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För 24:e året i rad arrangeras en judisk kulturfestival i Krakóws 
tidigare judiska stadsdel Kazimierz. Festivalen, som i år äger rum 
mellan den 27 juni och den 6 juli, samlar tusentals deltagare från 
Polen och andra länder – de allra flesta icke-judar. Utöver välbesökta 
konserter (bilden) med polska, amerikanska och israeliska 
klezmerband visas filmer på jiddisch, ges teaterföreställningar 
och arrangeras konstutställningar med judiska motiv. I festivalen 
ingår även föreläsningar och kurser, bland annat om judiskt liv 
i Polen före andra världskriget och om judisk kultur i Östeuropa. 
I Kazimierzs gamla, nyrestaurerade synagogor hålls konserter 
och shabatgudstjänster. 
För mer information besök festivalens hemsida:  
www.jewishfestival.pl    FOTO:  PAWEŁ MAZUR
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D
et händer ofta, när jag diskuterar ortodoxins 
anspråk på att vara ”den äkta” judendomen, 
att jag bemöts med argumentet att ”det är 
tack vare de strikt ortodoxa som judendo-
men överlevt”. Personer, som aldrig skulle 
byta sin eller sina barns livsstil mot den som 

gäller i Jerusalems och Tel Avivs ultraortodoxa stadsdelar, 
idealiserar en sluten värld där klädkoden, liksom värdering-
arna, härstammar från en östeuropeisk shtetl på 1600-talet.

Men det är inte tack vare det ultraortodoxa fasthållan-
det vid traditionens påstådda oföränderlighet som den 
judiska identiteten överlevt (särskilt efter det att gettonas 
murar revs ned och judarna blev en integrerad del av sam-
hället). Det är snarare trots det. 

I själva verket har ständig förnyelse varit förutsättning-
en för den judiska identitetens överlevnad i modern tid. 

Judendomen har varit tvungen att modernisera och 
omtolka – ofta under ett starkt motstånd – både sitt bud-
skap och sina ritualer. Resultatet av förnyelsen är dagens 
liberala riktningar, så som reform och masorti (Conserva-
tive Judaism), men även modernortodoxi. Alla har de, i 
olika utsträckning, velat förena det moderna samhällets 
värderingar med den judiska lagens påbud. 

Hade judendomen inte anpassats till nya tider hade den 
judiska världen sett annorlunda ut idag. Det hade kanske 
funnits isolerade ultraortodoxa enklaver i Brooklyns, Ant-
werpens och Londons judiska stadsdelar. Men staten Isra-

el hade inte skapats och de fromma 
rabbinerna hade fortsatt att be om en 
Messias som skulle ge judarna ett 
eget hem. Idag finns Israel trots 

ultraortodoxins antisionism. Den 
judiska staten hade idag inte kunnat 
överleva om alla israeler följde ultra-

ortodoxins inställning: vägrade mili-
tärtjänstgöring och förlitade sig på 

Talmudstudier som vapen mot 
Hamas raketer och Irans krigshot. 

Hade judendomen inte 
oupphörligt prövat och 

omprövat sina tradi-

tionella värderingar skulle judiska flickor idag inte ha kun-
nat bli batmitsva (traditionen är faktiskt inte äldre än 92 
år!) och Golda Meir hade inte kunnat bli premiärminister. 
Inga judiska kvinnor hade heller kunnat bli universitets-
lärare, rabbiner eller sångare, då det enligt strikt ortodoxt 
synsätt är förbjudet att ”förleda män” med kvinnoröster. 
Och Sveriges alla judar hade idag burit pejes, traditionella 
tinningslockar. 

Om alla ättlingar till dem som invandrade till Amerika 
från Polen och Ryssland i början av 1900-talet förblivit 
ortodoxa hade den amerikanska judenheten på 2000-talet 

utgjort en bråkdel av den fem miljoner judar starka mino-
riteten i dagens USA. De judiska invandrarna i Amerika 
bröt inte länken i den judiska traditionens långa kedja – de 
allra flesta förkastade ortodoxin men inte judendomen. 
Och tack vare en reformerad tradition – relevant för deras 
egen tid och för det samhälle de ville bli en del av – kunde 
den judiska identiteten överleva. 

Det är alltså judendomens pragmatism och dess plura-
listiska tolkningstradition, och inte en rigid ortodoxi, som 
gjort det möjligt för judar att generation efter generation 
bevara sitt religiösa och kulturella arv.

Betänk vad den store rabbinske auktoriteten Moshe 
Sofer från Bratislava slog fast i en halachisk utläggning år 
1763: ”Chadash asur min hatorah” (”Alla nymodigheter 
är förbjudna enligt Toran”). Är det någon som inbillar sig 
att ingenting har förändrats i vårt sätt att tolka och följa 
judendomen under de 250 år som gått sedan rabbin Sofers 
dagar? Är det någon som tror att judendomen hade 
överlevt med rabbin Sofers drastiska recept?

LEDARE
Jackie Jakubowski

Den judiska identiteten överlever 
tack vare förmågan att förnya sig.

”DET ÄR INTE TACK VARE ULTRA-
ORTODOX JUDENDOM SOM DEN 
JUDISKA IDENTITETEN ÖVERLEVT. 
DET ÄR SNARARE TROTS DEN.” 

Jackie Jakubowski, chefredaktör och ansvarig utgivare
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Shana Tova! Gott nytt år!
Det är kanske för tidigt att i juni, när sommaren precis börjat, önska varandra 
Shana Tova, Shana Tova – det judiska nyåret infaller först i september. Men det 
är faktiskt redan dags att försäkra sig om att nyårshälsningarna kommer fram 
till alla dem du vill uppvakta. 

Genom att sätta in din personliga nyårshälsning i nästa nummer av tid-
ningen – som utkommer i samband med de stora helgerna – stödjer du dess-
utom Judisk Krönika.

Vill du göra en beställning – använd inbetalningskortet som bifogas detta 
nummer. Priset är, liksom förra året, 250 kronor. Betala senast den 28 juli. 

Glöm inte att på talongen ange alla namn som skall vara med på hälsningen 
– och texta tydligt! 

Gott nytt år! – men först: trevlig sommar, med Judisk Krönika!
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ledare av jackie jakubowski • intervju med david Neuman • en essä av Göran rosenberg 

hollywood granne med israel • jiddisch ett språk med själ • israels val efter valet 
Fotoreportage om etiopiens judar • judiska förebilder • bok- och filmrecensioner 

Gästkrönikor • reportage • kåseri • judiskt kalendarium

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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om BanBrytanDe  
europeisk-juDiska inteLLektueLLa.
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Ricki Neuman om rabbinen som väcker starka känslor:

ANTINGEN FÖR ELLER EMOT
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Jonathan Safran Foer och Nathan Englander 
firar pesach med sin egen version av Hagaddan

”DET ÄR FRÅGORNA SOM GÖR OSS 
TILL BÄTTRE MÄNNISKOR.”

Judisk Krönika. Din tidning. Sedan 1932

Antalet judar i världen både 
minskar och ökar.

Den sionistiska visionen om att samla större delen av 
det judiska folket i en judisk stat kan vara på god väg 
att lyckas. Men bakvägen, så att säga. Det menar pro-

fessor Roberto Bachi, en av de ledande experterna idag på 
judisk befolkningsutveckling.

Han pekar på hur andelen judar i Israel, i förhållande till dias-
poran, hela tiden har ökat. Den judiska befolkningen i Israel 
utgjorde 1975 inte mer än 23 procent av världens judar. 1948, 
när Israel bildades, var motsvarande siffra fem procent. 1980 
var den 25,2 procent och år 2000 väntas 36,2 procent av värl-
dens judar bo i Israel. Men denna ökning av andelen judar i 
Israel i förhållande till diasporan beror inte på alija (invandring 
till Israel) utan snarare på att antalet judar i diasporan sjunker.

Till mitten av 70-talet trodde de som studerade judisk demo-
grafi på en långsam men stadig ökning av antalet judar i värl-
den, från omkring 13 miljoner till 22 miljoner under de första 
25 åren av 2000-talet. Men på basis av nya studier om assimi-

lation i diasporan och de sjunkande judiska födelsetalen där, 
tror Roberto Bachi, och många med honom, att antalet judar i 
diasporan kommer att sjunka från 10,7 miljoner år 1978 till 9,7 
miljoner år 1980 och ner till 7,9 miljoner år 2000.

För Israels del pekar siffrorna åt motsatt håll: från 2,6 miljo-
ner judar år 1970 till 3,3 miljoner år 1980 och beräknas bli 4,5 
miljoner år 2000.

Ökningen av den judiska befolkningen i Israel kommer dock 
inte att kunna stoppa en total minskning av den judiska 
befolkningen i världen. År 2000 beräknas 12,4 miljoner judar 
finnas i världen.”
Judisk Krönika, juni 1984

TRETTIO ÅR SENARE:
År 2014 uppskattas antalet judar i världen vara cirka 
14 miljoner, varav drygt 6 miljoner är bosatta i Israel.
Källa: Israel Central Bureau of Statistics, 2014




