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Wandering Stars eller Irrande stjärnor  är namnet på en
ny CD-skiva från England. Titeln anspelar på Sholem
Aleichems berättelse om kringvandrande judiska skåde-
spelare. Wandering Stars. Songs from Gimpel’s Lemberg
Yiddish Theatre 1906-1910  innehåller 26 sånger samt ett
utförligt texthäfte med kommentarer om det gamla Lem-
berg och de olika artisterna. Frånsett några faktafel om
den galiziska huvudstaden får man en mängd intressanta
upplysningar om den tidens teaterliv.
Sångarna framträdde på den judiska teaterscenen  i Lem-
berg, på restaurangestrader eller utomhus i s.k. sommar-
trädgårdar i anslutning till något näringsställe.
Pepi Litman, Helena Gespass, Julius Guttman och Salcia
Weinberg är några av namnen på skivan. Det är förstås
originalinspelningarna från gamla shellackskivor man
lyssnar till.

En bevarad butiksskylt på polska och jiddisch i Lviv 2008 

Michael Aylward, en av männen bakom utgivningen av
CD:n, har tidigare forskat om tidig polsk skivutgivning
och då nämnt över 350 inspelningar från Lemberg res-
pektive Lwów, som staden hette under mellankrigstiden.
Idag uppskattar han antalet inspelningar till ett tusental. 
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Nålen heter en ny film, som regisserats av kanadensiskan
Naomi Jaye. Den kan kallas romantiskt drama med sorg-
lig underton. Under andra världsskriget gömmer sig de

två judiska ungdomarna Jakob och Lea i en lada någon-
stans i Litauen och kärlek uppstår mellan dem.        
Filmen börjar och slutar i senare tid på ett bårhus i To-
ronto. Jakob arbetar där och får se sin Leas döda kropp.
Hennes stora skräck var alltid att bli levande begravd och
därför hade hon bett honom att sticka henne med en nål
för att försäkra sig om att hon verkligen var död. Jacob
uppfyller hennes önskan.
Naomi Jaye fick idén till filmens tema genom sin farmor,
som faktiskt bett sin son att göra just så. Inspirerad även
av TV-serien Six Feet Under blev hon fascinerad av
dödsbegreppet och frågan om huruvida förlusten av en
nära kan manifestera sig såväl själsligt som fysiskt.
Regissören och manusförfattaren förlade handlingen till
en ospecifierad ort i Litauen och förstod snart att Jakob
och Lea måste prata jiddisch med varandra. Skådespe-
larna var inte själva jiddischtalande utan fick lära sig un-
der inspelningens gång. För att göra språket mer univer-
sellt valde man standarduttalet av jiddisch och inte dia-
lektformen av litvish yidish.

Tsili är en annan film med judiskt tema och tal på jid-
disch, som planeras av den israeliske regissören Amos
Gitai. För oss är det förstås särskilt intressant att den fak-
tiskt ska spelas in i Sverige i början av året. I filmen talar
huvudpersonen jiddisch i en flerspråkig miljö och vi ser
hur krig och utsatthet flyttar normaliteten från en funge-
rande vardag till en bisarr, abnorm realitet. För regissören
är berättelsen fiktiv men har en dokumentär bakgrund.
Filmens huvudperson är Tsili, en 14-årig ung kvinna, som
under krigets fasansfulla omständigheter abrupt möter
vuxenvärlden och främlingskap. Allt enligt pressreleasen
om filmen. 
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I väntan på Godot spelas just nu på en teaterscen på 42:a
gatan i New York. Det ovanliga är dock att Samuel
Beckets pjäs spelas på jiddisch, översatt av Shane Baker,
som också är en av huvudrollsinnehavarna. Denna klas-
siker inom den absurda genren skrevs ursprungligen på
franska men översattes av författaren till engelska med en
del anglicismer som tillägg. Så varför inte ge en smula
jiddischkrydda i den aktuella versionen?
Pjäsen regisseras av Moshe Yasur och spelas av teater-
ensemblen New Yiddish Rep. De två luffarna Vladimir
och Estragon, som väntar på - ja, just väntar...på...denne
Någon, spelas av Shane Baker och Rafael Goldwasser,
själv direktör för sin egen “Luftteater” i Strasbourg.
I diskussionen om pjäsen har anförts att jiddisch passar
utmärkt som språk för att beskriva människans utsatthet
och att dess många nyanser av humor liknar Beckets egen
stil. Det skulle dessutom vara något judiskt i att alltid
hoppas och att vänta på Messias i mer än tvåtusen år utan
att egentligen veta i vilken form och gestalt han en gång
ska uppenbara sig.
                                                                     Text och foto: Staffan Böös 


