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Baron Maurice de Hirsch – en galning eller en begåvad visionär?

Baron Moritz (Zwi) von Hirsch, som han också kallades,
föddes visserligen med guldsked i munnen i familjens
framgångsrika bank- och finanskretsar i München men
genom sin utomordentliga duglighet arbetade han sig
snabbt uppåt och äktenskapet med chefens dotter gjorde
inte hans karriär mindre framgångsrik. Fadern var den
bajerske kungens bankir. Barontiteln fick hans farfar då
han som Bajerns förste judiske jordägare blev adlad.
Baron är alltså inte som hos Sascha Baron Cohen, det vill
säga bar Aron, son till Aron.

När baron de Hirsch lade fram
sin djärva plan på att bygga en
järnvägsförbindelse från Europa
till Orienten betraktades han
snarast som en galning. Hur
skulle man ens kunna komma
på tanken på att bygga en järn-
väg över eller genom de
balkanska bergen?

  Baron de Hirsch 1831-1896

Han lyckades emellertid att övertyga tillräckligt många
finansiärer och intressenter för att kunna sätta igång det
enorma arbetet, som leddes av Europas skickligaste järn-
vägsingenjörer. Projektet ledde till framgång och man
kunde nu bekvämt resa med tåg från Europa ända till
Konstantinopel.
De Hirsch hade under sin tid i Turkiet och Ryssland sett
hur svårt de judiska massorna levde där och då föddes
hans nya projekt: filantropin, särskilt inriktad på det
judiska folket.
Järnvägsbygget och olika affärsmöjligheter i samband
med detta hade genererat en enorm förmögenhet hos de
Hirsch. Hans välgörenhetsfond var på sin tid världens
största.
Som den entreprenörssjäl han var satsade han stort.
Tanken var att hellre ge den fattige “en fiskkrok att fånga
fisken med än att servera honom en färdig fiskrätt”. Alltså
förmedla hjälp till självhjälp. Sedan han anslutit The
Jewish Colonization Association till sig köpte baron de
Hirsch  upp stora landområden både i Buenos Aires,
Santa Fé och Entre Ríos i nordöstra Argentina.
Jordlotterna skänkte han dem som med hans hjälp kunde
ta sig dit för att på så sätt arbeta som jordbrukare i de så
kallade Colonias. I första hand gällde det ryska och
rumänska judar. 
De Hirsch tillbringade större delen av sitt liv i
Österrike-Ungern och ömmade särskilt för judarna i
Galizien. Han satsade tolv miljoner francs för olika
utbildningsinsatser där.
Han hade även funderingar på att bidra med hjälp till
judiska immigranter i Nordamerika men menade att det
kunde vara kontraproduktivt för judarna om de blev för 

många där. Ett jordbruksprojekt i mindre skala blev dock
av i New Jersey. 
I början av 1880-talet hade han förhandlat med ryska
myndigheter om att starta ett utbildningssystem för ryska
judar men även om en summa på två miljoner pund var
lockande tackade man nej. 
Bland fromma judar var Hirschs utbildningsverksamhet
anordnad av Alliance Israélite Universelle de Paris inte så
väl sedd; man uppskattade inte världslig bildning för
judiska ungdomar.
 

När Teodor Herzl 1895 närmade sig de Hirsch för att be
om medel för ett tänkt Israel blev det dock kalla handen
av den tidigare visionären. Han kunde omöjligen tänka
sig att det skulle kunna bli något av ett så orealistiskt
projekt. Ett år senare publicerade Herzl Judestaten och
samma år skulle Maurice de Hirsch lämna detta livet.
Coloniaprojektet i Argentina var ett mastodontföretag och
blev till slut inte särskilt lyckat. Det är svårt att uppskatta
hur många judar från Ryssland eller andra östeuropeiska
länder som kom dit med hjälp av Hirschs organisation.
Som mest kom det 27 500 judar av de tänkta miljonerna
från Ryssland. Uppköpt jord uppgick till 620 000 hektar,
varav 118 000 i den största kolonin Moisés Ville.
Vad som står klart idag är att det inte finns några tydli-
gare spår av judarna i kolonisationsområdena. Livet var
hårt som judisk gaucho på Pampas och många begav sig
snart till städerna istället, främst då Buenos Aires, som i
sin tur blev ett centrum för jiddischkultur på den sydame-
rikanska kontinenten. Där blomstrade det judiska livet
även efter Förintelsen, men idag är också den stadens roll
i det sammanhanget över. 

A bisl un a bisl... Lite om jiddisch 10
Jean Hessels domän på Språkrådet vid Institutet för språk
och folkminnen är jiddisch. Nu arbetar han med tillägg
till den enda befintliga ordboken mellan svenska och
jiddisch. Det var en stor händelse när Lennart Kerbels och
Peter Davits ordbok kom ut på det nu avsomnade
Megillaförlaget 2005. Men sedan dess har det tillkommit
en mängd termer för det moderna uppkopplade liv de
flesta av oss lever. Hårddisk, USB-minne och sms är
användbara ord, som saknas i de flesta jiddischordböcker.
Tanken är att det ska ges ut en digital version av den
nuvarande ordboken, som kan kompletteras i realtid,
samtidigt som man avser att ge ut en tryckt version
senare.
Dessutom ska det ske en revision med kompletteringar av
grammatikdelen samt en genomgång av verb med
praktisk information som till exempel intressera sig för,
farintersirn zikh mit eller granska, titta på, tsukukn zikh
tsu.
Mitt favoritord bland nyorden är zikhele, det vill säga
selfie. 
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