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Vad händer i jiddischvärlden nuförtiden?

Jiddischister och jiddischister
Ordet har under tid haft olika betydelser i skilda
sammanhang. Ursprungligen var det benämningen på en
som kämpade för mameloshn i den ideologiska kampen
mellan hebreiska och jiddisch som judarnas nationella
språk.
Senare har det snarast haft innebörden av en akademiskt
utbildad person med jiddisch som huvudämne för att idag
även vara en etikett på någon som intresserar sig aktivt
för språket.
Avrom Lichtenboym från Buenos Aires är en jiddischist
av den akademiska sorten. Född 1943 med polsk-judiska
rötter har han hela sitt liv arbetat som pedagog med
jiddisch som specialitet. Idag är han YIVO:s representant
i Argentina och skolor med jiddisch som undervisnings-
språk är borta sedan länge. Lichtenboym fortsätter dock
att undervisa på en akademisk nivå i skilda sammanhang.
Hans egen definition av jiddischister är att de är ett tiotal  
språkspecialister som åker världen runt för att  på
gemensamma symposier och kongresser konstatera att
jiddisch lever.
Hans syrliga kommentar var också att ju mer man
påpekar att jiddisch lever desto närmare döden är detta
språk.
Lichtenboyms föreläsningar var alltid intressanta med
ständiga utvikningar och teorier av de mest skilda slag.
Han kunde berätta om en jiddischförfattare och plötsligt
komma in på de kananeiska rötterna till bruket av att ha
en mezusa på dörrposten. Spretigt kan det tyckas men han
knöt alltid ihop säcken med några eleganta vändningar.
Jag minns honom som oerhört kunnig men samtidigt
krävande och försedd med en mycket vass tunga.

Men varför berätta om Avrom Lichtenboym? Jo, jag 
tänkte på honom när jag häromsistens såg det i mitt tycke
utmärkta programmet på SVT: Jiddisch – det poetiska
språket. Han hade säkert uppskattat den höga nivån i den
franska produktionen, där flera av de deltagande var
tidigare adepter till honom. Jag vet också att han hade
tyckt om urvalet av jiddischpoeterna i programmet.
Deltagarna representerar trots allt en framtid för jiddisch
även om den är akademisk och en fråga för numerärt få
jiddischister. Lovvärt var att det seriösa upplägget presen-
terade översättningar till svenska av författare som inte är
kända utanför en ganska liten krets.

Så har ju också den svenska publiken nyligen nåtts av
Anna Margolins och Debora Vogels dikter samt senast av
Demonernas dans av Ester Kreitman i svensk språkdräkt.
Förläggaren kunde dock inte låta bli att marknadsföra
henne som Ester Singer Kreitman för att understryka att 
hon var Bashevis Singers äldre syster. Men hon hette
Ester Kreitman och inget annat. Salomon Schulman har 
gjort ett gott arbete av denna till stora delar självbiogra-
fiska skildring, som kom ut i Warszawa 1936. Man
märker det ömsesidiga inflytandet mellan syskonen, 

men det är svårare att säga vem som påverkat vem.
Intressant är att översättningen till svenska är gjord direkt
från jiddisch och inte från engelska som i fallet med
Bashevis många svenska utgåvor. I dennes engelska
versioner var det mycket som strukits “av hänsyn till de
amerikanska läsarna” . Nej, “det skulle inte vara alltför
judiskt eller slaviskt” eller andra konstigheter i texterna.   

Avrom Lichtenboym och jag är årsbarn och kan således
räknas in facket (sura) gamla gubbar. Men jag tror inte att
det räcker som förklaring till min negativa inställning till
SVT-programmet Woodskis värld i fyra nya delar. Det
ligger väl i tiden att yta och attityd räknas mer än innehåll
och jag är faktiskt övertygad om att Avrom Lichtenboym
också skulle uppskattat om programmet mer handlat om
jiddisch än om programledaren själv. Nåja, programserien
kan nog väcka nyfikenhet och intresse hos tittarna och det
är väl också meningen.

Att så är fallet vad gäller Thomas Lunderquists radioserie
Jiddisch far alle, där man förresten även kan återfinna
sagde Avrom Lichtenboym, är väl omvittnat.
UR och SVT har även serier för barn samt en engelsk-
producerad serie om Barnen som överlevde Förintelsen.
Intressant, för att inte säga högst anmärkningsvärt, är att
varken SR, SVT eller UR har någon språkligt ansvarig
person för minoritetsspråket jiddisch utan det är inköps-
avdelningen som tar det ansvaret.
Man kan tyvärr också konstatera att det tycks enbart vara
jiddisch som ibland kan presenteras med språkfel i
texterna. Detta skulle naturligtvis vara helt otänkbart med
andra språk, i all synnerhet i program som skapats för att
presentera det aktuella språket. 

Den svenska publiken har tidigare lärt sig uppskatta den
israeliska serien Shtisel. Efter två säsonger kan man nu se
den tredje om nio program och detta på Netflix. Jag har
ännu inte hunnit se den senaste versionen om förveck-
lingarna i den harediska, ultrakonservativa miljön. Som
tidigare nämnts är inte skådespelarna jiddischtalande utan
har fått lära sig replikerna inför inspelningen. Det låter
hur som helst mycket autentiskt i mina öron. 

Di mageyfe, epidemin, eller snarare med nyordet di
pandemie, har faktiskt inneburit ett lyft och en stimulans
för fjärrstudier i jiddisch. Franska Bibliotèque Medem,
YIVO, Lunds universitet och många andra institutioner
välden över bjuder på kurser och föreläsningar i mängd. 

I Sverige finns en grupp som samlar ihop textmaterial,
som är tänkt att vara en fortsättning på Georg Riedels
projekt att tonsätta jiddischtexter, något som redan gett
resultat i samarbetet mellan honom och Salomon
Schulman. 

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg planerar att i början
av februari återuppta sin läsecirkel, hittills i fysisk form,
med transkriberade jiddischtexter.
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