
ora ῭ a xrc ev zepnÎgly hbprxa rlrhprn hiex rlrhpri
Yentele med den lilla röda kappan kommer med shlakhmones till mormor

På jiddisch finns uttrycket “Vi es kristlt zikh, azoy yidlt
zikh”, vilket beskriver den judiska tillämpningen av de
omgivande normerna och kulturella företeelserna. Kristen
folklor och sedvänjor har ständigt utövat ett inflytande på
den judiska kulturen i Europa. Det har för övrigt varit ett
ömsesidigt utbyte, vilket gett avtryck både i mathållning
och i språk. I litteraturen finns ett gott exempel i "Bove-
buch”, som är det första ickereligiösa verket på jiddisch.
Det är i själva verket en översättning från italienska av en
engelsk riddarroman från 1541. Boken gjorde succé och
spreds i många upplagor. I senare tid kunde man läsa
Bröderna Grimms sagor på mameloshn. Fast i en lagom
kosher form förstås så att handlingen skulle kunna
accepteras av den judiske läsaren. 

Gustave Dorés Rödluvan och vargen

1921 gavs i Warszawa ut boken “Tio små sagor för små
barn” med denna typ av tillrättalagda sagor.

När jag skriver dessa rader är det Purim och det passar att
läsa den judiska versionen av Rödluvan, eftersom den
handlar om hur Yentele med den lilla röda kappan går till
sin mormor med shlakhmones, Purimgåvor. Yentele har
med sig homentashn, purimkoyletsh (ett traditionellt
chalebröd för Purimmåltiden), shtrudl och flodn.
Vi kan läsa att den röda kappan en gång skänkts av mor-
mor som en helggåva inför Yontef.
Någon jägare återfinns förstås inte för det var knappast ett
judiskt fack att jaga djur, som dessutom var treyf. Och
hade han funnits i handlingen vore han (oy vey!) sanno-
likt en goj. Nej, här är det vattenbäraren Jekhiel som
räddar mormor och Lilla Rödkappan. Vattenbäraren stod
längst ner på den sociala stegen i shtetl och han var för-
modligen fattig och fick slita för sin parnose, utkomst. 
Mormor tilltalas med smeknamnsformen bobeshi och
vargen svarar sött och kallar Yentele för mayn feygele,
oytsrl och gold, d.v.s. min lilla fågel, lilla skatt och guld.

Det var en vanlig modell i den judifierade formen av
kända kristna berättelser att ge personerna judiska namn 

och yrken, högtider och helger var alltid judiska och 
maträtterna kosher och traditionellt judiska. Religiösa
element kunde också tillfogas i dessa ickekristna varian-
ter av berättelsen.

Så här börjar och slutar sagan om Yentele Lilla
Rödkappan på jiddisch:
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q ῭ c hpœtrrb hiixa h ῭ d sl ῭ ee xrc .oqrœtie` jic l ©̀ f ji` ±
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