 پیژامهpizhame
'pyjamas'

PERSISK
Så hvordan beveget ordet  پای جامهpai jame
seg fra India til Europa og så tilbake til
persisk som  پیژامهpizhame? Persisk var
utbredt som et høykulturspråk på det indiske
subkontinentet mellom 1400-tallet og 1800tallet, spesielt ved kongelige hoff, så det er
ikke så overraskende at et ord som پای جامه
pai jame kom inn i hindi. De britiske
kolonistene i India støtte da på disse løse
buksene, laget av silke eller bomull med
snøring i livet, og anglifiserte ordet som
pyjamas. På 1800-tallet begynte pyjamas å
bety 'natt-tøy' generelt, og både ordet og
moteartikkelen ble omfavnet av europeere
som bodde i India, Iran og Tyrkia, eller hadde
returnert til Europa. Omtrent på samme tid
reiste iranere til Frankrike for å få høyere
utdanning og observere en av Europas mest
raffinerte kulturer. Det var i denne
utvekslingen mellom 1800-tallets Iran og
Frankrike at iranerne «gjenoppdaget»
pyjamasen som et «må ha»-klesplagg for den
kulturelle eliten. I dag tenker vi vel mer på
pyjamasen som et plagg for lockdown,
hjemmekontor og digital undervisning!

Det persiske språket i dagens Iran, farsi, har
lånt mange ord fra fransk gjennom de siste
tre århundrene. Du kan høre det franske
opphavet i persisk  رستورانrestoran 'restaurant',  آمبوالنسambolans 'ambulanse', مرسی
mersi 'takk' (fransk: merci) eller  کادوkadå
'gave' (fransk: cadeau). Men lån fra et språk til
et annet er sjelden så enkelt som det ser ut.
Ta for eksempel det persiske ordet پیژامه
pizhame. En god persisk ordbok forteller oss
at ordet betyr 'et par bukser laget av tynt
stoff, som menn vanligvis bruker innendørs'.
Ordboken opplyser også om at ordet
kommer fra fransk pyjama. Vi kjenner
selvsagt det samme ordet som pyjamas/
pajamas i engelsk og pyjamas/pysjamas i
norsk. Men vet du hvordan ordet kom inn i
europeiske språk? Den samme ordboken
forteller at  پیژامهpizhame kommer fra det
persiske ordet  پای جامهpai jame 'benklær',
som reiste fra persisk til hindi, fra hindi til
engelsk, fra engelsk til fransk, og fra fransk
tilbake til persisk igjen, nå med fransk uttale.
Med andre ord har persisk lånt ordet
pizhame fra – persisk!
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Passende antrekk for hjemmekontor.
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Statsminister Mohammad Mossadegh i pyjamas.

Britannica.com

Iranere er godt kjent med betydningen av pyjamas både i moderne iransk politisk historie og i forbindelse med europeisk kolonialisme. På 1950tallet ble den anti-imperialistiske og nasjonalistiske statsministeren i Iran, Mohammad Mossadegh, kalt 'pyjamasministeren' (Pajama Premier) i
den engelske pressen fordi han ofte ble fotografert iført pyjamas i offentlige sammenhenger. Han snakket til parlamentet iført pyjamas, og han
tok seg gjerne av forretninger fra sengen. Da amerikanerne og britene iscenesatte et statskupp i 1953 for å fjerne ham som statsminister, ble det
rapportert at den syke og sengeliggende Mossadegh mottok gjester iført en grå ullpyjamas.

Ordfestivalen
Design: Kristin Bech 2022

