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Är du en puter- eller en piterjude? eller “Så sa vi aldrig hemma!”
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Tate eller foter, mame eller mome? Kleyt eller krom?
Kukn eller kikn, gut eller git? Det är bara att välja!

Man säger på jiddisch att två judar har minst tre åsikter.
Samma uttryck finns för övrigt på polska om polacker.
Vad gäller språket jiddisch finns det många meningar om
vilket som är “rätt” sätt att tala jiddisch på. Det är inte så
konstigt med tanke på hur stort språkområdet en gång var
där jiddisch talades. Man kan säga att det sträckte sig från
Baltikum till Svarta havet. Den västliga delen av det
tsarryska imperiet, det vill säga dagens Baltikum,
Vitryssland, Polen och västra Ukraina befolkades till stor
del av judar med mameloshn som sitt modersmål (vilket
ordet betyder). Det talades även bland ungerska judar i
Transylvanien och i chassidismens ursprungsområde i
Transkarpaterna och Podolien. Så också i Bessarabien
/Moldavien och i det rumänska Bukovina. Galizien är ett
politiskt begrepp och inte dialektalt.
 

Det ligger i sakens natur att en mängd dialekter växte
fram under tidens gång. Men alla former av talad jiddisch
måste anses vara lika goda menar jag. Det var ju ett
fungerande språk där och då. Att man sedan en gång på
tidigt 1900-tal bestämde  vad som skulle klassas som
klal-jiddisch, d.v.s. standardjiddisch, var mer en praktisk
fråga. Vilken språkvariant skulle användas i böcker och
tidningar, för att inte nämna ordböcker? Och hur skulle
man stava? I äldre jiddischlitteratur kan man möta skilda
varianter av stavning, ofta influerad av tyska. I personliga
brev skrevs sällan punkt, många ord skrevs ihop och
eftersom det inte skiljs mellan stora och små bokstäver i
den hebreiska skriften blir det svårt att tyda, framför allt
som det ofta är “ogrammatiskt” eller felaktigt stavat med
dagens mått mätt. Det var YIVO, det Judiska Vetenskap-
liga Institutet, som lade ut riktlinjerna för den form av
jiddisch, som vi möter i dag, åtminstone i tryckt form.

Språkforskare har gjort dialektkartor över de geografiska
varianterna. Det finns en linje mellan Warszawa och
Białystok som skiljer litvish och poylish jiddisch åt. Ett
spännande faktum är att utmed samma linje återfinns
skillnden mellan gefilte fish med eller utan tsuker
(tsiker...). Men gränserna är förstås inte skarpa. Det
kunde finnas dialektala skillnader mellan närliggande
shtetlekh men även blandformer av dessa. 

Ibland sägs att standardjiddischen är så kallad litvish
jiddisch men äkta litvish saknar den bestämda artikeln
dos och använder sig enbart av der och di. Meydl, vayb
och yingl är alltså inte dos-ord, vilket i och för sig är
logiskt. Man säger vidare inte Poyln utan Peyln, inte loyfn
men leyfn. De två formerna för ordet mig blir inte mikh
eller mir utan endast mir. Man kan på litvish jiddisch säga
ikh hob gegangen istället för standardjiddischens ikh bin
gegangen. Demolt blir yemolt och yo - ye.

Polska judar använder ofta bokstaven i när ordet har u.
Därav det för göteborgsjudar inte ovanliga git shabbes.
Ey blir ay. Tsvey läses alltså tsvay, gey bli gay och fleysh
blir flaysh. Ikh hob nisht keyn vayb blir kanske Kh’hob nit
ka’ va(a)b. E kan bli ey som i hern - heyrn eller i fregn -
freygn. O kan bli u: vos blir vus eller vues, noz - nuz -
nuez. Det polska ł-et kan också påverka. Vissa polska
judar uttalar till exemepel ordet ale ungefär som awe.

Jag minns en gång min födelsedagsgratulation för Lola
Kamień, z’’l, en jiddischtalande bekant till mig, vars
egentliga namn var Laye Rayzl (alltså inte Leah Reyzl
som jag skulle säga). Blommorna jag hade med mig var
onödiga, eftersom “Vi judar firar inte födelsedagar”.
Punkt. När jag gick önskade jag Zay gezunt men blev
omedelbart rättad och förebrådd för att tala tyska; “Za(a)
g’zint  heter det!” Och visst, Lola, född inte så  långt fran
Sandomierz i Polen, visste naturligtvis bättre.

När en annan mig närstående Reyzele blir trött på mig är
jag tsedreyt afn gontsn (inte gantsn) kop, för så sa hennes
mamma Luba, som själv var född i Podolien. Där, i den
ukrainska staden Shargorod, talade jag med di lererke
Ester och hon berättade om gettot i staden, som under
kriget härbärgerade judar från Bukovina. Och hon talade
om  sina föräldrar, totemome, som på min jiddisch heter
tatemame.

Vokalförändringar finns i många dialekter och så även i
jiddisch: tate, tote. tati. Mame, mome, mami. Chana,
Chane, Chani eller Chava, Chave, Chavi. Även lebn-libn
eller shtetl - shtitl.

I Ukraina saknas ibland bokstaven h, som i Ikh (h)ob.

Dagens chassider, som för den talade jiddischen framåt,
har ett språk som präglats av deras rebbes födelseort.
Satmarchassiderna talar exempelvis vad man kallar
ungerish yiddish. Andra använder en vitrysk, litauisk,
polsk eller ukrainsk variant. Allmänt kan dock sägas att
chassiderna använder språket mer som ett verktyg i
vardagen än för att utveckla det i form av litteratur.  Den
amerikansk-chassidiska jiddischen präglas av så många
inlån från engelskan att  de israeliska chassiderna i Bnei
Brak med sina  många hebreiska ord kan ha svårt att
kommunicera med sina amerikanska trosfrånder på
respektive “jiddisch”.
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