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Ord som vandrar mellan olika språk
                                               
A bisl un a bisl... Lite om jiddisch 5

Det har anförts mot jiddisch, att det så att säga  inte är ett
“rent” språk, att det är en “förvanskad tysk dialekt” eller
att det inte har någon egentlig grammatik. Märkliga upp-
fattningar menar jag. 
Svenskan är precis som jiddisch ett germanskt språk, vil-
ket innebär att vi faktiskt till stor del har gemensamma
rötter. Gör experimentet att från svenskan (för enkelhe-
tens skull) ta bort alla igenkännbara tyska ord, därefter
grekiska, latinska, franska och engelska låneord. Det blir
nog kvar en del men inte tillräckligt för en fungerande
kommunikation. Så vad är då ett “rent” språk, i vårt fall
svenska? 
Vad beträffar grammatiken i jiddisch så finns det själv-
fallet en sådan. Utan grammatik är ett språk inte ett språk
utan en ström av ord utan sammanhang och mening.
Kan det vara så att den hebreiska delen i jiddisch är så
främmande att den inte tycks kunna kombineras med de
andra språkelementen? 
Man dömer dock inte ut andra språk med olika influenser.
Rumänskan till exempel har både romanska och slaviska
drag i såväl ordförråd som grammatik. Grunden är latin
med ett fåtal dakiska ord samt även grekiska och turkiska
låneord. Jag har aldrig hört någon säga att det är ett hy-
brid- eller, i negativ mening, blandspråk.

Om man slår på ordet suitcase i den nyaste  ordboken
från engelska till jiddisch får man fram:  r(w)fil ©̀ ee, valiz-
(k)e, o ©̀ c ῭ nryh, tshemodan, och lvprx, rentsl. Det första
ordet kommer från polska, det andra från ryska och det
sista från tyska.
Det fina med jiddisch är just att stilen kan framhävas med
de olika elementen: slaviska, hebreisk-arameiska och
germanska. Med sådana stilmedel har man skapat en
litteratur av hög klass.
En högspråksmarkör i jiddisch är förekomsten och mäng-
den av hebreismer. Speciellt är att könsord ofta är på he-
breiska och även ord för förskräckliga saker som döds-
fara, skräck, mördare, bandit, bödel och dylika ord.
Religiös terminologi är förstås på hebreiska.

Jiddisch avspeglar de ashkenaziska judarnas långa resa
genom den europeiska historien, kulturen och geografin.
På vägen har det lämnat avtryck i andra språk och i sin tur
färgats av dem.
Det tyska ordet för bankrutt är Pleite, från det hebreiska
ordet för räddande flykt. Sannolikt har det kommit in i
tyskan från jiddisch; dhilR, pleyte, flykt. Begreppet
Pleitegeier dokumenteras för första gången i Berlin 1847
och syftar på en som gjort konkurs. I ordböcker nämns att
båda orden kommer från jiddisch via Rotwelsch eller
Gaunersprache, det vill säga förbrytarslang.
Tyskans mies, frånstötande, föraktlig, kommer även det
från hebreiskan, förmedlat av jiddisch, där det heter  
qe`in, mies, med samma betyelse som på tyska. 

Schmus på tyska betyder prat, snack eller svada, kärt prat
från mor till barn och verbet är schmusen. Då kan det
även betyda kelas, gosa. På hebreiska är betydelsen för
ordet berättelse, nyhet, men på jiddisch betyder or-qreny,
shmues-en, småprat respektive samtala.
I Tyskland var Schmus också ett muntligt avtal vid krea-
turshandel. 
Även i österrikisk vardaglig tyska finns ord med jiddisch-
ursprung. Ett exempel är Ezzes, rådslag, tips eller hänvis-
ning. På jiddisch säger man dvr, eytse, i pluralis eytses.

I en tidigare artikel hävdade jag felaktigt att ordet ovkely,
shlukhtsn för “snyfta” på jiddisch kommer från polska
szlochać. En kontroll hade enkelt visat att ordet finns på
tyska, nämligen schluchzen. Jag tackar för påpekandet
från den bästa av läsekretsar. Mycket av informationen på     
urpxrhpi`, internets, måste verkligen kontrolleras noga.
Då får jag kanske i stället bjuda på ett annat ljudhärmande
ord från polskan: chrapać. Det heter på jiddisch khropen
och betyder förstås snarka. Shnorkhtsn finns också...
Polskan har i sin tur lånat ord från jiddisch som exempel-
vis fanaberie, ironiskt för infall, konstiga idéer eller
krusiduller. Det kommer från dixa rp ©iiœt, fayne berye, med
betydelsen fantastisk, rik och mäktig människa.
Ett annat ord i polskan är macher, fixare, en som sysslar
med tvivelaktiga affärer. Ursprunget är xrk ©̀ n, macher.
En följd av utbytet av ord mellan språken är att ett flertal
av de franska låneorden i jiddisch inte kommer från ur-
sprungslandet utan från polskans egna franska låneord.

Några exempel är :
żargon       o ῭ bx ©̀ yf zhargon jargong
wersja       riqxree versye version
szantaż       yf ῭ hp ©̀ y shantazh utpressning
sos       qe ῭ q sous sås
debiut       heiarc debyut debut
bandaż       yf ©̀ cp ©̀ a bandazh bandage
pejzaż       yf ©̀ fiiR peyzazh landskap
koszmar     x ©̀ ny ῭ w koshmar mardröm
valiz(k)a     r(w)fil ©̀ ee valiz(k)e resväska

Några romanska ord som tillkommit tidigt i den ashkena-
ziska historien är:
oyhpra, bentshn, benedicere, (latin), välsigna
rvpixRy, Shprintse, från (spanska) namnet Esperanza
rliiyh ©̀ œt, fatsheyle, fazzolo, (italienska), sjalett

Det tidigare nämnda ordet för resväska, tshemodan, är
ursprungligen från Persien där det hade samma betydelse.
Senare har det vandrat från Centralasien till Ryssland för
att hamna i mameloshn. 
Ett annat känt begrepp för oreda och kaos är o ©̀ b ©̀ l ©̀ a,
balagan, på polska bałagan. Även detta ord kommer från
persiskan och då med betydelsen övervåning. Det sägs
vara ursprunget till vårt ord för balkong. 
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