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Några kulturnyheter i jiddischvärlden

Under en gruppresa till Galizien för ett par år sedan hade
jag glädjen att träffa en kvinna med de vackra förnamnen
Beila Rifka. Det skulle visa sig att vi hade flera gemen-
samma favoriter bland yidishe poeteses, det vill säga
kvinnliga jiddischpoeter, bland andra Rokhl Korn, Anna
Margolin och Celia Dropkin.
Beila Engelhard Titelman publicerade 2014 vid
Stockholms universitet en masteruppsats i litteraturve-
tenskap med titeln “Anna Margolin och Celia Dropkin -
två poeter i en (nästan) försvunnen litterär värld”. Några
av rubrikerna är: Den moderna poesin på jiddisch i
Amerika, Margolins lyriska röst, Förhållningssätt till ero-
tik samt Mottagande av kvinnliga poeter. Här är inte
platsen för en djupare analys av vad Beila har skrivit,
men själva faktum att hon valt ett sådant ämne är gläd-
jande, eftersom dessa författarinnor är okända storheter
på våra breddgrader. En tidigare uppsats av samma skri-
bent behandlade de tre syskonen Singer, av vilka systern
Ester Kreitman, ehuru mycket läsvärd, är obekant för de
flesta.
Nu har turen kommit till Rokhl Korn, som efter kriget
vistades en tid i Stockholm före emigrationen till Kanada.
Beila forskar vidare och det ska bli spännande att få se
om hon kan få fram några nya uppgifter om denna ganska
lite dokumenterade period i Korns liv.

En dörr i Rawa Ruska, där Beilas pappa föddes

Louisa Lyne, som med sitt Yidishe Kapelye gjort sig
känd som uttolkare av jiddischmusik, där texten har varit
ett bärande element, har nyligen framträtt med ett poesi-
program på jiddisch med dikter från en hel rad mer 
eller mindre kända jiddischpoeter - alla kvinnor. Louisa
har själv stått för urvalet och varje orkestermedlem har 
också komponerat musik till dikterna. Två av namnen
återfinns i Beila Engelhard Titelmans uppsats, men andra
är åtminstone för mig okända: Gella Schweid Fishman,
Berta Kling och Pessi Hirschfeld-Pomerantz.
I april lanserar  Louisa en ny CD, som kommer att
innehålla några av de ovan nämnda sångerna samt även 
en dikt av Avrom Sutzkever, Kholem Tsayt, detta efter 

tillstånd av Sutzkevers döttrar i Israel.

I samma månad utkommer boken “Survivors and Exiles
Yiddish Culture after the Holocaust” på Wayne State
University Press  i USA.  Den är skriven av professor Jan
Schwarz, som förestår jiddischutbildningen vid Lunds
universitet. Han gör en bred exposé över efterkrigs-
litteraturen på jiddisch i tre större centra: Buenos Aires,
Tel Aviv och New York men skildrar även berättandet,
som bevarat det sjudande judiska livet i Vilnius, Łódź,
Warszawa och mindre orter i Polen, Litauen och Trans-
sylvanien.
Schwarz behandlar såväl serien om 150 band “Dos poy-
lishe yidntum”, utgiven i Buenos Aires 1944-66, som de
litterära framträdandena av prosaförfattare och poeter på
jiddisch i New York på 1960-talet. Det förstnämnda pro-
jektet var kanske det viktigaste litterära åtagandet efter
Förintelsen eller Khurbn, som man säger på jiddisch.
“Dos poylishe yidntum” ville både visa världen att litte-
raturen på jiddisch är levande och full av skaparkraft och
även bevara minnet av det judiska liv, som släckts i
Europa.
Jan Schwarz beskriver också dilemmat att skriva på jid-
disch och tar Elie Wiesel som exempel på hur stor litte-
ratur inte kommer in i världslitteraturen på detta språk.
Det var först i fransk översättning hans bok “Un di velt
hot geshvign” (”Och världen teg”) gav eko under titeln
“Natten” - och då i en version, som var ganska annor-
lunda än originalet. Samma fenomen  gäller för övrigt
också Bashevis Singer.

Bengt Pohjanen är prosaförfattare, poet, ortodox präst och
aktivist för meänkieli (tornedalsfinska). Ett av hans senas-
te projekt är att via svenska låta översätta några haiku-
liknande dikter från meänkieli till flera andra minoritets-
språk. Jean Hessel och undertecknad har fått förtroendet
att klä dessa fina små dikter i jiddischord.
Det finns exempel på naturlyrik på mameloshn, men det
är nog inte det första man tänker på i samband med poesi
på jiddisch.

Grå oktobermorgon
en vilsegången ekorre
med tassen ömt på en sten
som om den frågade efter vägen
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groer oktober-frimorgn
a farblondzhete veverke
mit der lapke tsertlekh oyf a shteyn
azoy vi zi volt gebetn me zol vayzn dem veg
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