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Jiddisch i Polen och Australien 

Jiddisch lever upp ett par veckor varje sommar i
Warszawa 

Årets internationella jiddischseminarium i Warszawa  var
det 14:e i ordningen och lockade studenter från flera kon-
tinenter. Under tre veckor kunde de 41 eleverna åtnjuta
undervisning av högt kvalificerade lärare och föreläsare
från såväl New York som Paris, Warszawa eller Lublin.
De flesta eleverna var som vanligt från Polen men också
Kanada, USA, Australien, Egypten, Tyskland och Israel
var representerade. Från Sverige kom tre studenter.
Den mest exklusiva deltagaren var nog en ung kopt från
Egypten, som, förutom jiddisch även behärskade hebre-
iska. Hans studier i dessa ämnen vid universitetet i hem-
staden Alexandria betraktades där som “något udda”...

Varje förmiddag var det litteraturföreläsningar och lek-
tioner av två olika lärare. Årets tema i den avancerade
gruppen var “Föräldrar och barn i jiddischlitteraturen”.
Efter lunch var det dags för olika aktiviteter som före-
läsningar i skilda ämnen, matlagning, teaterverkstad,
dans- och musikgrupp, konversation, handstilsläsning
eller utflykter i Warszawa till olika miljöer eller insti-
tutioner med judisk anknytning. En heldagsutflykt med
buss gick till Chmielnik och Szydłów strax söder om
Kielce för att bese två restaurerade synagogor, vilka nu
tjänar som muséer. Seminarieprogrammet var späckat och
dagligen ingick digra läxuppgifter inför kommande dag.

För oss ditresta jiddischälskare var det en glädje att under
tre veckors tid dagligen få höra och använda jiddisch.
Undervisningen skedde förstås helt på mameloshn, även
om vissa föreläsningar var på engelska.

Årets upplaga av jiddischseminariet var seriöst upplagd
med en indelning av eleverna i fyra nivåer, med ett vari-
erat program innefattande fem föreläsningar och sex ut-
flykter.

Yidishkeyt i Melbourne hela året om

Två av kursdeltagarna i Warszawa var de unga tvilling-
systrarna Dvora och Reyzl Zylberman från Melbourne.
Deras namne, radiokorrespondenten Bobbi Zylberman,
som jag lyssnat till i sändningarna från Australien på
Forverts hemsida, visade sig vara deras mamma.
Flickornas jiddisch var helt fantastisk och lät verkligen
autentisk och heymish. Inte så konstigt, förklarade
systrarna, de har alltid talat jiddisch, både hemma sedan
födseln och senare också i skolan. Fortfarande talar de
ofta detta språk med varandra. Inte bara det – jag får
också veta att de arbetar som jiddischlärarinnor i en
judisk grundskola, Sholem Aleichem-skolan i Melbourne.
Den har elever från förskola till 18 års ålder. Reyzl och
Dvora  undervisar elever upp till 12 års ålder.
Båda menar att många australiensiska judar ser jiddisch
som en viktig del av det kulturella arvet och något som
stärker den egna judiska identiteten. 

Systrarna Reyzl och Dvora Zylberman, jiddischlärarinnor från
Melbourne

De första judarna kom till Australien redan 1788 som
fångar till den straffkoloni, som England då använde
landet till. Den stora invandringen av judar, mestadels
från Tsarryssland, ägde rum runt år 1900. Nästa invand-
ringsvåg var efter Förintelsen.
De flesta judarna bor i Melbourne och Sidney, de förra
med polska och ryska rötter och de senare med ungerskt
ursprung. Australiens judar är således till största delen
ashkenaziska. Det är förstås svårt att exakt beräkna
antalet judar i landet men runt 120 000 är det säkert. Det
finns ett rikt judiskt liv med en mängd olika organisa-
tioner företrädda. Redan 1911 startade den första kultu-
rella organisationen Kadima, som finns än i dag med
läsecirklar, barnteater o.s.v.
I slutet av 1990-talet gick fler än 10 000 judiska studenter
i en judisk skola. Bara i Melbourne finns idag sex judiska
dagskolor, varav den privata Sholem Aleichem-skolan är
en. Man läser ämnen på engelska men dagligen ingår
också undervisning i och på jiddisch samt i judisk kultur.
Man kan fortsätta eller påbörja sina jiddischstudier även
på universitetsnivå eller gå i vuxenundervisning. Bund
bedriver sådan verksamhet och via dess ungdoms- och
bildningsorganisation SKIF fortsätter man en gammal
kulturpolitisk tradition.
En judisk festival kan locka upp till 10 000 besökare. Det
finns också judiska dagstidningar och en judisk radio-
station, som sänder på jiddisch.

Vad gäller det judiska livet i Polen med kulturfestivaler i
Kraków och Warszawa, med en rik bokutgivning, ett
prisbelönt museum över de polska judarnas historia, en
judisk teater, ett judiskt historiskt institut samt årliga
jiddischseminarier är allt vällovligt och bra men ändå
bara ett spel för gallerierna. Entusiaster och jiddischister
finns det gott om och judaistik kan man läsa på universi-
tetet, men det finns ingen bas för ett judiskt liv. Det är
judarna som fattas.
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