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Jag fäste mig vid en liten men viktig detalj i Mishpatim. Alla stora religioner från den tid då 

Torah skrevs föreskriver att man skyddar änkor och föräldralösa barn. Så också den judiska. 

Men den judiska lagen har en tredje kategori: ger, invandraren, prosalyten. Det har kanske 

kommit till beroende på judarnas tidigare status som främlingar i Egypten.  

 

Jag har kommit till Sverige som ger, 1947. Lagen skyddade mig här. Det var kanske en sen 

avkomma av den judiska lagen?  

 

Tidigare var jag inte ger utan inföding i Ungern. Jag trodde att jag var en del av den ungerska 

kulturen, det vidunderliga språket, litteraturen som jag älskade. Våra fäder och förfäder har 

kämpat i Ungerns många krig, de var stolta ungerska soldater, många av dem var dekorerade 

officerare i det första världskriget. Det som hände 1944, efter det att tyskarna har marscherat 

in i landet, var därför oväntat. Den nuvarande ungerske premiärministern, Ferenc Gyucsany, 

uttryckte saken bäst i ett häpnadsväckande tal han höll när han gick med i ”March of the 

Living” från Auschwitz till Birkenau, år 2005. Talet började med två ord, men de sade allt. 

”Elengedtük a kezüket”. (Vi har släppt deras hand). Och i nästa mening påpekade han det 

absurda, det oerhörda i att en suverän stat lämnade ut 10% av sina medborgare till en 

främmande makt i det uteslutande syftet att de skulle mördas. 

 

Vi har släppt deras hand! Det var första gången en ungersk politiker medgav att ungrarna 

själva var delaktiga i hela Förintelsens snabbaste utrotningsaktion. 
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Gyurcsanys tal var beundransvärd. Men en svala gör ingen sommar. 

 

Jag är mycket hellre ger i Sverige än inföding i Ungern.  

 

Ja, Sverige tog emot oss och många andra invandrare. Men, i den svensk-brasilianske 

lundapoetens Silvas ord, Moder Svea har öppnat stora famnen utan att omfamna någon. I 

motsats till Israel, fanns ingen klita (absorption) här och finns fortfarande inte. Invandraren 

från andra kulturer förblir som oljedroppar i vatten. Men för mig och min fru Eva gjorde detta 

ingenting. Vi hamnade i en vetenskaplig institutions internationella, redan helt globaliserade 

miljö. 

 

Sverige och svenskarna upptäckte jag först när jag fick avsluta mina medicinska studier här 

något år senare. Jag träffade svenskarna som patienter. Då insåg jag att språket kan betyda 

annat än vad som står i ordboken. Jag kom från en overstatement till en understatement kultur. 

I Budapest, i det kosmopolitiska Centraleuropa, kunde man säga ”jag dör” när man hade een 

lätt huvudvärk. När man sade ”jag mår inte riktigt bra” i Sverige, kunde det betyda att man 

var på väg att dö. 

 

Patientens dialog med läkaren och särskilt hans förhållande till lidandet blev min inkörsport 

till svenskarnas kommunikation med varandra och med världen. Det var först då att jag insåg 

hur annorlunda min egen kultur var. Fisken vet inte att den bor i vattnet. 

 

Men vari består min judiska identitet? Jag har vuxit upp i en helt oreligiös familj. Blev jag 

egentligen jude?  
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Ja, i allra högsta grad. Andra, inte minst kollegor och vänner i Israel, har upptäckt detta före 

mig. Men vari består min judiskhet?  

 

Jag ser tre element i den: drivkraften, diskursen och tachles.  

 

Drivkraften. Judiska pojkar i borgerliga, assimilerade judiska familjer i Budapest fick den 

genom modersmjölken. Jag vet att jag har haft den, denna min skyddande ängel och ondsinte 

demon så långt jag kan minnas. Antingen blir man duktig eller också hamnar man i 

rännstenen. Det finns inget tredje alternativ. Ambitionen går hand i hand med en nattsvart 

ångest. Den fortsätter att driva mig vid min höga ålder nu på samma sätt som den jagade mig 

– oftast till min stora glädje – under tonåren.  

 

Diskursen. En jude befinner sig alltid i direkt kommunikation med sin Gud, även om han inte 

har någon. Då debatterar han ständigt med sig själv, eller snarare sitt överjag. Vid varje ny 

situation frågar man: hur gör jag? i stället för att fråga ”hur gör man?” Man lyssnar inte först 

på råd, konsulterar inte andra. 

 

Mellan 1973 och 1993 arbetade min fru och jag i Israel vid den immunologiska avdelningen i 

Jerusalem, mellan en och tre månader per år. Jag upplevde vår israeliska och svenska tillvaro 

som varandras motpoler. Det tog många uttryck, även i kommitté- och andra gruppsamtal vid 

universiteten. I Sverige är man försiktig innan man yttrar sig, man lyssnar, man sonderar. Man 

vill inte trampa någon annan på tå. Man vill inte heller hävda sig (annat än i det fördolda). 

Man börjar ofta med att diskutera ramarna, administrationen, finansieringen, innan man börjar 

nalkas ämnet försiktigt. Det är en effektiv teknik när det gäller att nå konsensus, göra 
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kompromisser, men den är långsam och ibland långtråkig. I Israel är man spontan och 

impulsiv. Var och en har stort självförtroende och är ganska säker om sin uppfattning.  Man är 

otålig, höjer rösten, talar ibland i mun på varandra. Det kan vara enerverande men aldrig 

tråkig.  

 

Tachles. Man vill gärna gå till sakens kärna, omedelbart. Man slösar inte tid på 

oväsentligheter. Man har ofta en positiv attityd,  åtminstone till att börja med, och är genuint 

nyfiken på andra människor, man ser dem som individer. 

 

Varifrån kommer den judiska diskursen? Kan den bottna i Talmud? Det finns en berömd 

anekdot om Nobelpristagaren i fysik, Isidor Rabi. En gång tillfrågades han av en journalist om 

hans skolgång i en heder, kan ha påverkat hans utveckling som vetenskapsman? Nej, knappast 

det, svarade han. Det var i så fall snarare min mor. Till skillnad från andra judiska mödrar 

som frågade sin pojkar ängsligt vid lunchen: Kunde du svara på frågorna? – frågade min mor 

”har du ställt en bra fråga?” 

 

Det finns en intressant bok, skriven av Nobelpristagaren i kemi, Roald Hoffmann, och en  

ortodox judisk israelisk talmudlärare, Shirah Leibowitz-Schmidt: ”Old wine, new flasks”. 

Boken ser Talmud som det gamla vinet, den moderna vetenskapen som de nya flaskorna. Det 

ligger någonting i detta. De finner många paralleller mellan den talmudistiska och den 

vetenskapliga diskursen. Man kan ifrågasätta allt. Även Hoffmanns och Leibowitz-Schmidts 

diskussion mellan en religiös och en agnostisk person är en kontrapunktisk dialog. Samtidigt 

är man överens om många grundförutsättnigar. Världen är verklig och konkret. Människorna 

är betydelsefulla (they matter). Det finns en underliggande ordning man kan hitta. 

Meningsskiljaktigheterna är delar av en strukturell harmoni, särskilt om man har sinne för 
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humor och inte tar sig själv för mycket på allvar. Man respekterar kunskap och all kunskaps 

grundläggande enhetlighet. Samma typ av debatt utgör vetenskapens hjärta. 

 

En stor judisk polyhistor, George Steiner har skrivit (i essän Zion, i boken ”My unwritten 

books”, 2008): ”Den abstrakta och den symboliska dialektiken var gemensam för det judiska 

kvarteret och för synagogerna. Den cerebrala skärpan förpackades tätt i angränsande sociala 

och pragmatiska utrymmen. Det centraleuropeiska kaféet blev den sekulära motsvarigheten 

till schul. När emancipationen kom, flög alla dessa ihoptryckta spiraler av finslipad 

intellektualitet utåt. Den traditionella vördnaden gentemot den talmudiska mästaren, det lilla 

shtetels visdomskälla, den oavbrutna traditionen av undervisningen inom familjen – vilken 

annan religion har en välsignelse till familjer som vill att deras barn skall bli lärda personer? – 

inlemmades i hela intelligentian. Det blev en del av grunden för akademiska institutioner, för 

en litteratur och laboratorier i öppna samhällen. En brinnande otålighet har börjat bära frukt”. 

 

Så långt Steiner. Jag kan bara tillfoga: 

 

Måtte den judiska diskursen leva i ytterligare tusentals år! 
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