Število
Brstovnica
1
Bukovžlak
1
Dobrna
1
Dobrovnik
1
Dragonja vas
1
Hotemež
1
Hrvatini
1
Ivančna Gorica
1
Kobarid
1
Kompole
1
Lešje
1
Lovrenc na Dravskem
1
polju
Mala Bukovica
1
Martinjak
1
Mišače
1
Ojstrica
1
Pudob
1
Ribnica
1
Spodnja Hajdina
1
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Zaboršt pri Dolu
1
Šmartno ob Paki
Senožeti
1
Tribuče
Goričane
1
Vodule
Pobrežje
1
Zapuže
Podzemelj
1
Završe pri Dobjem
Brezje pri Dobrovi
1
Zelše
Kremenica
1
Zgornja Senarska
Kamna Gorica
1
Slatina pri Ponikvi
Morje
1
Gaj nad Mariborom
Spodnji Slemen
1
Selnica ob Muri
Kresnica
1
Vrbno
Zabovci
1
Zgoša
Vrh pri Mlinšah
1
Radoslavci
SKUPAJ
82 (41 %)
Vir: Popis prebivalstva 1991, veroizpoved po naseljih.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Karta (naslednja stran) 13: Judje v mestnih in nemstnih naseljih, 1991.
Vir: Popis prebivalstva 1991, veroizpoved po naseljih.
Avtor karte: Kodre, 2005
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Iz tabel 23-26 je razvidno, da so Judje v Sloveniji večinoma urbano prebivalstvo, vendar ne
več v toliki meri, kot je to pokazal popis iz leta 1921. Po popisu 1991 je v Republiki Sloveniji
51 % celotnega prebivalstva živelo v mestnih naseljih, kar je le 8 % manj od opredeljenih za
judovsko veroizpoved. Prav tako večje deleže urbanega prebivalstva izkazujejo na primer
nekatere druge etnične skupine, ekonomski imigranti iz republik bivše Jugoslavije.
Drugačno sliko dobimo, če upoštevamo opredeljene za Jude po narodni pripadnosti. Teh je
bilo številčno občutno manj - 37, a je po popisu 1991 velika večina le-teh živela v mestnih
naseljih, kar 76 % vprašanih.
Tabela 27: Judje po narodni pripadnosti v mestnih in nemestnih naseljih - popis 1991.
Mestno naselje
Število
Nemestno naselje
Ljubljana
13
Petišovci
Lendava
4
Ankaran
Nova Gorica
3
Dolga vas
Murska Sobota
2
Kapca
Novo mesto
2
Radmožanci
Celje
1
Hrpelje
Maribor
1
Vinski vrh pri Šmarju
Ormož
1
Piran
1
SKUPAJ
28 (76 %)
SKUPAJ
Vir: Popis prebivalstva 1991, narodna pripadnost po naseljih.

Število
3
1
1
1
1
1
1
9 (24 %)

Spodnji grafikon predstavlja še delež včlanjenih družin v JSS po posameznih slovenskih
mestih (Killer, 2005). Velika večina članov živi v Ljubljani ali njeni okolici.
Grafikon 13: Včlanjeni v JSS po posameznih mestih.

Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Krško
Trbovlje
Ostala mesta

Vir: Killer, 2005
Judje naj bi se od ostale populacije ločili tudi po nekaterih ekonomskih značilnostih.
Od srednjega veka naprej se pojavlja stereotip o bogatem Judu. Judovstvo biblijskih prerokov,
mislecev Hilela, Filona, Ibn Gabirole, Jehude Halevija, filozofov Maimonida, Spinoze pa ni
poznalo finančnih mogotcev. V nasprotju s splošnim prepričanjem je velika večina evropskih
Judov, sto tisoči v Rusiji, Galiciji, Romuniji, Madžarskem spadala med revnejše sloje družbe.
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Danes večina evropskih Judov spada v urbani srednji sloj (Graham, 2004, str. 23). Zaposleni
naj bi bili v bolj strokovnih panogah, kot inženirji, znanstveniki, zdravniki, farmacevti,
učitelji, itd. Podobno velja za ZDA (The National Jewish Population Survey 2000/1, 2003).
Raziskava jugoslovanskih Judov iz leta 1971 je pokazala naslednjo poklicno strukturo (Elazar
et al., 1984, str. 19):
• "Beli ovratniki" (finance, javna uprava) – 22,9 %
• Obrtniki in industrijski delavci – 14, 5%
• Trgovina- 5,8 %
• Zdravstvo – 12,8 %
• Šolstvo – 11,5 %
• Odvetniki, ekonomisti – 7,5 %
• Znanstveniki – 5,7 %
Grafikon 14: Poklicna sestava jugoslovanskih Judov, 1971.
9%

"Beli ovratniki" (finance,
javna uprava)

7%

29%

Trgovina in storitve
Šolstvo
Zdravstvo

18%

7%

Obrtniki in industrijski
delavci
Znanstveniki, inženirji

16%

14%

Pravniki, ekonomisti

Vir: Elazar et al., 1984, N=4702
Rezultati anket (Kodre, 2005) niso dali dosti drugačnih rezultatov. Nasploh sem dobil
občutek, da se izsledki moje raziskave v marsičem povsem primerljivi z izsledki večjih in
kvalitetnejših študij in, da lepo sledijo univerzalnemu vzorcu.
Zaposlenost v šolstvu, zdravstvu, znanstvenih panogah, pravu in ekonomiji se v eni generaciji
ni veliko spremenila, skoraj polovica Judov je tudi danes zaposlena v teh panogah. Manjši
delež danes v kategoriji "beli ovratniki" si razlagam z zmanjšanjem števila delovnih mest, ki
so bile nekoč na voljo za nemoteno delovanje velikega državniškega aparata. Večji delež
storitev si razlagam s splošno tercializacijo gospodarstva na račun industrije.
Grafikon 15: Poklici anketirancev 2005.
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"Beli ovratniki" (finance,
javna uprava)

6%
18%

9%

Trgovina in storitve
Šolstvo

9%

Zdravstvo
16%
13%

Obrtniki in industrijski
delavci
Znanstveniki, inženirji
Pravniki, ekonomisti

13%

16%

Mediji

Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
V splošnem velja tudi, da imajo Judje višjo izobrazbeno sestavo od ostalega prebivalstva. To
so pokazale raziskave na Švedskem, v Nemčiji, ZDA, Rusiji, Nizozemskem, Franciji in na
Madžarskem (Graham, 2004, str.24; The National Jewish Population Survey 2000/1, 2003).
Do podobnih zaključkov sem prišel tudi sam.
Tabela 28: Primerjava izobrazbene strukture, osebe stare 15 let ali več.
Izobrazba
Slovenija
Anketiranci
%
Višja ali visoka
12,9
43,6
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002; Kodre, 2005 - Podatki iz anket,
N=39
Judje naj bi izkazovali tudi posebne socialne navade. Podobna raziskava iz Leedsa je
pokazala, da je 62 % vprašanih imelo vse ali skoraj vse bližje prijatelje znotraj skupnosti
(Graham, 2004, str. 24). Nadaljnjih 20 % je imelo večino judovskih prijateljev. Visoki
odstotki ne bi smeli presenečati, saj ljudje že z udeležbo na številnih praznikih in srečanjih, če
so v skupnost "aktivni", pa še sploh, preživijo veliko časa skupaj, spletejo se prijateljstva. Če
delijo iste nazore, je to razumljivo. Sam menim, da "druženje znotraj skupine" ni posebna in
splošna judovska lastnost, vsak, ki je član kakršnegakoli združenja, krožka, kluba, bo v tej
sredini imel prijatelje, verjetno nekaj tudi ožjih.
Slovenska judovska skupnost je številčno majhna, vsak praktično poznana vsakogar znotraj
skupnosti. Rezultati moje ankete so pokazali, da ima 86,4 % vsaj enega judovskega prijatelja,
dobra tretjina (32,4 %) pa ima polovico ali skoraj vse prijatelje znotraj skupnosti.

76

Grafikon 16: Število judovskih prijateljev izmed desetih.
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Število judovskih prijateljev od 10

Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Peti povezovalni dejavnik sem prevedel kot občutek pripadnosti "judovski stvari". Graham ta
pojem razlaga kot splošno zanimanje za vse, kar je povezano z judovstvom nasploh, od
problemov Izraela, do problema mešanih zakonskih zvez. V prostorih JSS se tako prirejajo
predavanja o judovski zgodovini in kulturi, največjo pozornost in udeležbo pa dosežejo
prireditve s temami, ki predstavljajo največje težave mladine: judovska identiteta, mešani
zakoni, versko in sekularno življenje, itd (http://www.jss.si, citirano 26.7. 2005). Tak
"filosemitizem" združuje Jude po Evropi in svetu, Pinto (v Graham, 2004, str. 26) je celo
razvil idejo o "judovski globalizaciji", ki se odraža v panevropskih in transnacionalnih
judovskih organizacijah s skupnimi agendami. Del "kolektivne identitete" so judovski muzeji,
spominska obeležja, študijski programi, učenje hebrejščine, publikacije in skupinska srečanja.
63,2 % od vseh anketirancev v takšni ali drugačni obliki sodeluje s katero izmed judovskih
organizacij iz tujine, največkrat v obliki druženj in srečanj.
Slabih 54 % jih je že bilo v Izraelu. Politične spremembe v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja so močno prizadele Balkan, na dogajanje v regiji niso bile imune niti judovske
skupnosti po posameznih državah. V tem nemirnem obdobju se je v Izrael izselila skoraj
tretjina vseh Judov iz republik bivše Jugoslavije (Jelinčič, 2005). Dobra polovica sodelujočih
v anketi (56 %) pozna osebo, ki se je v tem času izselila v Izrael, večinoma iz jugoslovanskih
republik. Polovica pa jih ima tam tudi sorodnike, podoben delež (45 %) sorodnikov in
znancev imajo v Izraelu tudi ameriški Judje (The National Jewish Population Survey 2000/1,
2003).
Skoraj petdeset let življenja v skupni državi ter delno tudi zgodovinske vezi so pustili sledi
tudi v odnosu do te regije. V zadnjem času je JSS obnovila stike s skupnostmi iz bivših
jugoslovanskih republik. Skupaj so obudili vrsto nekdaj rednih projektov. 60 % anketirancev
se še vedno kulturno najbližje čuti skupnostim iz republik bivše Jugoslavije, četrtina pa
nobeni od naštetih. Skoraj 80 % jih tudi osebno pozna Jude iz bivše države.
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Grafikon 17: Kulturno najbližja območja.
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Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Diaspora na jugovzhodu Evrope je preživela vzpone in padce velikih svetovnih imperijev,
obdobja vojne in miru, ekonomske in politične spremembe ter številne migracije. Zadnji
veliki val judovskih beguncev je v regijo prišel z Iberskega polotoka, iz Španije in
Portugalske, v začetku 16. stoletja. Številčnost novih prišlekov iz Španije, Sefardov, je
povzročila asimilacijo starejših skupnosti v novi judeo-hispanski kulturni in socialni okvir.
Ladino je postal novi jezik velikega dela Judov na Balkanu v isti meri, kot je to bil jidiš na
Vzhodu.
Kako v ta okvir spada območje Slovenije, oziroma Judje z našega prostora? Kot je razvidno iz
zgoraj povedanega, je večji del regije Balkana v srednjem veku, ali ob njegovem koncu, ko je
regija dobila sefardski »kulturni pečat«, bil del Otomanskega cesarstva. Slovenske dežele so
večji del svoje zgodovine bile del germanskih političnih tvorb, od frankovske do habsburške.
Slovensko ozemlje s svojo specifično mejno in stičiščno lego, politično nikoli ni bilo
povezano z balkanskimi deželami. Posledično velja to tudi za »slovenske« Jude, ki so zaradi
zgodovinsko-politične vpetosti našega ozemlja bili del judeo-germanskega kulturnega kroga
Srednje Evrope in se po tem pomembno razlikovali od verskih bratov z juga.
Meja med aškenazi in sefardi je tako v grobem sledila meji med habsburškimi in otomanskimi
deželami (Elazar et al., 1984, str. 13). Po izsledkih ankete predstavljajo aškenazi tudi danes
veliko večino slovenskih Judov. Sefardskemu kulturnemu krogu se je prištelo 18 % vprašanih.
Skoraj petsto let po naselitvi španskih Judov na območju Balkana so njihovi potomci kot
ekonomski emigranti v okviru SFR Jugoslavije prišli tudi v Slovenijo. Tretjina vprašanih (30
%) se po podatkih iz anket ni rodila na ozemlju Slovenije. Največ se jih je k nam doselilo iz
Hrvaške, nato iz BiH ter Srbije.
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Grafikon 18: Poreklo po državi rojstva.
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Vir: Kodre, 2005 - Podatki iz anket, N=39
Kot zadnje sem v anketi anketirancem postavil vprašanje, kateri so po njihovem mnenju
poglavitni problemi, ki pestijo današnjo slovensko judovsko skupnost. Po številčnosti si
sledijo naslednji napisani odgovori, ki sem jih strnil v naslednje točke:
1. Številčna majhnost skupnosti
2. premalo finančnih sredstev in sposobnih posameznikov za izvajanje ter uresničevanje
potreb JSS
3. pretrgana tradicija po drugi svetovni vojni
4. razdalja Murska Sobota - Ljubljana in odsotnost oblik povezovanja v manjših krajih
5. asimilacija
6. odsotnost rabina, v Sloveniji je le za večje praznike
7. vračilo premoženja
8. mešani zakoni
9. organizacija JSS
10. otežena dostopnost do košer hrane
11. nepovezovanje z ostalimi judovskimi skupnostimi
12. majhen delež mlajših na srečanjih in neaktivnost starejših članov
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5. ZAKLJUČEK
Med človeško vrsto bi težko našli ljudstvo, če odštejemo nomadske živinorejce, ki bi mu
zgodovina nadela težjo usodo, v smislu migracij. Razlogov zakaj je verjetno sto, a dejstvo je,
da se je od biblijskega eksodusa iz Egipta naprej, to »izbrano ljudstvo«, s krajšim
presledkom, bilo primorano nadpovprečno veliko seliti. Če bi bila biblijska metafora primerna
za oris usode judovskega ljudstva, bi bil Izrael majhno, a dobro grajeno plovilo, ki so ga
viharji antične geopolitike, iztrgali iz varnega priveza nekje med reko Jordan in
Sredozemskim morjem, ga kot Noetovo barko premetavali sem ter tja dokler ga niso odložili
na obali nepoznane dežele, obsojenega na usodo večnega tujstva. Za razliko od biblijske
zgodbe, pa se je »vesoljni potop« za Izraelove potomce zgodil večkrat, znova in znova ter jih
raztresel in zanesel po celotnem obličju Zemlje, tudi na majhen zeleni košček skorje, danes
imenovanem Slovenija.
V zgodnjem srednjem veku se Judje pojavijo v Mariboru v 9. in 10. stoletju, za stalneje pa se
Judje na Slovenskem ozemlju ozemlju ustalijo od 13. stoletja naprej, z razmahom
srednjeveški mest in trgovine. Pomembno vlogo so imeli v ekonomiji takratnih mest, še
posebno mest Maribor, Gorica, Trst, Ptuj, Celje, Ljubljana in nekaterih koroških mest.
Judovska skupnost je bila prisotna v trgovini in predvsem v bančništvu, kjer je ponekod
povsem obvladovala finačne tokove, s svojo mobilnostjo pa je vplivala na gospodarsko
integracijo našega ozemlja v širši evropski prostor. Bili so pomemben element življenja skoraj
vseh srednjeveških mest, njihova "urbanost" pa je še danes značilnost judovske populacije
doma in po svetu.
V uvodu sem postavil hipotezo, da so Judje na Slovenskem, ne glede na njihovo številčno
majhnost, imeli v preteklosti relativno pomembno vlogo v slovenskem prostoru, predvsem v
nekaterih vidikih razvoja gospodarstva. To še najbolj drži za obdobje srednjega veka in
kasneje v Prekmurju.
Trgovske zveze, še zlasti celjskih in mariborskih Judov, so se segale do Dobrovnika in Benetk
ter Dunaja in Prage. Uspeh in pomembnost mariborske judovske skupnosti se ne kaže samo v
pomembnosti rabina Isserleina, temveč še bolj v razprostrtosti priimka Morpurgo in njegovih
izpeljank v Gorici, Gradiški, Trstu, Splitu, preko Gradiščanske na Poljskem in danes celo v
Izraelu, se pravi v deželah, kamor so se naselili potomci izgnancev iz Maribora.
Zaradi svoje finančne zmožnosti so bili pomemben člen srednjeveškega gospodarstva, saj so
krili denarne potrebe vseh slojev prebivalstva. Grofje Celjski so pri judovskih upnikih jamčili
za številne štajerske, kranjske in koroške plemiče in s tem širili svoj vpliv. Viri omenjajo, da
je velikovška judovska skupnost finančno sodelovala pri stroških za ustoličenje vojvode leta
1335, kar zagotovo ne kaže na njeno nepomembnost.
Konec 15. stoletja so štajerski in koroški deželni stanovi ter ljubljansko meščanstvo pri
cesarju Maksimilijanu dosegli, da se Judje za vedno izženejo iz slovenskih dežel. Za skoraj
štiristo let na večjem delu današnjega slovenskega ozemlja, razen občasnih trgovcev, sledi o
Judih izginejo.
Medtem, ko so v drugih slovenskih deželah še vedno veljali stari Maksimilijanovi zakoni o
prepovedi naseljevanja, so na robu slovenskega etničnega ozemlja zaživele skupnosti, ki so s
svojimi dejavnostmi pripomogle k razvoju, prej agrarnih območij. Ko se je v začetku 18.
stoletja na Goriškem začelo širiti svilogojstvo in svilarstvo, so imeli Judje pri tem pomemben
delež. Nakupovali so kokone od svilorejcev, imeli so odvijalnice surove svile in predilnice. Še
pomembnejšo vlogo so imeli Judje v Prekmurju, kamor so prišli v glavnem iz Ogrske. Sprva
so bili manjši trgovci in gostilničarji, kasneje v 19. in prvi polovici 20. stoletja pa so posegli
tudi na druga področja gospodarstva. Lendavski Judje so imeli v svojih rokah skoraj vso
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trgovino, bili so ustanovitelji denarnih zavodov, uspešni gostilničarji in obrtniki in nenazadnje
začetniki prve industrije v kraju. Bili so ustanovitelji prvega denarnega zavoda v Lendavi,
Dolnjelendavske hranilnice. V lasti so imeli mline in opekarne, lesnopredelovalne in tekstilne
obrate. V celoti gledano so bile prekmurske tiste prave funkcionalne judovske skupnosti, še
zlasti tisti v Murski Soboti in Lendavi, z vsemi elementi in institucijami, ki k temu sodijo,
sinagogo, rabinom, šolo in lastnim pokopališčem.
Pred drugo svetovno vojno so bili Judje s kapitalom udeleženi v mnogih slovenskih
industrijskih, bančnih in zavarovalniških podjetjih v veliko večji meri, kot bi se to dalo
sklepati glede na njihovo (majhno) številčnost. Na nemajhen pomen te problematike
nakazujejo številni članki v slovenskem časopisju, a treba je vedeti, da so stvari tudi danes v
medijih prevečkrat precenjene in zlorabljene v politične namene. Strah pred judovsko
trgovino in blagom tega obdobja je treba razumeti na simbolni ravni. Jud je namreč
simboliziral moderni kapitalizem, "grozo" napredka in vdor industrijskega blaga. V strahu
pred Judi je tako močno prisotna bojazen pred prihajajočimi časi, ki so rušili tradicionalno
vrednostno in kmečko gospodarsko strukturo.
V zvezi s pomenom in položajem, ki ga je judovska skupnost imela v slovenski zgodovini, se
mi zdi pomembna in realna ugotovitev Mladena Aleksandra Švarca, ki pravi: " Vedno je
težavno podati neko uravnoteženo podobo dogajanja. Nekateri iz sobivanja izvajajo pretirano
ljubezen, nekateri dajejo Judom pomen, ki ga niso imeli. Često je šlo bolj za potencial kot
pomembnost. Tudi izgon pred petsto leti ima korenine v pretiranih in nerealnih pričakovanjih.
Če so deželni vladarji pričakovali, da bodo Judje prinesli zlato in mednarodne povezave, je
bila realnost ta, da so Judje marsikdaj poskušali zaslužiti denar na licu mesta, recimo z
vinogradništvom, pozneje, v XIX. stoletju pa s trgovino, in so tako bili konkurent ostalim, ne
pa neka zlata mana z neba (Švarc, 1998)."
Danes predstavlja slovenska judovska skupnost številčno le še majhen delež nekdanje
judovske populacije na slovenskem ozemlju, ki pa je za evropske razmere vedno bila majhna.
Strogi omejevalni zakoni, bližina za življenje primernejših območij, konkurenčen in
(pre)majhen "trg" za ponudbo in povpraševanje po značilnih judovskih storitvah, slovensko
ozemlje nikoli niso naredili privlačno za naselitev večjega števila Judov.
Holokavst in II. svetovna vojna sta tudi pri nas pustila posledice, ki so korenito in za vedno
spremenile demografsko, kulturno in politično podobo judovskega sveta. Do vojne je bil
center judovske skupnosti Prekmurje, kjer so imeli Judje dobro organizirano versko in
posvetno življenje, a po vojni se jih je iz taborišč smrti vrnila le peščica.
Po vojni je nanovo ustanovljena Judovska skupnost Slovenije (JSS) s sedežem v Ljubljani
postala del Zveze judovskih skupnosti Jugoslavije pod versko pristojnostjo Vrhovnega
rabinata v Beogradu. Čas komunizma je hkrati pomenil tudi čas ateizma, tako da povojni
judovski skupnosti ni uspelo povrniti verskega predznaka, kakršnega je imela pred vojno.
Verske zadeve so bile postavljene na stranski tir, skupnost je delovala bolj v "duhu časa", z
organiziranjem mladinskih dejavnosti, pa tudi pogrebov.
Leta 1969 je slovenska judovska skupnost štela 84 članov. Stvari so se začele spreminjati šele
sredi osemdesetih let. Nov čas in velike družbene spremembe so iz anonimnosti prebudile
vedno več mlajših ljudi, ki so se začeli zavedati svojih korenin in aktivneje sodelovati znotraj
skupnosti.
Po osamosvojitvi Slovenije je Slovenska judovska skupnost postala samostojna organizacija,
versko pa spada pod tržaški rabinat. Popis iz 1991 je zabeležil 199 pripadnikov judovske vere
in 37 pripadnikov judovske narodnosti, aktivnosti skupnosti so dobile nov zagon.
Nekateri znanstveniki, ki se ukvarjajo s vprašanjem judovske identitete (Wasserstein,
Liebman), pa dvomijo o pozitivnem pomenu in učinku t. i. "judovskega preporoda", saj ta naj
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ne bi vključeval nekaterih bolj tradicionalnih (verskih) dimenzij, ki so bile v preteklosti
ključne za preživetje judovskega naroda. "Instrumenti preživetja" so se razvijali skozi dolgih
petindvajset stoletij diaspore in so se odražali v edinstveni veri in kulturi. Hebrejska biblija z
Ustnim pravom, trdna in povezana družina, avtonomija celotne skupnosti, sinagoga, verski
izobraževalni sistem in vera v prihod Mesije, so osnovne "institucije", ki so pomagale ohraniti
judovsko identiteto in kohezijo, v modernem času dobivajo nov, posveten pomen. Nekateri
(judovski) znanstveniki menijo celo, da v Evropi v bližnji prihodnosti naj ne bi ostalo veliko
Judov, razen posameznih pravovernih enklav. Ostala večina naj bi imela le ohlapno predstavo
o svojih prednikih in brez ostalih znakov istovetenja z judovstvom.
Podatki iz empiričnega dela diplomske naloge so tudi za slovensko judovsko skupnost
pokazali značilnosti, ki so skupne judovskim skupnostim tudi drugod po Evropi.
O izraziti verski "gorečnosti", prvini, ki je nekoč judovstvo poosebljala, med anketiranci ne
moremo govoriti. Tri četrtine jih praznuje vsaj en praznik, a jih tudi več kot polovica v neki
obliki praznuje Božič. Novo leto jih praznuje še več. Praznovanje nejudovskih praznikov,
nizek delež opredeljenih za judovsko etnično pripadnost so lep primer, kakšen vpliv ima
okolje in dominantna družba na že tako številčno majhno skupino.
Slovenski Judje so po nekaterih socialnih in ekonomskih značilnosti statistično povsem
primerljivi z drugimi evropskimi skupnostmi. Vsem so skupni nadpovprečno visoka izobrazba
in zaposlenost v bolj strokovnih poklicih. So urbano prebivalsto, a niso imuni na procese
suburbanizacije. Mnogo jih živi v številnih manjših naseljih v okolici večjih mest. A daleč
največ članov živi v Ljubljani, ki je "center" današnje slovenske judovske skupnosti.
Slovenska Judovska skupnost je danes sicer vitalna skupnost, kjer imajo mladi veliko vlogo v
organizaciji in aktivnostih skupnosti. Izdaja glasilo Menora in v skladu s tradicijo obhaja vse
pomembnejše judovske praznike. A dejstvo je, da demografski trendi niso spodbudni. Mešane
zakonske zveze predstavljajo več kot polovico vseh zvez, mladi se poročajo pozno, če sploh.
Jedro slovenske judovske skupnosti predstavlja ostarela ali starajoča se populacija. Odsotnost
najmlajših članov skupnosti, otrok, generacije, ki bi nadaljevala judovski način življenja
vsekakor ni vzpodbudna.
Negativni demografski trendi niso značilni le za Jude, to velja nenazadnje tudi za Slovence in
večino evropskih narodov. Zaradi številčne majhnosti pa so slovenski Judje tem procesom še
bolj izpostavljeni, postopna asimilacija pa grozi, do bo sčasoma odplavila tisočletne
sedimente judovske identitete in kulture.
Pogosto slišimo, da je največje bogastvo neke države, etnična in verska pestrost njenih ljudi.
Slovenija je v tem pogledu ena najbolj homogenih evropskih držav, zato bi izginotje dela
njene zgodovinske dediščine, čeprav majhnega in navidez nepomembnega, pomenila
nepovratno izgubo in osiromašenje slovenskega prostora. Da pa se to ne bi zgodilo, je to v
prvi vrsti dolžnost slovenske judovske skupnosti same.
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6. SUMMARY
From the early Middle Ages there is evidence of some Jewish presence in the town of
Maribor, but more evidently the settle in historic Slovene lands in the 13 th century with the
emergence and development of medieval towns and commerce. They played a significant role
in the economy of towns like Maribor, Gorica, Trieste, Ptuj, Celje, Ljubljana and Carinthian
towns. The Jews were active in trade and especially in money lending, in some towns and
regions they completely controlled financial transactions. With their spatial mobility and
connections they contributed to economic integration of Slovene territory into Central
European context. They were an important element of urban life; their urban way of life is a
characteristic even today.
This prosperity ended in 1496 when, pressured by the nobility, The Holy Roman Emperor
Maximilian signed an Edict ordering the expulsion of Jews From Styria and Carinthia. In
1515, the Jews were also expelled from Ljubljana. Due to strict expulsion orders, the presence
of Jews, apart from occasional merchants, was in the most part of Slovene territory until 19th
century completely absent.
Jews that fled to neighbouring territories in Habsburg-ruled Italy and western Hungary
participated considerably in development of these regions. The Jews in Gorica region were
involved in development and flowering of silkworm breeding and silk industry. They
established plants for unwinding of raw silk, spinning mills and manufactures. By succeeding
in trade and publishing, Jews helped strengthen the mercantile power of the country. In
Prekmurje region, where they settled in 18th century, they had even more profound impact on
the economy and society. They were merchants, butchers and innkeepers. In Lendava and
Murska Sobota they were engaged in export of agricultural produce, printing, they were
opening industrial plants (umbrella factory, brickworks, knitted wear) and in Lendava opened
the first bank in the town.
Although there were only small numbers of Jews living in Slovenia, a very strong influence of
the Jewish capital can be traced in Union Brewery, in Vevče Associated Paper mills, in
Goričane and Medvode, in Trbovlje Coal mining Society and Credit Institution for Trade and
Industry during the time of the first Yugoslavia
The Holocaust meant a disaster for The Slovene Jews. The Communities in Prekmurje and
Gorica were wiped out. After World War II only few individuals returned to Slovenia, but the
organisation of Slovene Jews was restored in the framework of the federation of Yugoslav
Jewish Communities.
The present Slovene Jewish community represents only a small number of the Jews that used
to live on the Slovene territory. The Jewish Community of Slovenia (JCS) became an
independent organisation after 1991. The census from the same year showed 199 Jews, the
highest number after World War II. The activities of the JCS have since strengthened; the
younger generation is more and more conscious of their roots. The so-called and much
debated "Jewish revival" is being mentioned when referring to this pan-European
phenomenon. It is a result of new meanings being attached to traditional Jewish practices as it
is evidence of a renewed interest in Judaism. Results of interviews have shown that three
quarters of those who participated in the survey celebrate at least one Jewish holiday, but
observance of Sabbath and the strict laws of Torah is seldom. Slovene Jews, like every
European Jewish population, has been strongly influenced by the society and culture within
which it dwells. Only one fifth of participants in my survey defined themselves as Jews, half
of them celebrate Christmas in some form. Mixed marriages remain an issue, more than half
of participants have a non-Jewish partner. The survey also showed that Slovene Jews share
commonalities, shared attitudes, values and practices with other Jewish communities within
Europe. They share similar demographic trends, the sum of which is the increasingly old age
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profile of Slovene and European Jews. They are economically better off, better educated, are
an urban population (Ljubljana), exhibit certain socialising habits and show interest in
everything that relates to Jewishness.
Although the Slovene Jewish community is vital, it is small and the demographic trends are
not promising. Some commentators also question the validality of the notion of a "Jewish
revival". They suggest that this revival lacks the "traditional" dimension of being Jewish,
which contributed to the perseverance of Jewish nation and culture trough the history in the
fist place.
It is often heard that the biggest wealth of a nation lies in its ethnic and religious diversity.
Slovenia is in that sense one of the most homogenous countries in Europe. Assimilation
threatens to slowly dissolve the Slovene Jewish community and blend it with the dominant
environment. That is why the loss, of what seems to be a small and insignificant fragment of
Slovene historical legacy, would mean an irreversible impoverishment of Slovene society. It
should be the duty of Jewish Community of Slovenia not to allow this happen.
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ANKETA

"Položaj in vloga judovske skupnosti v slovenski družbi in prostoru"

Spoštovani,
Pred Vami je anketa »Položaj in vloga judovske skupnosti v slovenski družbi in
prostoru«. Predstavlja praktično-raziskovalni del diplomskega dela z
istoimenskim naslovom, prijavljenega na Oddelku za geografijo, Filozofske
fakultete v Ljubljani.
Namen ankete je z Vašo pomočjo pridobiti nekaj osnovnih statističnih podatkov
s področja splošne demografije, vsakdanjega življenja in ohranjanja svojstvene
tradicije in korenin ter na ta način pridobiti globlji vpogled v življenje judovske
skupnosti v Sloveniji. Vaša osebna mnenja, izkušnje, stališča in komentarji so
več kot dobrodošli in potrebni. Zaključki in dognanja iz ankete in diplomskega
dela bodo osvetlila trenutno stanje in utrip Vaše skupnosti ter pripomogla k
boljšemu razumevanju ter poznavanju njene vloge in položaja v slovenski družbi
in prostoru. Rezultati raziskave bodo na željo posredovani JSS. Zbiranje in
obdelava podatkov je izključno fakultativne narave, varovani pa bodo v skladu z
zakonom o varstvu osebnih podatkov. Morebitna neprimerna in neumestna
vprašanja so zgolj odraz avtorjeve nevednosti, za katera se vnaprej
opravičujem.
Lenart Kodre, absolvent geografije
Opekarniška 8b
3000 Celje

Vprašalnik je sestavljen iz treh tematskih sklopov:
4. Prvi sklop sestavljajo splošna, demografska vprašanja: "Demografija"
5. Vprašanja drugega tematskega sklopa se nanašajo na problematiko
tradicije, odnosov do večinskega naroda, itd. ....: "Korenine"
6. Zadnji tematski sklop sestavljajo vprašanja o vsakdanjem življenju:
"Vsakdanjik"
Zaradi lažje berljivosti Vas naprošam, da pri vprašanjih, kjer je zahtevan opisni odgovor,
pišete z velikimi tiskanimi črkami.
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I. DEMOGRAFIJA
1.SPOL (Izpolnite okence)
Moški
Ženski

2. STAROST
_______________________________________________________________________

3. KRAJ ROJSTVA
_______________________________________________________________________

4. KRAJ ROJSTVA STARŠEV
________________________________________________________________________

5. KRAJ ROJSTVA STARIH STARŠEV
(Če ne veste, napišite približen kraj rojstva- regija, država, okolica X kraja.....)
________________________________________________________________________

6. KRAJ VAŠEGA TRENUTNEGA STALNEGA BIVALIŠČA
________________________________________________________________________

7. OBČINA BIVANJA
________________________________________________________________________

8. ŠTEVILO ČLANOV V GOSPODINJSKI SKUPNOSTI
(Izberite 1 odgovor)
1 član
2
3
4
5
6
7
8+
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9. ZAKONSKI STAN
Ste poročeni?
Da
Ne
Vdovel/a
Ločen/a

Je (bil) Vaš zakonski partner judovskega porekla?
Da
Ne

Je (bila) etnična pripadnost pomemben dejavnik pri izbiri Vašega zakonskega
partnerja? (Izberite 1 odgovor)
Pomemben
Delno pomemben
Nepomemben

Se Vam zdi pomembno, da se Vaši (morebitni) otroci poročijo s partnerjem
judovskega porekla?
Pomembno
Nepomembno
Otrokova lastna odločitev

10. ŠTEVILO POTOMCEV (1, 2, 3, ...)
_______________________________________________________________________

11. IZOBRAZBA (končana)
(Izberite 1 odgovor)
Osnovna
Srednja
Visoka
Višja
Nedokončana osnovna
Brez izobrazbe
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12. ZAPOSLENOST
Ste zaposleni?
DA
NE
Šoloobvezen
Študent
Upokojen
Brez zaposlitve

V kateri gospodarski panogi, dejavnosti STE zaposleni, oziroma STE BILI
zaposleni, če ste že upokojeni?
Odgovorite v primeru, da ste na prejšnje vprašanje o zaposlenosti odgovorili z »DA«
Zaradi lažje obdelave podatke Vas prosim, da sami vpišete dejavnost, poklic, ki ga opravljate,
oziroma ste ga opravljali (npr. zdravnik, učitelj,...)

13. DOHODKI
Vprašanja v zvezi z dohodki so ponavadi za nekatere ljudi občutljivo področje. Mogoče
posegajo preveč v osebno sfero, a so pomembni za razumevanje socialne strukture skupnosti
in njenega morebitnega odstopanja od ostale populacije, zato, Vas prosim za sodelovanje.
Na vprašanje odgovorite tisti, ki STE zaposleni

Prosim, navedite, v kateri dohodkovni razred spadate, glede na povprečno
NETO mesečno plačo.
90 000-170 000 SIT
170 000-250 000
250 000-400 000
400 000-600 000
Nad 600 000
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II. KORENINE
14. ETNIČNA PRIPADNOST
Vsak narod ima svojo zgodovino, jezik, običaje, živi na določenem prostoru, ki ga imenuje
domovina. Omenjene značilnosti so pri nekaterih ljudstvih izražene bolj, druge manj.
Preproste definicije, kako opredeliti nek narod ni, a vsak posameznik ima pravico, da se čuti
pripadnika naroda, v katerem se prepozna. Prosim Vas, če lahko odgovorite na naslednje
vprašanje:

Kako bi Vi opredelili svojo etnično pripadnost?
(Izberite 1 odgovor)
Jud
Slovenec
Oboje
Etnična pripadnost ni pomembna
Druga etnična
skupina________________________________________________________________

Zanima me, koliko je/bilo Judov izmed Vaših staršev in starih staršev (6 oseb)?
(Izberite 1 odgovor)
1
2
3
4
5
6
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15. ZNANJE TUJIH JEZIKOV
Katere tuje jezike obvladate?
(Možnih je več odgovorov)

Angleški
nemški
hebrejski
italijanski
francoski
srbski, hrvaški, bosanski
španski
jidiš
madžarski
ladino
drugo ________________________________________________________________

16. JUDOVSKI KULTURNI KROG
Judje na območju Slovenije so v preteklosti pripadali različnim kulturnim krogom, odvisno od
njihovega porekla – Nemčija, Avstrija, Madžarska (Aškenazim) ali sefardskemu kulturnemu
krogu (Italija, Španija, balkanske države). Jezikovne razlike izhajajo iz te delitve- nemški,
italijanski ali ladino
Moje vprašanje je:

Iz katerega judovskega kulturnega kroga izhajte Vi, oziroma vaša družina?
(Izberite 1 odgovor)
Nemškega
Italijanskega
Ladino
Drugega________________________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
17. VZGOJA
Ste bili vzgojeni v skladu z judovsko tradicijo?
Da
Ne
Delno
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18. JUDOVSKA IDENTITETA
Razvrstite po pomembnosti poglavitne povezovalne elemente judovske
identitete. Številko vpišite v okence pred odgovorom:
1 – najpomembnejši
do
5(6) - najmanj pomemben
Če se Vam kateri drug zdi še pomembnejši, ga dopišite.
Judovska vera
Jezik
Tradicija in običaji
Skupna zgodovina
Erec Izrael
Drugi__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

19. ZGODOVINA JUDOVSTVA NA SLOVENSKEM
Kako bi ocenili lastno poznavanje zgodovine judovske skupnosti na slovenskem
ozemlju?
Zelo dobro
Dobro
Slabo
Ne poznam

Kakšno vlogo (gospodarstvo, kultura, ...) je po Vašem mnenju imela judovska
skupnost skozi zgodovino na slovenskem ozemlju?
Pomembno
Nepomembno
Problematike ne poznam dovolj

Ali je po Vašem mnenju v Sloveniji dovolj poznana zgodovina judovske
skupnosti na naših tleh?
Da
Ne
Da, a zgolj na akademski ravni
Drugo__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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20.STIKI Z DIASPORO PO SVETU
Kateri judovski skupnosti izven meja Slovenije se čutite kulturno najbližje?
Trst in severna Italija
Dunaj in Avstrija
Bivša Jugoslavija
Nobeni
Drugi__________________________________________________________________

Sodelujete s katero izmed judovskih organizacij iz tujine (Prijatelji, znanci,
filantropija, kultura, srečanja...)?
Da
Ne

Če sodelujete, v kakšni obliki?
Ker lahko take vrste sodelovanja obsegajo širok spekter dejavnosti, Vas prosim, da dopišete
morebitne manjkajoče oblike.
(Možnih več odgovorov)
Razna srečanja, druženja
Sodelovanje z raznimi dobrodelnimi organizacijami (donacije,...)
Izobraževanje v tujini
Štipendije
Drugo__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Imate sorodnike v Izraelu?
DA
NE

Poznate Jude iz drugih skupnosti bivše Jugoslavije?
DA
NE
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Ali je kdo izmed vasih judovskih prijateljev/znancev/članov vaše skupnosti, ki
ga poznate v 1990-tih emigriral v Izrael?
DA
NE

Je ta oseba iz Slovenije ali iz ostalih delov bivše Jugoslavije (v 1990-tih se je
namreč v Izrael preselilo skoraj 1/3 vsej Judov iz republik bivše Jugoslavije)?
Iz Slovenije
Bivša Jugoslavija

III. VSAKDANJIK
21. VERSKO OBREDJE
Opravljate vsakodnevno versko obredje?
Da
Ne

Se držite zakonov Tore?
Da
Ne
Objektivne razmere tega ne dopuščajo (košer hrana,...)
Drugo_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

22. PRAZNIKI
Katere od naštetih judovskih praznikov praznujete?
(Možnih več odgovorov)

Pesah
Šavuot
Sukot
Roš ha-šana
Jom Kipur
Hanuka

100

Purim
Drugo_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Kje se udeležujete obhajanj praznikov?
V sinagogi
Doma
V sinagogi in doma
Drugje_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Praznujete šabat ?
Da
Ne

Ker Judje po svetu v zadnjem času praznujejo tudi nekatere t.i. »praznike okolja«, Vas
prosim, če lahko odgovorite na naslednji 2 vprašanji:

Ali praznujete Božič (drevesce, obdarovanje,...)?
Da
Ne
Delno_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Praznujete Novo leto (31.12.)?
Da
Ne
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Ste že kdaj obiskali Izrael?
Da
Ne

23. ODNOS VEČINSKEGA OKOLJA DO JUDOVSKE SKUPNOSTI V
SLOVENIJI
Se Vam zdi slovenska družba tolerantna?
Da
Ne
Drugo__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ste bili kdaj osebno, v kakršnikoli obliki, deležni diskriminacije ali omejitev
zaradi svojega porekla ali verskega prepričanja?
Večkrat
Nekajkrat
Enkrat
Nikoli

Koliko izmed vaših prijateljev je Judov (od 10ih)?
Nihče
1-3
Polovica
Skoraj vsi
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24. STANJE V SLOVENSKI JUDOVSKI SKUPNOSTI
Kako bi ocenili stanje slovenske judovske skupnosti?
Vitalno
Stagnira
Nazaduje
Drugo__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Še zadnje vprašanje:

Ali lahko v nekaj besedah navedete, kateri so po Vašem mnenju, poglavitni
problemi, težave, ki pestijo današnjo judovsko skupnost v Sloveniji?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Konec
Vaš komentar, pomislek ali razmišljanje v zvezi z anketo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hvala!

! תודה
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