
“Är det bara spel för gallerierna?”

   Den här gången handlar Jiddischspalten inte om
jiddisch. Åtminstone inte så mycket.  

   Nej, nu är temat: “När någon gör en resa, har hen något
att berätta”.
Och resan gick till Warszawa, till den årliga Singer-
festivalen. Två veckor, fyllda av konserter, föreläsningar,
film- och teaterföreställningar, kurser i pappersklippning
guidade vandringar genom det försvunna, judiska
Warszawa, osv. Centrum för festivalen ligger på
Grzybowskitorget, ett stenkast från Nożyków-synagogan.

   Ja, det finns något för alla, för alla… som förstår
polska, eftersom föredragen inte simultantolkas,
teaterföreställningarna inte har textskärmar, de polska
filmerna inte textremsor.

   Warszawa har under de senaste åren velat framstå som
födelseort för en judisk renässans; med Singerfestivalen,
Judiska Teatern, POLIN, Museét för judisk-polsk
historia,  Fundacja Shaloms kurser i jiddisch och alla
näringsställen med judisk anknytning; alltifrån
jemenitiskt till glatt koscher, med alla varianter där-
emellan. Och alla  kehiles, alltifrån representanter från
våra vänner som lägger böneremmar på allt och alla,  som
verkar judiskt, till den nya, shtibeln mittemot central-
stationen, där sabbaten inviges med kraft, liv och lust och
shabestisch. Men, som Staffan Böös påpekar i septem-
bernumret av “Det Senaste”:  “… allt är vällovligt och
bra, men ändå bara ett spel för gallerierna.”.
  
   Är det så?

            Dora Liliental

   DS fick ett möte med Dorota Liliental, judisk skåde-
spelerska, med djupa rötter i Warszawa, känd i Sverige

för rollen som Maryla i  “Ninas Resa”.
   Hon berättar, att klimatet i Polen efter det att  partiet
PiS (Lag och rättvisa) tagit makten har  förändrats – inte
minst för den judiska minoriteten. Exempelvis skyltar
vissa bokhandlare helt öppet med s. k. nationalistisk litte-
ratur och … antisemitisk.      
   Men, det som Dora Lilliental upprörs mest av, är att
folk skriker “Polen åt polackerna” på nationaldagen.
Därför vågar många judar inte visa sig ute den dagen.
Själv har hon slutat delta i politiska demonstrationer. Hon
törs helt enkelt inte.
   Själv har hon inte utsatts för några antisemitiska
angrepp, såvida man inte räknar med den gången, då hon
av ett polskt castingföretag råddes att  byta efternamn,
eftersom det skulle vara lättare för henne att få en roll, om
hon inte hade ett så judiskt namn.

   Nej, trots all kosmetika. Acceptansen för det judiska är
inte speciellt hög i dagens Polen. Dora Liliental menar,
att den skulle vara högre, om skolan undervisade om
olika religioner; inte bara om katolsk kristendom. Nej,
samtalet med henne blir inte muntert. Det rymmer sorg
och smärta. 

   Varje år firas i Polen minnet av Warszawaupproret
1944. De stupades minne äras. Men, aldrig ett ord om att
även polska judar, som levt med falska papper på den s.k.
ariska sidan, stupade under kampen. Slutligen berättar
hon, att det ryktas, att det planeras någon form av monu-
ment eller installation vid POLIN-muséet. Där skall de
polacker som utmärkts av Yad vashem som “Rättfärdiga
bland folken” äras. Men, som hon säger. “De skall hyllas,
men aldrig ett ord om de polacker som förråde sina
judiska grannar…”.

   Warszawas judiska teater är stängd. Tomten har sålts
till ett internationellt byggnadsbolag, Ghelamco, som
byggt ett flertal skyskapor i Warszawas centrum. Bolaget
hävdar, att teatern var i ett så dåligt skick, att den hotade
att rasa ihop över publiken. Nu vill de bygga ytterligare
en skyskrapa…

   På MAGAT, restaurangen som drivs av De Polska
Judarnas  Kultur- och Socialförening, serveras det
fläskkotletter.
   Bredvid oss sitter en man med ett nummer från
Auschwitz. Lätt förvånade frågar vi vad det är frågan om
– fläsk på en judisk restaurang? Med ett sorgset leende
och en ryckning på axlarna svarar han: “Nu, vos tit men?” 
Det var den enda jiddisch vi hörde vid här Warszawa-
besöket.

PS. Dora Lilientals zeide var officer i polska armén.
Han mördades i Katyn-skogen 1940 av NKVD, den
dåvarande sovjetiska säkerhetstjänsten.
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