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“Gamla saker! Gamla saker!” – jiddisch i hebreiskan

A bisl un a bisl... Lite om jiddisch 6
                                                                                         

Jag har hört lingvister säga att vid den nuvarande staten
Israels grundande år 1948 talade mer än 50% av landets
judiska befolkning jiddisch. Procentsatsen kan säkert dis-
kuteras, men många av de tidigare immigranterna och
även senare anlända överlevande från Europa hade det
språket som sitt mameloshn, modersmål.

Vad beträffar jiddisch respektive hebreiska i Israel har det
historiskt varit en intrikat fråga och det rådde länge en
språkstrid, där jiddisch i vissa sammanhang var förbjudet
att använda officiellt. Frågan var vilken identitet som
skulle speglas i det officiella språket: Förskingringens
gettospråk eller det nyfödda landets nyhebreiska, som
symboliserade pånyttfödelse, styrka och nationell enhet?
Idag är det snarast en ickefråga och nya generationer
israeler intresserar sig för sina ashkenaziska rötter och går
på kurs för att lära sig familjens tidigare språk.

Den något kryptiska rubriken syftar på vad min väninna
Haya från Herzliya berättat, nämligen att hon i sin barn-
dom hörde arabiska lump- och skrotsamlare, som från sin
hästdragna vagn ropade på blandad arabiska, jiddisch och
hebreiska att de köpte upp varor. Själva hade de förstås
ingen aning om att de använda jiddischord. Idag är hästar-
na utbytta mot modernare fordon, men ropen fortsätter på
samma sätt som tidigare. Alte zakhn har idag även bety-
delsen second hand-varor.

Det är ett exempel på hur språk och kulturer blandas.
Jag kan tänka mig att de flesta israeler inte känner till att
många ord i den nyhebreiska ordskatten faktiskt är ren
jiddisch eller har sitt ursprung i den.

Eliezer Ben-Yehuda brukar räknas som skaparen av den
moderna hebreiskan. Han kom från Vilna och jag skulle
bli mycket förvånad om han inte behärskade jiddisch för-
utom ryska och hebreiska. Fadern var chabadnik och där-
med jiddischtalande som de flesta judarna i Vilna.
Det skulle i så fall förklara att det finns jiddischelement i
nyhebreiskans satsbyggnad. Den för nyhebreiskan typiska
intonationen och satsmelodin bär också spår av jiddisch.
Det senare är knappast Ben-Yehudas förtjänst utan en
följd av de många jiddischtalarnas inflytande.
Vad gäller ord från jiddisch kan de ha sin ursprungliga
betydelse eller fått en betydelse- eller stilskillnad. Ordet
för familj, mishpokhe, betyder på jiddisch den närmaste
familjen men på hebreiska är betydelsen utvidgad och kan
gälla en större grupp människor. 
I början av 1900-talet började ivrit användas som tal- och
skriftspråk på samhällsnivå i Israel. Som underlag fanns
jiddisch i språkets struktur, uttal och även satsbyggnad.
Översättningar från jiddisch förde in dess struktur i hebre-
iskan. Betoningen, prosodin och inledningen av en sats
med ett verb för att betona vikten, uppföljning och “eko”-
effekten som makhn, makh ikh, ikh for avek keyn Lublin,
ikh for avek, är fler exempel. 

I klassisk hebreiska finns det få diminutiver men i den
moderna många: abbele, imale, med ändelsen -le som
uttryck för något familjärt, vilket är mycket typiskt i
jiddisch.
Vad gäller uttalet av bokstaven “r”, som i allmänhet är ett
tungrots-r, är också detta ett arv från de ashkenaziska,
jiddischtalande  judarna.

Det finns i nyhebreiskan direktöversatta uttryck från
jiddisch som till exempel aroys fun di keylim (bli utom
sig, löpa amok), lang vi der goles (lång som Försking-
ringen), er iz a gornisht (han är en nolla).

Nedan ges exempel på enskilda ord, som hämtats från
jiddisch och används i vardagen med uttal och betydelse
från uppgiftslämnare i dagens Israel:

bis (smakbit), bobemayse (fantasier), boydem (vind), but-
ke (vaktkur, “hål i väggen”), blintshikes (fyllda pannka-
kor), brokh (något dåligt), drek (skit), durkh (arméuttryck
för genomgång, även användbart vid taxifärd), epes
(något), feygele (homosexuell), flik (snärt), foyle-shtik
(fult knep), frayer (naiv person som låter sig utnyttjas),
gatkes (eg. långkalsonger men under en period moderik-
tiga, vita byxor för kvinnor), gevald (hjälp), greps (rap-
ning), halakh fayfn (det går åt skogen), yakhne (gnällig
kvinna), yortsayt (årsdagen för en avliden), kishkes (mat-
rätt, även något som känns ända in i märgen), klafte (sat-
käring), klots (klumpeduns), khaper (svarttaxi eller
glupsk person), khap lap (snabbt, med ens), khrop (tupp-
lur), krekhts (gnäll), kumzits (samling vid en lägereld),
kuntsim (tricks, knep), kuter (gnällspik), kvetsh (gnällig
typ, prutande), loksh (en osanning, makaron eller ett långt
papper som kvitto, lönebesked), makher (fixare), mish-
mash (salig blandning), nebekh (stackare), nudnik (tråk-
måns, tjatig typ), pulkes (kycklinglår), pupik (navel), pots
(manslem, idiot), pitshifkes (små detaljer), plonter (något
som gått snett), shleykes (hängslen), shluk (klunk, smutt),
shlumiel (tönt, fumlig person), shlumper (ovårdat klädd,
slarver), shmates (gamla kläder, second hand), shmalts
(överdriven sentimentalitet), shmendrik (oerfaren, förakt-
lig person), shmok (manligt könsorgan, tönt), shmontses
(småplock), shnorer (tiggare, någon som ständigt ber om
något), shoyn (nog nu!), shtinker (tjallare, förrädare),
shvitser (skrytsam, jobbig typ), shvung (schvung), tara-
ram (röra, uppståndelse), tish (religiöst samkväm vid rab-
binens bord, nattmat), tsatske (frigjord, lättsinnig kvinna,
älskarinna), tsitskes (tuttar).
En alldeles färsk jiddischism i nyhebreiskan myntades
under det senaste parlamentsvalet i Israel, nämligen ge-
vald-kampeyn (hjälp-kampanj), som syftar på Benjamin
Netanyahus ansträngningar att värva väljare. Uttrycket är
redan populärt och vanligt i media och hos allmänheten.
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