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Det har kommit ut en ny bok på svenska med Debora Vogels dikter

A bisl un a bisl... Lite om jiddisch 9

I början av ödesåret 1939 fanns det mellan 11 och 13 mil-
lioner jiddischtalare. Flertalet av dem levde i Östeuropa,
men jiddisch  var modersmålet också för många judiska
immigranter på flera kontinenter, främst i Nordamerika men
även i Afrika och Sydamerika. Till USA utvandrade mellan
1880 och 1914 ungefär två millioner judar från Tsarryssland
och de flesta hamnade i New York. Det är också där jiddisch
idag är en levande rest av det som en gång var. 
Många svenska judar har sina rötter i det forna ryska impe-
riet. Flera göteborgsfamiljer härstammar ursprungligen från
orter i dagens Litauen, Lettland, Vitryssland, Polen eller
västra Ukraina. Efter Förintelsen kom även judar från
Ungern, men där talades jiddisch främst i Transylvanien,
som i dag hör till Rumänien.

Sekulär litteratur på jiddisch uppkom i slutet av 1800-talet.
Men det första icke-religiösa verket kom ut redan 1541 och
var en översättning från italienska med titeln Bove bukh.
Originalet var skrivet av Elia Levita och var en  riddarroman
på vers om Bevis of Hampton och den italienska titeln blev
då Buovo d’Antona. Bove bukh blev senare folketymologins
bobe mayse med en helt annan betydelse.

Jiddischlitteraturens fäder är Mendele Moicher Sforim,
I. L. Peretz och Sholem Aleichem, samtliga präglade av den
judiska upplysningen, Haskala, och som ville använda folk-
språket jiddisch. Alla tre hade ursprungligen skrivit på
hebreiska men insett att läsarna inte kunde förstå det.

Före första världskriget var Wien ett kulturellt och intellek-
tuellt centrum för jiddischförfattare och konstnärer. Efter
krigsslutet blev Berlin navet i den europeiska jiddischvärl-
den i sällskap med Warszawa, Lwów, Czernowitz och
Wilno. 
Mellankrigstiden var guldåldern för den moderna jiddisch-
litteraturen med mängder av tidningar och en omfattande
bokutgivning. New York var då redan etablerad som en
viktig ort på jiddischkartan.
Den tidens litteratur var ofta något helt annat än Sholem
Aleichems Tevye der milkhiker, som blev förlaga till
Spelman på taket. Allehanda modernistiska och avantgar-
distiska experiment präglade tiden och även en rad kvinnor
publicerade sig.

En av dem var Debora Vogel från Lwów, som med sina
montages och internationella kontakter låg i framkanten av
det moderna. Hon ägnade sig gärna åt att “dekonstruera
tingens hegemoni” genom att i sina verser arbeta med ljus,
färger, linjer och allehanda geometriska former. Reklamens
bokstäver återkommer i många dikter.
 

Den 7 mars utkommer Debora Fogel – Tomma gator och
gula lyktor, som är en urvalsvolym av dikter skrivna på
jiddisch mellan åren 1930 och 1934. Översättning och sam-
manställning står Beila Engelhardt Titelman för i samarbete
med Sara Mannheimer. 2018 gjorde hon en liknande insats
för en annan för oss okänd jiddischpoet. Då var det Anna
Margolins Lider, som på svenska kom ut med titeln Detta är
natten.

                                          
                                     
                              

                                              
                           Stanisław Ignacy Witkiewiczs porträtt     
                           av Debora Vogel från 1929-30

Debora Vogels liv blev kort och slutade 1942 i Lwóws
getto, där hon 40 år gammal sköts tillsammans med sin man
och femårige son.

Här en för hennes stil inte helt typisk kärleksdikt:
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ohx ©̀ ee oeœt qie` hiib orn oklree oi` ,hpee ῭  xr ῭ lA oiiw hyip oe` ± 
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s’iz nisht keyn geler tog geven, ven s’kon altsding geshen 
un nisht keyn bloer ovnt, in velkhn men geyt oys fun vartn – 
ven du bist tsu mir gekumen –

nor a groer nokhmitog
tsvishn tsvey dumpe glaykhe teg.

un naser shney iz gefaln mid
vi s’faln tropn teg fun farlozene mentshn,
vos viln shoyn mer gornisht.

ersht itst kumstu, ersht itst.
farvos kumt keseyder tsu shpet altsding. 

Det var inte en gul dag, då allt står på spel
inte heller en blå kväll, då man är utom sig av väntan –
när du kom till mig –

utan en grå eftermiddag
mellan två tryckande likadana dagar.

Och blöt snö föll trött
som dagar droppar från övergivna människor,
vilka inte vill någonting mer.

Först nu kommer du, först nu.
Varför kommer allting alltid för sent.
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