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The Intruder Overhead

There is a tiger in the attic.
Its paws thud across floorboards that groan in protest.
The glass in the windows rattles in its frames;
the amulets bequeathed you by Gran rustle in their
blankets....

Så kan ett kort smakprov se ut, taget ur en alldeles nyut-
kommen samling prosadikter skrivna på modern jiddisch,
The Education of a Daffodil.
Författaren har redan presenterats i dessa spalter och detta
är hans femte diktsamling. Taub är uppväxt i en ultraorto-
dox miljö i Philadelphia men är numera verksam i New
York och Washington D. C. Sex av dikterna finns också i
jiddischversion. Han har berättat att oftast är den första
versionen på jiddisch som han först senare översätter till
engelska. Poeten har fått en mängd utmärkelser för sina
dikter och senast även för översättningen av novellsam-
lingen Oedip in Brooklyn skriven av en annan intressant
jiddischförfattare:

Blume Lempel  1907-1999

Hon föddes enligt egen uppgift i ett ruckel vid en sandig
flod utan namn. Orten heter Khorostkov och ligger unge-
fär 10 mil norr om den idag ukrainska staden Czernowitz;
då en del av österrikisk-ungerska Galizien och senare
under mellankrigstiden Polen. 
Fadern var koscherslaktare och modern dog när Blume

var 12 år gammal. Det
var brodern familjen
satsade på vad gällde
utbildning för det an-
sågs vara tillräckligt att
dottern kunde laga mat
och sy för att bli en
lämplig  hustru. Hennes
enda skolgång var i en
cheder för flickor och
hon led av bildnings-
komplex hela sitt liv.
1929 planerade hon att
utvandra till Palestina.
På vägen dit stannade
hon till i Paris för att
hälsa på brodern, som

flytt Polen, eftersom han var kommunist. Blume Lempel
stannade kvar i Paris i nio år och började skriva där, trots
att brodern menade att endast bildade människor kunde 

ägna sig åt sådant. Hon gifte sig, fick två barn och flytta-
de senare till New York, där hon också kompletterade sin
skolgång. 
Hon skrev enbart på jiddisch och fick erkännande som
författare sent. Mycket av det hon skrev är fortfarande
osorterat, inte översatt eller utgivet. Nu har dock en
novellsamling av Blume Lempel getts ut på engelska
under titeln Oedip in Brooklyn. Hon var en mästare på
att skildra medvetandeflöden, återblickar och fria asso-
ciationer. Vågade teman som incest, abort, våldtäkt eller
homosexualitet är inte sällsynta i hennes noveller, något
som inte tillhör vanligheterna i jiddischlitteraturen. Själv
menade Blume Lempel att hennes stil formades av hennes
eget  undermedvetna och att hon inte lånat av någon. 
Kritikern Alexander Shpiglblat skrev att “hennes prosa
alltid grävde sig ner i själens djup, drog undan slöjorna
och visade vad som var gömt där”.

Efraim Kaganovski 1893-1958

En annan jiddischförfattare, som känns mycket modern i
sin stil redan på 1930-talet, är Efraim Kaganovski. Han
var en mycket spridd och populär författare under mellan-
krigstiden i Polen och verkade också som journalist. Han
är de korta berättelsernas mästare och även han valde ofta
erotiska motiv i sina noveller.
De stora författarnamnen i Warszawa som I L Peretz,
bröderna Singer, Itzik Manger eller Sholem Asch skapade
visserligen många av sina verk i staden men var alla
födda någon annanstans. Froyim (Efraim) Kaganovski var
däremot en äkta infödd Warszawabo. Han känner väl sin
stad och skildrar skickligt de utsattas och fattigas miljöer
och livsvillkor. Detta var något nytt. Kaganovski kan i
sina ämnesval och stil kallas en arbetarförfattare på
jiddisch.
Ett urval noveller av Kaganovski – de flesta ur samlingen
Figurn  från 1937 –  har nu översatts till engelska under
titeln Jewish Warsaw Between the Wars.
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Jiddisch har status som ett av Sveriges fem minoritets-
språk och kan åtnjuta visst statligt stöd och skydd. Antalet
talare är dock osäkert. Vad gäller den judiska gruppen i
dagens Sverige är det mer adekvat att för jiddisch använ-
da termen kulturarvsspråk än modersmål. Enstaka ord
eller fraser kan finnas kvar som språkliga markörer för en
kulturell och emotionell kontinuitet i många judiska
familjer. Snarare så än att språket är levande i både tal
och skrift. De Överlevande blir allt färre och deras barn,
som ofta växt upp i en jiddischtalande miljö, har kanske
en funktionell förståelse för språket men kan endast sällan
läsa eller skriva det. Man kan dock märka ett allt starkare
intresse för jiddisch hos tredjegenerationen i sökandet
efter sina rötter och en judisk identitet kopplad till den
egna familjehistorien.
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