
   Isabel och Martina - två icke-judiska jiddischister

   I och med att intresset för jiddisch ökar i Europa,
anordnas det i flera europeiska städer sommarkurser i
jiddisch. I Bryssel, Paris, Weimar, Vilnius och Warszawa,
bara för att nämna några. DS:s utsända har även i år
deltagit i en treveckors kurs, anordnad av Fundacja
Shalom i Warszawa, en av de judiska organisationerna i
staden, som ägnar sig åt det judiska kulturarvet i Polen.
Även i år var den absoluta majoriteten av kursdeltagarna
unga, polska akademiker och den absoluta minoriteten
judar. För dessa unga, icke-judiska studenter är jiddisch
ett språk som vilket som helst, ett språk för en akademisk
karriär. Eller så är jiddisch ett måste för en avhandling
om något europeiskt, judiskt tema, för utan jiddisch
kommer man inte åt sitt källmaterial. Vem kan skriva en
avhandling om Romarriket utan att kunna latin?
   DS har talat med en nybörjarelev, Isabel Zawalska,
f. 1985, från Sosnowiec i Polen samt Martina Ravagnan,
f. 1986, från Venedig, som talar, läser och skriver
jiddisch flytande.  Varken Isabel eller Martina har några
judiska rötter, så deras intresse har väckts av något annat;
i Isabels fall av gammelmormor och i Martinas av farfar.  

Isabel Zawalska

- Gammelmormor berättade, att när ghettot i Sosnowiec
stängdes och fångarna skulle föras till Auschwitz, så bad
en kvinna henne att ta hand om hennes barn. Hon erbjöd
gammelmormor en ask med smycken. Men, gammel-
mormor vågade inte ta hand om barnet, för hennes polska
grannar var kollaboratörer och hade hon åkt fast, så hade
hon och hennes barn dödats.
Mina skolkamrater i Sosnowiec visste inget om ghettot
staden. Vi läste om andra världskriget i skolan, men inget
om Förintelsen. Men jag var intresserad. Dels hade ju
gammelmormor berättat den där historien om kvinnan,
men även morfar hade berättat. Han var polsk patriot,
född i Lvov. Som sextonåring anmälde han sig till Röda
Armén för att kämpa mot nazisterna.
   Isabel är inte ovan vid språkstudier. Hon undervisar i
ryska på universitet i Sosnowiec, skriver på en avhand-
ling om modern, rysk Science Fiction och Fantasy. Och
hon räknar med att så småningom kunna lägga fram en 

uppsats på kandidatnivå om något ämne i jiddisch.
Dessutom skall hon börja med nyhebreiska... Målet är
naturligtvis en professur och att få forska i språk och -
tillägger hon med ett blygt leende - och fara på interna-
tionella konferenser. Det som hon tycker är svårt med
jiddisch är att hon inte kan tyska; dessutom är uttalet en
utmaning. Grammatiken däremot, tycker hon inte är så
komplicerad.
   

Martina Ravagnan

   Martina har kommit betydligt längre i sina jiddisch-
studier. Professorn i judisk historia vid universitetet i
Bologna - där hon har en masterexamen med historia som
huvudämne - fick henne intresserad av språket. Och när
hon skrev sin masteruppsats om DP-lägren i Italien - ett
då outforskat ämne - hade hon god användning för sina
kunskaper, eftersom de flesta dokumenten var skrivna på
jiddisch.  Att hon överhuvudtaget kom att intressera sig
för judiskt leverne och jiddisch berodde på hennes farfar.
Han var soldat i den fascistiska, italienska armén och
kämpade i Albanien. När Italien bytt sida i kriget fick han
ett ultimatum... att kämpa i den nazistiska, tyska armén
eller tvångsarbete i Tyskland. Eftersom han inte ville
kämpa i en utländsk armé, transporterades han till Maut-
hausen. Där lärde han känna många judar... och långt,
långt senare berättade han för Martina. 
    Precis som Isabel har Martina synpunkter på tyskan,
när det gäller jiddischstudier.
- Jag är ledsen att jag inte kan tyska, då hade en del saker
varit lättare i jiddisch. Men å andra sidan är jag också
glad över att jag i n t e kan tyska, för jag märker, att
jiddischstudenter, som kan tyska ofta blandar in den i
jiddischen.
   Martina har just haft ett fyra månaders vikariat på
Medem – institutet i Paris och söker nu arbete på någon
institution i världen som behöver någon som kan tyda
dokument, skrivna på jiddisch. Och längre fram hägrar en
doktorand- tjänst...
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