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Några jiddischuttryck och deras ursprung
På hebreiska och jiddisch är förmodligen uttrycket
 œaehÎlfn eller mazl tov bekant. Men visste du att mazl är
ett ord som egentligen betyder stjärnkonstellation och var
ett begrepp, som judarna fick med sig från Babylon? Är
planeternas ställning gynnsam så innebär den förstås tur
för oss här nere på jorden. Zol zayn in a mazldiker sho är
då en lyckönskan som innebär “må det ske vid ett gynn-
samt tillfälle”. Motsvarande uttryck finns på hebreiska;
be-sha’a tova och även på spanska; Enhorabuena eller
Que tenga una buenahora!

jrarp nebekh, stackaren, kommer från ukrainska не Бога,
“nie Boha”, d.v.s. inte Gud eller gudlös. Så kallade man
en gång sina judiska grannar, som inte delade ukrainarnas
ryskortodoxa kristna tro. Och så gled betydelsen med
tiden och blev till  vad det är idag, just arm eller usel
stackare.

Varför skrev en jiddischförfattare att “denna shtetl var så
liten att man inte ens hörde sholem aleykhem”? Jo,
hälsningsfrasen mkilrÎmely användes bara när man inte
träffat varandra på en tid och i en liten shtetl sågs man ju
nästan dagligen. Annars användes uttryck som gut morgn,
gutn ovnt, vos makht a yid eller vos hert zikh?

Avrom Lichtenboim

är en intressant personlighet, som jag haft som föreläsare
under flera år på jiddischseminarium i Warszawa.
Exemplen på jiddischuttrycken ovan är sådana som
Avrom Lichtenboim gärna delar med sig i sin under-
visning, som annars handlar om jiddischlitteratur.
Han är YIVO:s representant i Argentina, gör jiddisch-
program för Radio Andino och är även korrespondent för
amerikanska Forverts. Gå in på deras hemsida och lyssna
på Avroms mjuka och vackra jiddisch!
Hans familj har polska rötter, men han föddes i Argentina
och hade hela skolgången i judiska skolor på jiddisch och
blev senare även rektor för en sådan skola. Han är bekant
som föreläsare  på jiddischseminarier i Vilnius och
Warszawa.
Lichtenboim disputerade på ämnet Judiska bordeller i
Buenos Aires. Han beskriver i sin avhandling den
omfattande judiska trafficking, som fanns runt sekel-
skiftet 1900 i Sydamerika. Han hade växt upp just i ett
sådant område av staden, där det funnits  mängder av
prostituerade judiska flickor främst från Tsarryssland. De
hade lurats att resa till Latinamerika under falska före-
speglingar och hade därefter ingen möjlighet att skapa sig
en framtid på egna villlkor, eftersom de redan satt fast i
sutenörens garn. 
Familjenamnet Lichtenboim är förresten intressant. Att
för någons räkning mäta upp skog inför avverkning, göra
ekonomiska beräkningar och ombesörja flottningen till 

utskeppningshamnen, kanske i Danzig, var en gång en
judisk nisch. Ett lichtnboym var ett träd, som lämnats
kvar i en glänta på hygget för att tjäna som referens och
måttstock. Allt enligt reb Lichtenboim själv.

Ny CD med gammal klezmermusik

Chekhov’s Band: Eastern European Klezmer Music from
the EMI Archives 1908-1913 är en nyutkommen CD med
inspelningar, som legat gömda och glömda i mer än
hundra år i EMI:s arkiv. Det är en banbrytande antologi
över hittills okända inspelningar från tiden före första
världskriget av instrumental klezmermusik från Odessa,
Kharkov, Poltava, Czernowitz, Lemberg och Vilna av 
artister som klarinettvirtuosen Titunshnayder och
violinisterna Jascha Gegner och Oscar Zehngut, Baks
Judiska bröllopsorkester, Giters orkester och der
Czernowitzer Civilkapelle.
 
Nytt grundskolematerial på jiddisch

Paula Grossman har utvecklat ett undervisningsmaterial
på jiddisch som kommer att finnas på Skolverkets hem-
sida i början av december. Det blir då fyra avsnitt, som
kommer att räcka för ett års undervisning med en timme i
veckan. Det finns även ett kompletteringsmaterial i form
av en läsebok av samma författare samt självstudiekursen
Yiddishpop med nätadressen  yiddishpop.com 
Ordboken Lexin, som finns på ett flertal språk, har  supp-
lementet Bildlexin, som Paula håller på att komplettera
och redigera.
Målgruppen för grundskolestudierna är mellan- och
högstadiet, men även äldre kan ha god hjälp av mycket i
materialet. Och Bildlexin är ju en bildordbok för alla. 

Karczew, för inte så länge sedan en shtetl i Polen

Detalj från ett hus i Karczew. Kanske det var en judisk butik en gång.
Fönsterluckorna till höger på bilden var standard och stängdes varje
natt. A krom, gevelb eller kleyt var oftast en affär, där man också
bodde, antingen i den bakre delen av huset eller, om man var mer väl-
beställd, på övervåningen.
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