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 Jovisst, titeln låter lite
skruvad på jiddisch
och det där med
vunderkind var kanske
att ta i, men både dina
kunskaper och färdig-
heter i jiddisch är verk-
ligen imponerande.
Språket är ju inte ditt
mameloshn, moders-
mål. Faktum är också
att du var den förste,
som  fick en akade-
misk avgångstitel i jid-
disch vid ett svenskt
universitet. Du var
också  den yngste på
kursen i Lund.

Ja, många av mina kurskamrater var betydligt äldre än
jag; många var s.k. 68:or från Polen eller ickejudar med
polskt ursprung. Andra åter var lingvistiskt inriktade eller
allmänt intresserade och nyfikna på judisk kultur.

Idag finns det ett allt större intresse för de ashkenasiska
judarnas språk och kultur. Men du som kommer från
Östersund och en ickejudisk familj? Din  hemstad  är ju inte
känd som någon judisk metropol direkt.

Kahns herrekipering kände alla till där hemma men så
mycket mer var det inte. Men jag blev tidigt intresserad
av det judiska och bestämde mig redan som 15-åring för
att lära mig jiddisch. Så jag skaffade mig en lärobok i
jiddisch och lärde mig den utantill, fast med den begräns-
ningen att jag aldrig hade hört jiddisch talas. Musik och
sång var den enda källa som då stod till buds. Sedan lyss-
nade jag på Basia Frydmans inspelningar på radion. Jag
läste också mycket i översättning och blev nyfiken på hur
jiddischlitteratur kunde vara i original.
Det skulle visa sig att jag hade stor nytta av att kunna läsa
och skriva jiddisch när jag började i Lund. Det gav mig
ett försprång framför de flesta i min grupp.

Men hur lärde du dig då att tala jiddisch? Det ständiga dilem-
mat är ju att det finns så få jiddischtalare i omgivningen.

I Lund var det så att vår lärare, Salomon Schulman, redan
från början talade med oss på jiddisch. Några drunkade i
detta språkbad, dök aldrig upp mer och försvann från kur-
sen, men det lönade sig verkligen att hålla ut. Salomon ta-
lade en idiomatisk, polsk lodsherjiddisch och det var en
nyttig erfarenhet för oss. 

Du har även fortbildat dig under längre perioder på semi-
narier i Tel Aviv och i Vilnius.

I Tel Aviv förstod jag att det var helt normalt att syssla
med jiddischlitteratur på jiddisch, men det var först i
Vilnius jag kände att det fortfarande fanns en jiddisch-
kontext, ett sammanhang, som kändes helt äkta. Där hade
jag möjlighet att tala med jiddischtalande och det var
mycket berikande.

Du tycks dock inte hemfalla åt någon romantisk nostalgi,
som ser  shtetlkulturen i ett gyllene skimmer.

Jag reagerar starkt mot den kitschifiering, som ibland
möter en i klezmer- och jiddischsammanhang. 
Fattigdom förädlar inte människan och jiddisch står för så
mycket mer än Tevje, luftmentshn eller slagfärdiga och
lustiga figurer. Jiddisch var också modernism, folklig
bildning, tillgång till kultur för alla, avantgarde inom lit-
teraturen, kamp för politiskt likaberättigande och kvinn-
lig frigörelse, ja, även revolution om du så vill. Se bara på
Bund och dess efterföljares betydelse. 

Upplever du också att khurbn, Förintelsen, ligger som en
barriär och kväver en stor del av jiddischlitteraturen?

Det är oundgängligt att den katastrofen har präglat och
fortfarande präglar jiddischkulturen. Det är omöjligt att
säga hur den skulle gestaltat sig utan denna erfarenhet.
Men det har blivit lite plats över för uttrycksformer, som
inte formats av Förintelsen.

Jag vet att du tycker om jiddischfilmer som till exempel
Fishke der krumer , men vilka litterära favoriter har du?

Sholem Aleichem är den som bäst skildrat det judiska fol-
kets öde med alla bitterheter och hemskheter, men ändå
på ett trösterikt sätt. 
J L Peretz är den skarpt intellektuelle, som dock inte gav
sken av att vara det. 
Itsik Manger är den självklare poeten för mig, en hefker,
övergiven och ensam, dramatisk och sentimental, men
ändå full av humor. 
Bland de kvinnliga poeterna uppskattar jag särskilt Kadya
Molodovsky och hennes skildringar av barn, som hon
beskriver med stor respekt och ömhet. 
En annan favorit är modernisten Celia Dropkin:
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Vad tror du om framtiden för jiddisch? Språket har ju status
som minoritetsspråk i Sverige och finns med i Utbildnings-
radions programutbud.

Det finns allt färre talare med språket som modersmål och
tillskottet av unga är litet. Sanna libhobers, älskare av
språket och den ashkenasiska kulturen, kommer alltid att
finnas. Själv vill jag gärna översätta jiddischlitteratur till
svenska och kanske även forska. 
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