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I
nför det senaste presidentvalet i USA antog det 
republikanska partiet i Texas ett idé- och hand-
lingsprogram i vilket man förespråkar förbud mot 
att i skolor lära ut ett kritiskt tänkande. Det skall 
nämligen riskera att ”utmana elevers fixa trosföre-

ställningar och undergräva föräldraauktoriteten”. 
Det finns de som inte uppfattar sambandet mellan 

tankens frihet och samhällets utveckling, mellan beja-
kandet av tvivel och kreativitet. Och detta gäller inte 
bara i Texas. Ett annat patetiskt exempel kan man se på 
tevekanalen al-Jazira där en irakisk forskare hävdar att 
fördelningen av Nobelpriser är orättvis och ”rasis-
tisk”: ”Varför har priset gått till 167 judar, men endast 
till fyra araber?” Det dröjer inte länge förrän han 
hamnar i det välbekanta antisemitspåret och talar om 
”judiska konspirationer” som styr valet av Nobelpris-
tagare. Denne arabiske intellektuelle kopplar inte det 
möjliga sambandet mellan den religiösa extremism 
som dominerar utvecklingen i arabvärlden (trots ”den 
arabiska våren”) och det faktum att arabländerna, 
enligt FN:s rapporter, tillhör de mest underutveckla-
de delarna av världen och som bara leder överlägset på 
listan över antalet analfabeter.

Konsekvensen av den inställning, som den irakiske 
forskaren i al-Jazira ger uttryck för, liksom av förbudet 
mot fritänkande i Texas, kan man vara säker på: det blir 
knappast några Nobelpristagare i vare sig Texas eller 

Irak. När Nobelprisbelönade snillen spekule-
rar är det en sak de är överens om: deras 

upptäckter i de olika vetenskapsämnena 
är resultatet av nyfikenhet och friheten 
att formulera ständigt nya frågor. Det 
finns ett samband mellan detta förhåll-

ningssätt och det faktum att en så stor 
andel av alla Nobelpristagare genom åren 

(upp till trettio procent) har haft judisk 
bakgrund, trots att judarna endast utgör 

cirka 0,2 procent av världens befolkning. 
De kommer från miljöer där vetgirighet, 
inte ett blint fasthållande vid dogmer, är 
traditionens kännetecken. 

Orsaken till att judar i årtionden har 

varit kraftigt överrepresenterade i Nobelprissam-
manhang finns alltså att söka i judendomens talmu-
diska tradition som ständigt omprövar gällande 
ståndpunkter. Följdriktigt har nu även denna förkla-
ringsmodell utsatts för en prövning. I en uppmärk-
sammad artikel (läs sid. 16) ställer Lazar Berman den 
provokativa frågan: ”Finns det ärftliga egenskaper, 
snarare än abstrakta tanketraditioner, som förklarar 
judarnas framgångar inom vissa områden?” Det är 
den klassiska frågeställningen: ”Arv eller miljö?”

Tanken på att en viss etnisk grupp skulle besitta 
en högre genomsnittlig intelligenskvot (IQ) än 
andra grupper kan lätt förvandlas till ett minfält med 
anklagelser om vetenskaplig rasism. Det bör den 
som läser Lazar Bermans artikel betänka. Hans arti-
kel bör läsas med kritiskt sinne, liksom allt annat 
som gör anspråk på att vara Det Slutgiltiga Svaret.

För egen del föredrar jag en förklaringsmodell 
som hävdar att judisk kreativitet närs av judendo-
mens bejakande av tvivel och förkastande av dogmer, 
men också av de möten i den kreativa gråzonen 
mellan olika kulturer som präglat det judiska folket 
genom stora delar av dess historia.

Det är i denna tradition Judisk Krönika hämtar 
sin inspiration – ett öppet, pluralistiskt och  tolerant 
forum för tankeutbyte, samtal och möten, grundat i 
ett förhållningssätt som betonar kunskapens värde.

ledare
Jackie Jakubowski

Att tänka fritt är stort  
– större än att tänka ”rätt” 

Jackie 
Jakubowski,
chefredaktör 
på Judisk 
Krönika

”judisk kreativitet 
närs av juden- 
domens bejakande  
av tvivel”

Rubriken är en parafras på Thomas Thorilds devis från 1794: 
”Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.”
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Den svenska judenhetens kulturtidskrift. 
Judisk Krönika har sedan sitt grundande 1932 utgjort ett 
forum för judiskt samtal – med tolerans och pluralism 
som motto. Tidningen är trogen den judiska traditionens 
självkritiska hållning och öppenhet för omprövning och 
ifrågasättande. 

Judisk Krönikas ambition är att vara en del av den svenska 
kulturen och på samma gång slå vakt om det judiska. 
Tidskriften förespråkar integration utan assimilation av en 
minoritetsgrupp som värnar om sin kulturella särart och 
som samtidigt vill vara en del av det svenska samhället. 

Judisk Krönika speglar och granskar den judiska kulturen, 
religionen och idédebatten, litteraturen och konsten; den 
bevakar politiska och kulturella händelser i Israel och 
diasporan. Det som kännetecknar tidskriften är ett judiskt 
förhållningssätt som betonar kunskapens värde.

Judisk Krönika har varit och skall förbli en svensk-
judisk kulturtidskrift som inbjuder till berikande samtal. 

Alla är välkomna!
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studerar 
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studerar 
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Visste du att det finns  
en opinionsdrivande  

paraplyorganisation som verkar  
för alla judar? Vi heter 

 Judiska Centralrådet i Sverige.

Att möjliggöra 
judiskt liv

Vill du veta mer? Besök www.judiskacentralradet.se och kontakta oss gärna!
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Stahlhammer Klezmer Classic Trio

Vi spelar även för slutna sällskap! 
Kontakta oss för bokning:

Semmy Stahlhammer: 08-653 44 41 
s.stahlhammer@swipnet.se

www.stahlhammerklezmer.se

”Klezmermusik med själ och känsla /.../ musiker på högsta nivå”
”... veritabel succé... stående ovationer”




