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I våra dagar är det ovanligt med underverk men ett
sådant har faktiskt inträffat i Lund. Tre unga
jiddischstudenter, varav en leder hårdmetallgruppen
DIBBUKIM och sjunger på mameloshn, har gett ut
rlrhrla q ῭ c (Dos Bletele), en tidskrift på jiddisch. 

I programförklaringen skriver de att avsikten är att
stödja en vardagsjiddisch, som lämnat klassrummet
och trätt ut i världen. Formen är modern, sekulär
standarjiddisch. 

Innehållet på  tio sidor i en snyggt formgiven utgåva är 
blandat och tycks främst vara riktad till en yngre

läsekrets: en presentation av en musikgrupp,
recensioner av ett par datorspel och den avslutande
Harry Potterfilmen, ett recept på Idas honiklekech,
sudoku, ett korsord och en blivande insändarhörna
samt en egen berättelse om den lilla hunden och den
röda halsduken. Vidare kan man läsa en översättning
till jiddisch av en Alice Tegnérsång och en dikt av en
av utgivarna, Ida Olniansky.

Ida Olniansky och Sara Gordon har tidigare gjort sig
kända som författare till Jiddischbloggen från Lund.
Niklas Olniansky är låtskrivare och sångare i gruppen
DIBBUKIM.

Texterna är enkla och väl lämpade för grupp- eller
självstudier i jiddisch. 

Personligen hade jag nog önskat en lite större dos av
mer traditionellt jiddischmaterial - dock utan att fastna
i nostalgifällan; till exempel en kortare presentation av
någon intressant jiddischförfattare eller något om
situationen för jiddischlitteraturen idag.

Tyvärr försvåras läsbarheten genom jämna marginaler,
som inte lämpar sig för så pass stora bokstäver. Detta
medför alltför många luckor i texten.

Initiativet att ge ut en tidskrift på jiddisch är kanske ett
projekt för våghalsar och meshugoim, men ack så
lovvärt. En jiddischentusiast kan bara önska dem all
lycka till!

Via http://www.gordonolniansky.com/bletele fås           
information om prenumeration. Fyra nummer på ett år
kostar 200 kr. Även enstaka nummer kan köpas via
bankgiro.

 * * * * * 

Dov Ber Kerler heter en lingvist på Indianauniversi-
tetet i Bloomington, USA. Hans far var den berömde
rysk-judiske refusniken och jiddischpoeten Josef
Kerler, som kom till Israel 1971. Han tillät inte sina
barn att tala något annat språk än jiddisch hemma,
vilket i Dov Bers fall gav goda resultat. Han var under
en tid redaktör för Jerusholaimer almanach och har
själv givit ut flera böcker med jiddischpoesi.

Dov Ber Kerler är i dag, i likhet med Dovid Katz, en
vetenskaplig auktoritet inom jiddisch. Kerler har för
övrigt, precis som Katz, en gång föreläst på ett av
Sveriges Jiddischförbunds årliga seminarier. Han
berättade då om jiddischdialekternas olika utbredning.

På Indianauniversitetets hemsida kan man under
adressen http://www.indiana.edu/~aheym hitta
videofilmade intervjuer med jiddischtalare från ett
flertal länder i östra Europa. Kerler och hans

medarbetare har under en följd av år rest runt i bland
annat Ukraina och spelat in över 900 timmar i bild och
ljud.

Det är fascinerande att möta dessa människor och
lyssna till deras berättelser om religion, sedvänjor,
folkmedicin, matlagning eller sång. Respondenterna
berättar om sina liv före, under och efter Förintelsen.

Det är förstås främst  äldre eller mycket gamla
människor, som intervjuas. Deras jiddisch är ibland
uppblandad med ryska eller ukrainska, men genuin. 
Det är äkta vara: ingen tate-mame, matse eller joich
här, utan tote-mome,  motse och juch!

Sorgligt nog är dessa jiddischtalare sannolikt de sista i
denna del av Europa, så passa på att titta och lyssna
med andakt!

    Staffan Böös


