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INLEDNING 

 

1. Ämnesval, syfte och metod 

Ämnesval 

Det var min förste handledare professor Leonard Neuger som gjorde mig 

uppmärksam på den polske författaren Julian Stryjkowski. Genomgående i 

Stryjkowskis verk är det judiska temat, och jag fascinerades genast både av hans 

romaner och av hans eget liv, som är en viktig källa till förståelsen av dem. Såväl 

professor Neuger som min andre handledare professor Per-Arne Bodin har liksom 

min nya handledare professor Kazimiera Ingdahl gett mig inspiration och värdefulla 

synpunkter under arbetets gång. Härmed vill jag rikta ett stort och uppriktigt tack 

till dem. 

  

Syfte och metod 

Föreliggande arbete syftar till att analysera det judiska temat hos Stryjkowski såsom 

det avspeglas i hans sammansatta roman Azrils dröm (Sen Azrila, 1975). Den ingår i 

en galicisk tetralogi vars övriga delar är Röster i mörkret (Głosy w ciemności, 

1956), Austeria (1966) och Eko (Echo, 1988). Den realistiska framställningen 

rymmer naturalistiska inslag och är förankrad i den judiska bibelns kontext. 

         Det judiska temat är mångfacetterat och består av flera narrativa nivåer. En av 

dem är skildringen av shtetlvärlden. Romanens händelseförlopp utspelar sig vid 

sekelskiftet 1800/1900-tal i en liten judisk shtetl1, märkt av fattigdom och inre 

sönderfall under en tid som samtidigt karakteriseras av fromhet och mystik. Det 

religiösa livet reglerades då av rörelsen chassidism2.  

                                                        
 

1 Shtetl är en jiddisch  diminutiv  och betyder ’liten judisk stad’ i Östeuropa. (Om shtetl var mycket litet 
kallades det klayn-shtetl eller shtetele. Båda uttryckens innebörd förknippades dels med provinsiell 
brist på förfining dels med en känsla av värme och nostalgi.) 
2 Chassidismen behandlas i kap. 4 avsnitt 5. 
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          Beskrivningen av shtetlmiljön är av stor betydelse för helheten och har 

uppenbart inspirerats av Julian Stryjkowskis födelseort Stryj i Galizien med dess 

karakteristiska judiska prägel. Där förlöpte hans barn- och ungdomstid och han 

återkommer ofta i olika sammanhang till detta avlägsna förflutna. Av detta skäl 

belyser jag även författarens liv och erfarenheter för att få klarhet i vilka faktorer 

som kan ha påverkat hans återgivning av shtetls värld. Min utgångspunkt har i 

själva verket ända från början varit tanken att Stryjkowski genom sitt författarskap 

har velat vittna om shtetlkulturen3, denna särpräglade, försvunna förkrigsmiljö, för 

eftervärlden. Med stöd i det självupplevda vill han visa vilka regler som normerade 

det judiska livets alla skeden, den stora roll religionen spelade i vardag och fest, och 

inte minst skildra den nöd som var så utbredd i shtetls under den tid handlingen 

utspelas. Jag ämnar således lyfta fram shtetls betydelse mot dess historiska 

bakgrund och slutliga undergång. 

          Alla Stryjkowskis romaner är skrivna på polska. Även valet av detta språk är 

av stor betydelse för tolkningen av hans författarskap. I Azrils dröm har han också 

översatt bibliska och andra religiösa texter till polska, liksom ord och uttryck, som 

endast finns på jiddisch4 – primärt för att underlätta förståelsen av judiskt liv och 

tänkande. Språkvalet visar sannolikt att han också har tänkt sig icke-judiska läsare. 

De hebreiska namnen på religiösa helger och särskilda religiösa begrepp har 

däremot bibehållits i den polska texten, t ex. Pesach, Jom Kippur, Shabbat och 

Mezuze.  

          På en annan nivå i romanen löper berättelsen om det religiösa livet som en 

sammanlänkande faktor i shtetl-kommuniteten. För att till fullo förstå den 

shtetlkultur, som i romanen framställs som på väg mot nedgång, var det nödvändigt 

att i ett inledande kapitel kartlägga judenhetens arv, det historiska och det religiösa. 

Som en konsekvens av återkommande motgångar, vandringar och uppbrott under 

årtusenden växte shtetllivet fram som en efterlängtad trygghetsresurs. Det formades 

                                                        
 

3 Shtetlkulturen  behandlas i kap. 1 avsnitt 2-3 och kap. 2 avsnitt 3. 
4 T.ex: Jiddisch Cheder, polska Chedder, religionskola. 
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av en miljö vars beståndsdelar var allehanda hot och förföljelser, riktade mot den 

judiska befolkningen. Detta inristades i det kollektiva minnet. För shtetlinvånarna 

var den judiska historien och kulturen också ett sätt att överleva utan att förlora den 

egna identiteten. 

På inrådan av min handledare Per-Arne Bodin har jag i detta sammanhang 

arbetat med begreppet utsatthet5, i första hand för att beteckna den nämnda speciella 

situation av förflyttningar, klappjakt och hemlöshet, som kännetecknar det judiska 

folkets historia. Naturligtvis kan utsatthet ha flera innebörder, men grundbetydelsen 

i begreppet kan sägas ha en nyckelfunktion i Azrils dröm och kan skönjas bakom 

författarens bevekelsegrunder.  

Den judiska historien och religionen utgör en bakgrund till romanens 

huvudtema, komponerat kring huvudhjälten Azrils dröm, vars centrala roll 

understryks av själva titeln. Den till synes enkla handlingen är på djupplanet 

genomsyrad av religiös symbolik. Azril återkommer  efter 20 års frånvaro  till sin 

hemshtetl för att finna en hustru till sig själv och en make till sin ogifta yngsta 

dotter Milka. Milkas syster Lea är redan gift. Han har tidigare ingått ett ekonomiskt 

ytterst fördelaktigt äktenskap med Szprinca och offrat sin ungdomskärlek, den 

fattiga Tema. Äktenskapet blev olyckligt och Szprinca begick självmord. Men det 

finns också en annan - ännu viktigare - omständighet som framtvingat resan: Azrils 

dröm. I drömmen möter han fadern som säger ett enda ord till honom, "Gå!", och 

ger honom ett ark papper som är tomt. Azril bestämmer sig för att besöka faderns 

grav och vända sig till lärda män som skulle kunna tyda detta enda ord  som fadern 

sade till honom.  

Innebörden i drömmens maning "Gå!" är mångtydig och olika tolkningar är 

möjliga. Nyckeln till förståelsen av budskapet till Azril finns, enligt min mening, i 

den judiska bibeln. Ordet "Gå!" alluderar på det bibliska temat Lech Lecha i 1 Mos. 

12:1 om Guds kallelse till Abraham: Gå ut ur ditt land och från din släkt.  Min 

avsikt är att frilägga drömmens symbolik.  

                                                        
 

5 Bl.a. kan utsatthet göra människor som haft gemensamma minnen lyhörda för varandra. 
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Azrils vandring i hemstaden, hans beteende och handlande, beskrivs mot 

bakgrund av shtetls vardag med alla dess glädjeämnen och  bekymmer, dess 

urgamla seder och bruk. I romanen visas hur livet i en fattig shtetl på olika sätt 

påverkar människors tänkande och värdegrund.  

Att själva handlingen är förankrad i religion, framgår av att den utspelas under 

ett dygn med särskild betydelse, helgen Jom Kippur (försoningsdagen). Det är den 

heligaste av alla judiska helger, då Teshuva (eftertanke) skall råda och leda till 

böner om förlåtelse för synder och en bön om att få bli ”inskriven i Livets bok”.  

De olika narrativa nivåerna i Julian Stryjkowskis roman, med Azrils dröm i 

centrum,  är ämnet för min undersökning.  

          Jag avser även att beröra ett annat tema: vilken betydelse Förintelsen har haft 

för romanens innehåll. Stryjkowski har inte kunnat skriva direkt om Förintelsen6 

som ögonvittne, eftersom han vistades i Sovjetunionen under denna tid. Men i sin 

”galiciska tetralogi” använder han sig av en indirekt metod. Detta skall belysas i 

kapitel 2 där jag avhandlar författarens liv och övriga produktion.   

Vad jag vill visa är att Stryjkowski med denna indirekta metod fiktionaliserar 

sin egen kanske diffusa skuldkänsla inför Förintelsen, vilket också avspeglas i ett 

uttalande han gjort om Azrils dröm. 

 

 

 2. Litteratur 

Mitt arbete har i begynnelsen huvudsakligen byggt på helhetsintrycket av Julian 

Stryjkowskis litterära verk.  I analysen av Azrils dröm har jag använt historiska, 

bibliska och religiösa texter med vars hjälpt jag frilagt det judiska temats djupplan. 

Framställningen av shtetl är i huvudsak baserad på Mark Zborowskis & Elizabeth 

Herzogs7 Das Schtetl. Die untergegangene Welt der orsteuropäischen Juden. För att 

                                                        
 

6 Holocaust betyder ursprungligen ’brännoffer’ (grek. kaustos ’bränd’).  
7 Mark Zborowski & Elisabeth Herzog, Das Schtetl. Die untergegangene Welt der orsteuropäischen Juden. 
C.H. Beck, München 1991. 
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visa på sambandet mellan judisk kultur och religion har jag sammanställt en 

begreppsöversikt i tabellform.8  

Matthias Klose–Henrichs9 avhandling Literarische Deutungen jüdischer 

Existenz im Werke Julian Stryjkowskis, där författaren tolkar och kommenterar 

judiskt liv i i Stryjkowskis verk, och Eugenia Prokop-Janiec10 "Stryjkowski: Sny i 

jawa" i hennes studie Literackie Portrety Żydów har varit till stor hjälp för analysen 

av drömmen i romanen. Slutligen har Astrid Stedjes artikel om etiska koncept och 

mentala kulturer inspirerat mig i friläggandet av de starka sambanden mellan 

shtetlkulturen, judisk historia och judarnas utsatthet för hot - något som avspeglas i 

Azrils dröm. En genomgång av recensioner av Azrils dröm har givit mig viss 

information och synpunkter att arbeta vidare på.  

Alla översättningar av de polska och judiska citaten är, om inte annat uppges, 

mina.  

                                                        
 

8 I Appendix finns en ordförteckning med förklaringar, som även exemplifierar de många hebreiska lån 
som på ett naturligt sätt ingår i jiddisch.  
9 Matthias Klose-Henrichs, Literarische Deutungen jüdischer Existenz im Werke Julian Stryjkowskis. 
Inauguraldissertation der Universität Bochum. 2010. 
10 Eugenia Prokop-Janiec, " Sny i jawa". Literackie Portrety Żydów. Lublin 1996. 
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I 

 SHTETL – HISTORISK BAKGRUND 

BLOMSTRINGSTIDER OCH SKUGGAN AV 

FÖRINTELSEN 

 

1.  Det judiska kulturarvet och historiens centrala roll för judisk 

kultur 

Det judiska folkets historia kännetecknas av mångåriga vandringar och upprepade 

diasporaepoker i olika länder och under skilda tider. Den sammanhållande faktorn 

under hela denna långa tid har varit religionen. Tack vare den religiösa 

förankringen, som börjar med Moseböckerna, har också folkets tidigaste historia 

bibehållits levande och viktig för alla. Det har varit en självklarhet att lära sig och 

minnas den. Det starka sambandet med religionen under årtusenden gör också 

judarnas historia unik. 

Bland de traditioner som utvecklats spelar de judiska högtiderna en avgörande 

roll. Dels går de tillbaka på historiska händelser, som sedan lång tid firats på ett 

traditionsenligt sätt, dels läses alltid de texter som hör samman med respektive 

högtid då. På så sätt får barnen tidigt lära sig att se och minnas historien. Därigenom 

blir ju även traditionerna kring dessa högtider i sin tur en del av kulturen, både den 

materiella, synliga ”yttre” kulturen, som bl.a. omfattar det judiska templet, 

klagomuren, klädedräkter och mat, och den mentala kulturen, dvs. livssyn, 

trosföreställningar och tänkesätt.11 

                                                        
 

11
 Astrid  Stedje: "Etiska koncept och mentala kulturer. En studie av ”rätt” och ”fel” beteende i olika  

kulturer."  Ethische Konzepte und mentale Kulturen I. Auf der Suche nach ethischen Konzepten in 
Wortschatz und Phraseologgie. Hrsg.: Marianne Skog–Södersved. Umeå 1997. 
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Följande skiss försöker visa detta starka samband som existerar mellan judisk 

religion, judisk historia och judisk kultur. Religionen har med andra ord en 

grundläggande funktion.  

Tillsammans bygger religion, historia och kultur upp en grundsyn som skapar 

samhörighet. Den stöder gemenskapen och väcker förståelse för att man tillhör ett 

folk och kan vara stolt över det. Religionen och kulturen lyfter dessutom fram 

familjens betydelse: det är viktigt att hålla ihop och stödja varandra.  

 
Bild 1: Sambandet mellan judisk religion, historia, kultur och dess manifestation i 

språket.
12

 

Förankringen i folktillhörighet och familjegemenskap ger individen en 

trygghetskänsla som bidrar till att skapa personligheten. Det gemensamma språket 

befäster de viktiga begreppen och stärker sammanhållningen. Att alla judiska helger 

högtidlighåller händelser i det förflutna hjälper till att hålla historien levande ger 

författaren Julian Stryjkowski exempel på i sina romaner, inte minst i Azrils dröm.  

 

 

2.  Bakgrund: vandringar och uppbrott 

                                                        
 

12 Bildidé:  A, Stedje. 
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Karakteristiskt för den judiska historien är att även den äldsta delen ständigt hålls 

aktuell tack vare de högtider som firas till minne av händelser för mer än 2000 år 

sedan. Traditionerna bidrar alltså till att förstärka minnet även av det längst bort 

liggande förflutna. Helgen Tisha Beav ger uttryck för sorgen över att man gång på 

gång har fått lämna sina rötter och hem. Den är en dag för fasta och bön. Genom 

böner och helger befästes därför också minnet av gångna tiders utsatthet.  

Enligt Mark Zborowski & Elizabeth Herzog har Moses mottagande av de tio 

budorden på berget Sinai varit det första steget på vägen.13 Att behöva lämna sitt 

hem på grund av katastrofer, krig eller förföljelse hör till de smärtsamma 

upplevelser som många generationer redan långt före vår tideräkning utsatts för. 

Judarnas vandringshistoria måste följaktligen ses i ett mycket långt historiskt 

perspektiv, och likaså den judiska diasporan. 

Klose-Henrichs och Herzog framhäver det centrala i frågan var Israels 

boningar är, inte minst för Azrils dröm.14 Frågan hänger samman med det israelitiska 

folkets ständiga uppbrott och vandringar. I detta sammanhang citerar han bönen Ma 

Tovu som läses när man inträder i synagogan och spelar en viss roll i Strjykowskis 

roman: 

Hur goda äro dina tält Jakob, dina boningar, Israel! Jag får komma till Ditt hus 
genom den stora nåd, jag får buga mig mot ditt heliga tempel i fruktan inför dig. 

Evige, jag älskar din bonings hus och den plats, där din härlighet tronat. Jag vill buga 

mig nedfalla och knäböja inför den Evige.
15

 

 

Egypten: slaveriet och uttåget 

                                                        
 

13 "Die jüdische  Kleingemeinde Osteuropas – Das Schtetl- führte ihre Herkunft direkt auf die Erschaffung der Welt 

zurück. […]" M. Zborowski & E. Herzog, Das Schtetl: die untergangene Welt der osteurpäischen Juden. München 1991, 
s. 18 f.   
14 "Schliesslich deutet auch das Zitat aus Numeri 24,5 auf den Zusammenhang der Wanderschaft 
Israels: es handelt sich hierbei um einen Segenspruch, den Israel während seiner Wanderung durch die 
Wuste vom Seher Bilám mit auf den Weg bekommt. Die ”Wohnungen Israels ” (”osady”) sind also 
tatsächlich Zelte (”namioty”), sie haben keinen konstanten Ort in dieser Welt, sie sind mobile 
Wohnungen fur die Reise. […] Die Existenz des Unterwegsseins bedeutet ständige Veränderung." M. 
Klose–Henrichs, Literarische Deutungen, s. 68.   
15 SIDDUR Avaudas Habaure Bönbok för synagoga hem och skola Mosaiska församlingen i Malmö, s. 10. 
Malmö 1950. 
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Enligt judiska källor påbörjades slaveriet i Egypten omkring 1429 f.v.t. och pågick i 

400 år. Judarna fick bygga pyramider åt farao och blev illa behandlade. När Moses 

sedan förde Israels barn ut ur Egypten blev vägen till det utlovade landet Kanaan 

lång, enligt GT till följd av deras försyndelser med guldkalven (Mos 32:1). Till 

minne av den 40–åriga ökenvandringen firas högtiden Chag Hasukot16 och får 

därmed en given plats i den judiska traditionen. 

Ni skall fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året. Detta skall vara 
en evig stadga från släkte till släkte […] för att era efterkommande må veta hur jag 

lät Israels barn bo i lövhyddor, när jag förde dem ut ur Egyptens land. (3 Mos 23:41–

443)
17

 

En förklaring till slaveriet ges i 2 Mos 1, som skildrar hur Israels söner kom till 

Egypten och efter flera generationer hade blivit ganska talrika: 

6.  Då framträdde en ny kung över Egypten som inte visste av Josef. Och denna sade 

till sitt folk: ”Se, Israels barns folk är oss för stort och mäktigt. Nåväl. Låt oss då gå 
klokt till väga med dem. Eljest kunde de föröka sig ännu mer. Och om ett krig kom 

på, kunde de förena sig med våra fiender och börja krig mot oss och sedan dra bort 

ur landet.” Alltså satte man arbetsfogdar över dem och förtryckte dem med 

slavarbete. Och de måste bygga åt farao förrådsstäder, Pitom och Ramses. 

 

Babylonien: den babyloniska fångenskapen 586–526 

År 597 f.v.t. hade kung Nebukadnessar av Babylonien erövrat Jerusalem och nio år 

senare förstört staden. När dessutom det första templet – folkets religiösa centrum 

som byggts 400 år tidigare av kung Salomo – brändes och plundrades 586, innebar 

det slutet på det första judiska riket. 10.000 vapenföra judiska invånare bortfördes 

till Babylon. Kvinnor och barn följde med.18  

Trots god behandling sörjde man över fångenskapen och Jerusalems 

undergång. Följande sång illustrerar utsattheten, smärtan över att som främlingar 

vistas i främmande land och längtan efter att få dyrka Gud i hans heliga tempel.  

                                                        
 

16  Sukot ’lövhyddor’, ’tillfälliga hyddor’ användes av Israels barn i öknen under ökenvandringen efter 
uttåget ur Egypten. Se Rabbi Chaim Halevy Donin, Att vara jude. Stockholm 1990, s. 184.   
17 Detta och följande citat:  De fem Moseböckerna med Haftarot för hela året (valda texter ur de 
profetiska böckerna) samt De fem Megilot, Höga Visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren, Ester. Stockholms 
Judiska Församling, Stockholm 1984, s. 137 resp. 85. 
18 Liksom i hemlandet styrdes varje familj av de äldsta männen inom varje släkt och stad. 
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Vid Babels floder, där sutto vi och gräto 

när vi tänkte på Sion. 

I pilträden där hängde vi upp våra harpor,  
ty där begärde våra betvingare av oss sången 

och våra plågare glädje: 

”Sjungen för oss av Sions sånger!” 
Huru skulle vi kunna sjunga Herren sång  

på främmande jord? 

Om jag förgäter dig, Jerusalem,  

så förgäte min högra hand sitt värv. 
Min tunga låde vid min gom, 

om jag ock tänker på dig, 

om Jerusalem ej vore  
min högsta glädje. (Ps. 137: 1–6) 19 

Minnet av Jerusalems och templets förstörelse högtidlighålls fortfarande under 

Tisha Beav, den mest sorgliga och tragiska dagen under det judiska året. 

Det andra templets historia  

539 fick judarna återvända till Israel, som då hade kommit under persiskt välde, 

vilket varade till 332 f.v.t. Redan efter ett år lades grunden till det andra templet på 

samma plats som det första stått20, men en konflikt tillstötte. Uppmuntrade av 

profeterna Haggai21 och Sakarja kunde man återuppta arbetet 520 och trots hot från 

omgivningen slutföra tempelbygget efter fem år. 

Templet fick sedan stå orört till 109, då det plundrades av seleukiderna under 

kung Antiochus IV. I Mackabéerböckerna skildras hur Judas Mackabeus leder ett 

uppror, som slutar med att templet kan återinvigas efter en tids reparationsarbete. 

Minnet av denna händelse högtidlighålls varje år vid tempelinvigningsfesten 

Chanucka. Kung Herodes (73 f.v.t. – 4 e.v.t.) lät därefter bygga ut både templet och 

tempelplatsen. Den än idag bevarade klagomuren är en rest från detta tempel, där 

judar samlas för att be och minnas tempelbranden år 70  e.v.t. 

 

                                                        
 

19 Stockholms Mosaiska Församling, Biblisk Historia jämte kortfattad efterbiblisk historia och utdrag ur 
religionsläran. Stockholm 1924, s. 253. 
20 De judar som återvände till Jerusalem byggde strax upp offeraltaret och började offra till Herren. 
(Esra 3: 10–13) Sedan beskriver Esra hur jublet över det nya tempelbygget blandas med sorgen över 
att det inte kan bli så storslaget som Salomos tempel en gång var. 
21 Genom Haggai gavs löftet om en större härlighet för detta tempel än det föregående i all sin glans 
(Hagg. 2:10).            
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Romartiden  

Romarnas erövring av Jerusalem som under ledning av Titus förde alltså till att det 

andra templet förstördes 585 år efter dess invigning22. Det blev en svår chock för 

judarna. Titusbågen i Rom, som uppfördes år 81, avbildar triumftåget och bytet från 

Jerusalems tempel, bl.a. den sjuarmade ljusstaken (Menora).  

Nu var judendomen tvungen att gå in i en ny fas med synagogan i centrum, 

eftersom offertjänsten hade måst upphöra. En samlingspunkt blev akademin i 

Javne23. Jerusalem skulle dock för alltid förbli den heligaste platsen, även efter det 

av Simon bar Kochba ledda upproret (132–135). Det kallas också ”det tredje judiska 

kriget mot romarna på judisk mark” och hade som följd att det judiska folket till stor 

del åter fick gå i landsflykt. Diasporan från ”det heliga landet” har således fortgått 

till staten Israels bildande 1948. 

 

Tiden i Spanien och utvandringen därifrån: de sefardiska judarna och ladino. 

Förmodligen hade judar kommit till Spanien redan på kung Salomos tid. Enligt 

legenden träffade romarna på de judiska samhällena där, då de anlände c:a 100 år 

e.v.t. Den judiska invandringen kom att få stor betydelse för landets kultur och 

ekonomi, både under de romerska, arabiska och kristna epokerna. Speciellt förstod 

de sofistikerade morerna att uppskatta den judiska kunskapen. Under kalifatet i 

Córdoba som utropades år 886 upplevde dåtidens spanska kultur sin höjdpunkt.24 

                                                        
 

22 Historieskrivare Josefos  (37/38 – 100) som föddes i Jerusalem. Efter två år i Rom med arbete 
för frisläppande av judiska slavar återvände han 66 till Jerusalem, där upproret mot romarna börjat. 
Han övertog överbefälet över Galileen. Efter 47 dagars belägring av fästningen Jotapata tvingades 
han överlämna den till romarna. Han bevittnade hur templet blev lågornas rov och Jerusalems 
förstöring.  skrev ned sina iakttagelser av stadens förstöring, och skrev ned allt. (Jüdisches 
Lexikon, Bd. III: Josefos)  Hans två viktigaste verk Om det judiska kriget och Judisk historia ger 
ovärderlig information om den tidens händelser och judendom.  
23

 Javne är en stad i Israel.  Efter det andra templets förstörelse 70 e.v.t. blev Javne centrum för 
den religiösa nyorientering ur vilken den rabbinska judendomen växte fram. 
24

 I Spanien och senare även i Egypten verkade filosofen, läkaren och juristen Moses Maimonides 
(1135–1204), medeltidens främste judiska tänkare, som förenade religion med filosofi och 
naturvetenskap. Ett av hans viktiga litterära verk är Vägvisare för villrådige. För att förenkla studiet 
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De spanska judarnas framgångsrika år fick ett oväntat slut år 1492, när ett 

påbud utfärdades att alla judar skulle fördrivas från Spanien. Zborowski & Herzog 

anser att detta påbud till stor del betingades av den spanska inkvisitionen som 

pågick från och med 1481 och överträffade den påvliga inkvisitionen både i 

intensitet och i aktivitet.25 En stor del av de judar som förvisades tog sin tillflykt till 

det Ottomanska riket. De bosatte sig på Balkan, särskilt i det grekiska Thessaloniki, 

i Mellanöstern eller Nordafrika, medan andra fann en fristad i Portugal. 

De sefardiska26 judarnas språk ladino hade sitt ursprung i medeltidsspanskan 

och kallades även judeo–espanol eller sefardisk spanska.27 Det talades sedan i det 

östra och södra Medelhavsområdet, där de sefardiska judarna fått bosätta sig. Både 

Ladino och jiddisch skrevs med hebreiskt alfabet, men man kunde också använda 

latinskt. Före Förintelsen fanns det fortfarande grupper vid Medelhavet, i Bulgarien 

och längs Nordafrikas kuster som talade ladino. 

 

Tiden i det medeltida Tyskland och utvandringen därifrån: de aschkenasiska 

judarna, jiddisch och den judiska mystiken 

Antagligen bodde det judar i Centraleuropa redan efter Jerusalems andra tempels 

förstörelse. Under det frankiska riket infördes en skyddspraxis för dem, som kom att 

gälla fram till första korståget (1096). Man anpassade sig språkligt till omgivningen 

och övertog den medeltida tyska om talades då, ur vilken jiddisch utvecklades28 på 

samma sätt som ladino ur spanskan. Perioden kan ses som en blomstringstid för 

judarna i Tyskland. Disputationer inom områdena teologi, medicin och filosofi 

förekom. (Om jiddisch, se avsnitt 4.) 

                                                                                                                                                                        
 

av Talmud för personer som inte var högutbildade skrev han en enklare version, Mishne Torah, 
som han färdigställde vid 33 års ålder.  
25 Den spanska inkvisitionen  1478-1834.  
26 Hebreiska för "spanska". 
27Många hebreiska ord ingick från början i de sefardiska utvandrarnas språk. Under flykten 
införlivades nya ord från andra kulturer man kom i kontakt med: arabiska, turkiska och slaviska språk. 
28 Mala Freund, Jiddish, "Sprache als Spiegel der Geschichte eines Volkes." Magisteruppsats. Stockholm 
1979. 
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Även den judiska mystiken upplevde nu en storhetstid. ”Tysklands fromma” 

(chassidei Aschkenaz) fördjupade sig i den äldsta rabbinska litteraturen, aggadah, 

som omfattar betraktelser utifrån judiska texter. Stor betydelse hade det filosofiska 

verket Sefer jetzirah, ”tillblivelseboken” från 100-talet e.v.t. som avhandlar den 

symboliska innebörden av skapelseberättelsen i Första Moseboken. (Om 

chassidismen, se kap. 4 avsnitt 5.) 

Med korstågen under 1000–1200-talet försämrades judarnas situation allt mer, 

då den tyska orden betraktade dem som ”otrogna” och katolska kyrkans fiender.  

Till skillnad från judarna i muslimska länder, som hade många olika 

sysselsättningar, var de flesta aschkenaziska köpmän. Då den ickejudiska 

köpmannaklassen växte blev restriktionerna mot judisk ekonomisk aktivitet 

starkare.  

När sedan pesten nått Europa 1347 med rädslan som följde i dess spår 

beskylldes judarna för att ha spritt farsoten genom att förgifta brunnarna. Följden 

blev att deras frivilligt valda bosättningar förvandlades till tvångsghetton. Ryktet 

utlöste fruktansvärda pogromer29 och många tog livet av sig. Andra kunde rädda sig 

genom flykt österut, och på 1500–talet hade antalet judar i Tyskland minskat 

mycket. 

De aschkenasiska30 judarnas utvandring gick framför allt till Polen, eftersom 

Kung Kasimir III31 - i likhet med de tidigare kungarna - tillät judarna att bosätta sig i 

riket samt skyddade dem och deras begravningsplatser mot övergrepp. Nybyggarna 

tog med sig sina Aschkenazic, dvs. deras religiösa traditioner, samlevnadsformer 

och språk, jiddisch. 

 

 

                                                        
 

29 Pogrom är ett ryskt ord för "ödeläggelse" som fått betydelsen "våldsam förföljelse av judar, särskilt i 
Tsarryssland",  och lånats in i flera språk. 
30  Aschkenaz betecknade Tyskland i den medeltida rabbinska litteraturen. 
31 Kasimir förde en tolerant politik mot etniska och religiösa minoriteter. Många judar som led under 
judeförföljelser i västra Europa fick en fristad i Polen under hans tid. Den 9 oktober 1334 bekräftade 
han Boleslav V:s privilegier för Polens judar från 1264. Han vidtog även andra åtgärder för att skydda 
judarna och de judiska begravningsplatserna från övergrepp. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kasimir_III 
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1600-talets krig och orostider  

Efter korstågens slut hade krigen flyttats till Europa, och mest förödande kom 

Trettioåriga kriget (1618–48) att bli. Centraleuropa32 blev nu krigsskådeplats och 

både städer och landsbygd utsattes för plundring och härjningar; för de tyska 

judarna var det lättare att klara sig på landsbygden än i städerna. 

Att judarnas öden givetvis alltid påverkas av situationen i de länder de tagit sin 

tillflykt till skulle visas lika tydligt av det som skedde under de följande 

århundradena.  

 

 Polens delning och återupprättelse 

De judiska bosättningarna i Ukraina, Polens sydöstra del, växte både mycket och 

ganska snabbt under de 80 åren före 1648. Det året revolterade kosacker och 

ukrainare under ledning av Bohdan Chmelnitskyj. Rebellerna anföll inte bara polska 

adelsmän och katolska präster; även tiotusentals judar blev massakrerade. Polen led 

stora förluster till följd av Chmielnitskiupproret och invasionerna av svenskar och 

ryssar som följde. 

Under andra hälften av 1700–talet delades Polens territorium vid tre olika 

historiska tidpunkter 1772, 1793 och 1795 av stormakterna Ryssland, Preussen och 

Österrike–Ungern. Efter den sista delningen existerade staten inte längre på den 

europeiska kartan. 1807 grundade Napoleon storhertigdömet Warszawa, som 

omfattade områden från andra och tredje delningen. Denna konstitutionella monarki 

upphörde att existera till följd av Napoleons nederlag i kriget mot Ryssland. År 

1815 förvandlades den största delen av storhertigdömet till kungariket Polen och 

tilldelades Ryssland. Storpolen införlivades med Preussen (storhertigdömet 

                                                        
 

32 Med Centraleuropa avses de territorier som fram till 1918 styrdes av ätten Habsburg, dvs. 
de tysktalande länderna, fyra före detta medlemsstater av Warszawapakten som numera ingår 
i EU samt Slovenien, en före detta jugoslavisk republik, men nu också medlem av EU. 
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Poznań). Kraków med omnejd blev Krakówrepubliken under ryskt, österrikiskt och 

preussiskt protektorat. Polen återuppstod först 1918. 

 

 

3.  Shtetl 

Judarna i Polen och Galizien33  fram till slutet av 1700-talet  

Uppkomsten av shtetl var en direkt följd av krigen i Europa och de förföljelser som 

judarna drabbades av. De judar som hade invandrat till Polen under 1100-1600-

talen kom från Central- och Västeuropa, Schlesien och Tjeckien. År 1670 anlände 

en stor grupp judiska immigranter från Wien.  

Polen låg på gränsen till västerlandets kristna värld med behov av köpmän för 

att handeln i städerna skulle kunna utvecklas. Man välkomnade utländska 

nybyggare, bl.a. från Tyskland, både judar och kristna. I Polen fick judarna helt 

andra sociala och politiska villkor än i många andra länder. Landets politik och 

ekonomi dominerades av adeln, som ägde större delen av kungarikets egendomar 

och höll bönderna – majoriteten – i livegenskap som inte skilde sig mycket från 

slaveri.  

Av stor betydelse var emellertid att det rådde religiös tolerans i riket. 

Dessutom uppmuntrade de polska kungarna och adeln judisk företagsamhet. 

Magnaterna anställde judar på sina gods – t.ex. som förvaltare av sina egendomar – 

och öppnade arbetsmarknaden för dem i sina privatägda städer. Det var möjligt för 

dem att idka handel och hantverk, speciellt skrädderi. Samtidigt fick judarna stor 

självbestämmanderätt i och med att de tilläts skapa egna självstyrande församlingar 

i varje stad. Församlingarnas judiska råd hade befogenheter som täckte olika 

aspekter av det dagliga livet: beslutsfattande om skattepålagor rörande varje enskild 

individ, indrivning av skatt, juridiskt bedömande av dispyter mellan judar, 

affärsbestämmelser, skötsel av synagogor och religiösa skolor. 

                                                        
 

33 Under medeltiden hade Galizien inkorporerats i kungariket Polen och kommit att kallas det lilla 
Polen. Större delen av Galizien tillföll sedan den Habsburgska monarkin under Polens första 
delning 1772. Numera är det uppdelat mellan Polen och Ukraina. 
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Församlingarna utgjorde en mellanhand i kommunikationen mellan den 

judiska diasporan och den polska statens kungar. Många judar som levde i 

samhällen med stor judisk befolkning, hade därför praktiskt taget ingen 

kommunikationsmöjlighet med den polska regeringen utom genom den judiska 

församlingen. Liksom andra sociala och nationella minoriteter i Polen levde judarna 

för sig själva och skilde sig från sina grannar vad gällde språk, religion och klädsel. 

Även om den polska staten tillät judiskt självstyre garanterade den inte 

församlingarnas säkerhet i någon större utsträckning. Den polske adelsmannen, vars 

ord var lag på hans egendomar, kunde gynna judarna eller behandla dem 

godtyckligt. Dessutom var judarna i sin roll av ombud för adeln (indrivning av 

pengar och plikttjänster) utsatta för böndernas hat och våldsamhet. Judarnas 

situation var särskilt svår i Ukraina, där de polska godsägarna var katoliker och 

uppdrog åt präster att sprida katolicismen till de ukrainska ryskortodoxa bönderna. 

Förutom rätten till självbestämmande samhällen i varje stad fick judarna också 

i slutet av 1500-talet grunda en församling av kommunala representanter, det s.k. 

Rådet för fyra provinser. Rådet avskaffades 1764.34  

Under 1780-talet initierades av den polska upplysningens företrädare en 

debatt om reformeringen av det judiska samfundet. Man eftersträvade  

judarnas assimilering vilket ytterst skulle leda till att de skillnader i tradition, 

kultur och religion som avskilde dem från de kristna minskade. En 

reformering av det judiska utbildningssystemet samt sociala och kulturella 

strukturer förespråkades även av anhängarna av den judiska 

upplysningsrörelsen, den s.k. haskala. 

                                                        
 

34”Beratungen der Gemeinden [umfassten] finanzielle, religiöse, gerichtliche, soziale und andere Ange-
legenheiten. Ungefähr in der Zeit Stefan Batorys war die Organisation der J.  in P. vollendet, die aus 
dem Zusammenschluss der Einzelgemeinden zu Provinzialverbänden bestand; schliesslich bildete sich 
die eigenartige Institution der Vierlandersynode. […] dieser Name geht zurück] auf die Besichickung 
der Institutionen durch die j. Gemeinden in den vier Provinzen des polnischen Staates (GroBpolen mit 
Masovien, Kleinpolen, Reußen und Litauen)[…]. Mit dem Verfall des polnischen Staates und seinen 
autonomen Institutionen gingen auch die […] j. Reichstage bei der Staatsteile zugrunde." Jiddiches 
Lexikon Bd.V Berlin 1929. s. 1216. 
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Judarnas situation under 1800–1900-talet mot bakgrund av den politiska 

situationen i de tre stater, som hade delat upp Polen. 

De ashkenasiska judarnas situation var olika i de tre annekterade provinserna. Man 

kan dock säga att de tre staternas strävan var att integrera den judiska befolkningen i 

samhället. Detta krävde i sin tur att man genomförde förändringar i deras juridiska 

status. Antingen skulle man begränsade de mosaiska församlingarnas autonomi eller 

avskaffa dem helt. Ett av målen var språklig assimilering. De övriga restriktioner 

som infördes gällde bosättningsrätten, i synnerhet på landsbygden, och utövandet av 

vissa yrken. Vad som i allmänhet förekom var att tilldelningen av fri- och 

rättigheter till judarna gjordes beroende av graden av deras assimilering och 

ekonomiska resurser. 

        I den österrikiska provinsen, känd som Galizien, blev judarna formellt 

jämställda åren 1848-1849, i den preussiska 1848 (dock i båda med vissa 

begränsningar som varade till 1867 resp. 1871). I det ryska området erhöll de inskränkta 

rättigheter 1862 och fullständiga först 1917.35  

Under 1800-talet ökade Ungerns judiska befolkning väsentligt eftersom judar 

invandrade från väst och från Galizien. Ungerns nordöstra provinser var 

huvudsakligen bebodda av chassidiska judar från Galizien, men det centrala och 

västra Ungern beboddes av mer västerländskt sinnade judar. 

Det ryska tsarrikets politik i förhållande till judarna skilde sig från det 

självständiga Polens och även från Preussens och Österrikes. Före delningarna av 

Polen hade Ryssland praktiskt taget utestängt alla judar. När utvidgningen var ett 

faktum infördes begränsningar. Under första hälften av 1800-talet fick judarna 

bosätta sig i provinser som erövrats från Polen. De införlivades då med det ryska 

samhället, men utan att tillerkännas jämlik ställning. 

                                                        
 

35 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski. Warszawa, 
2001, s. 155-156. 
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Tsar Nikolaus I (1825-1855) inkallade judiska pojkar i 12-årsåldern till 25 års 

militärtjänst och förbjöd traditionell judisk klädsel36. Alexander II (1855–1881) tog 

bort en del restriktioner mot judarna i det ryska samhället, men mordet på honom 

1881 gjorde slut på denna vidsynta politik.  

Pogromer utbröt i flera delar av Ryssland, och Alexander III:s reaktionära 

regering utfärdade nya restriktioner för judarna.  Under den siste tsaren Nikolaus II 

(1894–1917) igångsatte organisationer som De svarta hundradena37 pogromer och 

tsarens hemliga polis beskyllde judarna för internationell konspiration. Från 1911 

till 1913 iscensatte regeringen en rättegång som anklagade juden Menahem Mendel 

Bejlis för rituellt mord. Fallet tilldrog sig internationell uppmärksamhet, och 1913 

förklarades Bejlis icke skyldig.38 

De antijudiska stämningarna tilltog i styrka också i Polen. I Warszawa utbröt 

en pogrom 1881 under vilken folkmassan raserade de judiska småhantverkarnas 

verkstäder och gatustånden. 

Det växande hotet efter 1881 och ett ekonomiskt nödläge fick cirka 2 miljoner 

judar att lämna Östeuropa, huvudsakligen för att resa till USA. Många judar som 

hade hoppats att sekulär utbildning skulle leda till att de integrerades i europeiskt 

samhällsliv förstod nu att endast de själva kunde lösa sina egna problem. Fastän 

majoriteten av dessa judar fortfarande var trogna traditionen, växte ändå antalet 

personer som assimilerades och därmed övergav den av religion präglade livsstilen. 

Men samtidigt hade den folkliga livsfilosofin med rötter i judisk religion kvar 

sitt stora inflytande i shtetl. Studier av Tora betraktades i hög grad som en såväl 

viktig och rättvis som säker väg till Gud, åtkomlig både för fattiga och rika. 

Fortfarande hade förmögenhet och så kallad Jiches, härstamning från aktningsvärda 

och respekterade förfäder, en lägre status i folks ögon. Familj och barn samt 

                                                        
 

36 Museum of Tolerance ONLINE, Eastern European Jews Before World War 1. Steven M. Lowenstein, 
Chapter 2 "The Jews of Europe", s 4. 
http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=700919  
37 Ibid., ”The Black Hundreds” Eastern European Jews Before World War 1, Steven M. Lowenstein. 
Chapter 2 "The Jews of Europe", sid 5. 
http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=394839 
38  http://en.wikipedia.org/wiki/Menahem_Mendel_Beilis. 

http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=700919
http://motlc.wiesenthal.com/site/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=394839
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framgång i det dagliga arbetet ansågs vara en naturlig följd av fromhet och strävan 

att följa lagen. 

 

Tiden för Azrils dröm39 

Livet i shtetlakh (plural av shtetl) var ofta hårt och fattigt. Majoriteten försörjde sig 

som daglönare, småhantverkare, torghandlare och krögare och levde under 

existensminimum. De hade inga möjligheter att förbättra sin situation. Politiska och 

ekonomiska omvälvningar bidrog till att förvärra läget under 1900-talets början 

fram till det första världskriget.  

          För hundra år sedan levde de flesta judar i shtetls i Europa. Det var en värld 

där män och kvinnor konfronterades med faror och risker men också en värld av 

synagogor, skolor och Torastudier. Unga och gamla samlades kring stearinljusen 

för studier långt in på natten. Mödrarna och mormödrarna vaggade och sjöng 

vaggvisor på jiddish för sina små med hopp och tro på en ljusare framtid. De lärda 

skyndade till sin rabbins bord, där man samtalade om Talmud. Säljarna skyndade 

med sina varor till marknadsplatsen måndagar och torsdagar. Författare drack sitt te 

och förklarade livets mening.40 Före andra världskrigets utbrott bodde både en stor 

judisk och en delvis kristen befolkning i Europas shtetls.  

Shtetl hade dock vanligtvis kvar en välorganiserad församling med egna 

synagogor, skolor, organisationer, studielokaler och andra institutioner. Rabbinen 

spelade en central roll. Hans uppgift var bl. a. att lösa religiösa problem och tvister. 

Motparterna fick svära eden enligt Talmud och den rabbinska domstolens utslag var 

alltid bindande. Det fanns också olika trosriktningar. Inom shtetl kunde judar leva 

ett judiskt kulturellt och religiöst liv. 

I enlighet med den judiska traditionen upprätthöll församlingarna länge ett 

sofistikerat system av välgörenhet (tzedakah). I regel utövade flera stödjande 

                                                        
 

39  Detta och följande avsnitt bygger på M. Zborowski & E. Herzog, Das Schtetl, s. 111ff. 
40 Sholom Aleichem (1859-1916) förmedlar en bild av shtetl i sina berättelser om Tevje der Milchiger i 
den fiktiva shtetl Anatevka som blivit kända genom musikalen Spelman på taket.  
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organisationer sin verksamhet som t.ex. föreningen Israeliska kvinnor för sjuka som 

inte bara hjälpte sjuka utan också tog hand om föräldralösa barn och samlade in 

begagnade kläder till de fattiga. Man skänkte också koscher-mat till inkallade 

pojkar i tsarens armé, hemgift till fattiga brudar och gav stöd åt jeshiva-skolan. Det 

fanns även många välgörenhetsstiftelser som hjälpte den fattiga judiska 

befolkningen.  

Viktig var församlingarnas cheder (grundskola), som ibland styrdes av dåligt 

betalda lärare (melameds).  

Veckans arbete började regel på måndagar och slutade på fredagskvällen. 

Efter mörkrets inbrott samlades man vid sabbat–borden. På lördagar var alla affärer 

och verkstäder stängda.  

En stor del av de polska shtetl var bebodda av judar, och i dessa småstäder 

levde naturligtvis även andra nationaliteter som ukrainare och givetvis polacker. I 

sådana shtetl som Stryj fanns i regel ett ghetto, men det var inte stängt. Judarnas liv 

påverkades självfallet av omgivningen som de levde och befann sig i. Detta kunde 

leda till stress, förtvivlan och motsättningar inom familjen, något som tydligt 

framgår av romanen. Judarnas solidaritet med den kristna omgivningen blev i vissa 

fall misstänkliggjord och ifrågasatt. Man bör emellertid hålla i minnet att polacker 

och judar levde sida vid sida i många generationer – detta på trots mot konflikter 

och de allt mer ökande antijudiska excesserna.  

Eftersom judarna levde under svårbemästrade förhållanden blev det religiösa 

livet med ceremonier vid sabbat och helger i livets alla skeden, och med dessa 

ceremonier förbundna etiska regler, ännu viktigare. Som redan sagts verkade hela 

denna traditionsförankring sammanhållande, uppbyggande och trygghetsskapande.  

 

Livet i shtetl förändras  

Men livet i shtetl var redan på väg mot stora förändringar. Efter 1880 tog 

industrialiseringen fart. Tillväxten av allehanda industrier och infrastruktur, 

däribland järnvägar, krävde mer arbetskraft i städerna. Detta fick följder för den 

judiska befolkningen. Visserligen lyckades ett litet antal bankmän, tillverkare och 
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köpmän förbättra sin ekonomiska situation då, men det ledde också till att de oftast 

sökte sig till större städer och andra attraktivare bostadsområden.  

Dessa omdaningar påverkade naturligt nog shtetllvet negativt. Majoriteten av 

judarna blev fattigare och nöden större. Hantverkare med sina små 

skräddarverkstäder och butiker kunde inte konkurrera med fabrikerna utan blev 

arbetare i dessa fabriker och i lätta industrier. Andra levde på tillfälliga arbeten eller 

affärer och kallades luftmänniskor (dvs. de fick ”leva på luft”), ett begrepp som 

också används i Azrils dröm. Moderniseringens lockelser förmådde många judar att 

överge den miljö, där religion och kultur var sammanhållande faktorer. De strävade 

efter ett annat liv, fritt från de stränga religiösa reglerna, de önskade tillägna sig 

kunskap om den europeiska kristna kulturen och litteraturen och inte minst 

integreras i det polska samhället. Denna utveckling förde med sig sociala och 

religiösa motsättningar och samvetskonflikter. 

Assimilationssträvan, uppbrotten från shtetl och flykten till storstäderna bidrog 

väsentligt till uppluckringen av den traditionella sammanhållningen i det judiska 

samfundet. Konsekvensen av detta var inte sällan frångåendet av den i livssättet 

djupt rotade värdegrunden. Sakta, men också med viss lagbundenhet vande man sig 

vid att sätta det egna jaget främst och se levnadsreglerna som tänjbara, vilket ibland 

kunde medföra ett tilltagande moraliskt förfall. Åsidosättandet av moralen framgår 

också tydligt av skildringen av olika  livsöden i Azrils dröm.  

          I övergången mellan 1800- och 1900-talet hade sionismen, en i begynnelsen 

världslig strömning, nått Galizien via rysk-judiska studenter från Wien. Grundaren 

av den politiska sionismen Theodor Herzl (1860-1904) aktualiserade den gamla 

idén om att judarna skulle återvända till Eretz Israel i sin bok Der Judenstaat 

(Judestaten, 1896).41 Dessa tankar utövade dragningskraft på många judar.  Julian 

Stryjkowski var en av dem.42  

                                                        
 

41 Originaltitel L´Etat juif 1896 
42

 "Wyrzucono mnie z najpiększego gniazda, (åsyftar organizationen Hashomer Hazair, M.F.) […] 
Czytałem hebrajskie książki, pisałem po hebrajsku. […] ("Jag blev utkastad från det vackraste nästet, 
den sionistiska organisationen Hashomer Hazair.") Ocalony na Wschodzie, s. 46-47 fl. Julian 
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Under denna tid bildades flera olika organisationer och partier, bl.a. det 

socialistiska Judiska arbetarförbundet Bund
43

 och Judiska Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet Poalej Syjon, där även representanter från Bund ingick.  

Samtidigt fanns olika messianskt mystika strömningar. Särskilt stor spridning 

nådde chassidismen som företrädde en ny form av fromhet, motsatt den rabbinska 

traditionens: den vände sig till de enkla och fattiga människorna och lärde att 

kontakten med Gud kan uppnås inte bara genom studier av de heliga skrifterna utan 

också genom sång och dans i glädje och lycka. 

 

3.  Sammanhållande faktorer i shtetl 

Religionen 

De faktorer som i flera sekler blev avgörande för att gemenskapen i shtetl trots 

fortsatta förföljelser och faror kunde bestå var i princip desamma som redan förut 

hållit samman judarna i diasporan. 

          Det särskilt kännetecknande för judendomen är som redan framgått det 

gemensamma historiska arvet. Det levandegörs tack vare de olika religiösa 

högtiderna och de bibeltexter som är knutna till dessa. Religionen satte då också sin 

prägel på den materiella och mentala kulturen i shtetllivet, på den tiden ännu 

påtagligare än senare. Man höll fast vid de konkreta traditionerna, den livssyn och 

det tänkande som hållit judarna samman och samtidigt förenat dem med Gud, ett 

under lång tid väl inövat livsmönster. 

Sammanfattningsvis kan man säga att judarnas vardagliga liv i Galizien i 

början av 1920–talet fortsatt präglades av religiösa principer.  

 

 

                                                                                                                                                                        
 

Stryjkowski var hela livet anhängare av Israel, dock ville han inte emigrera. Att han älskade Israel 
framgår av hans levnadsbeskrivning.  
43 Algemejner Jidiszer Arbajter Bund in Lite, Rusland und Pojln, grundat 1897 i Vilna. The New 
Standard Jewish Encyklopaedia, G. Wigoder, Ed.-in-Chief. London 1975, s. 366. 
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Traditionsuppehållande religiösa högtider och fester  

Högtidlighållandet av religiösa högtider och helger spelar en väsentlig roll i shtetl, 

vilket också framgår av Azrils dröm, Försoningshelgen Jom Kippur med bön, fasta 

och religiösa ritualer är central i romanen.  

Pesach44, det osyrade brödets högtid, är en av de viktigaste judiska helgerna 

och en av de tre vallfartshögtiderna till minnet av uttåget ur Egypten. Den firas i sju 

dagar och är frihetens fest, som sedan gammalt påminner om slaveriet i Egypten.  

När templet fortfarande stod kvar i Jerusalem brukade judarna vallfärda dit 

med vårens första frukter som tackoffer. Sedan började man äta symboliska rätter 

som skulle påminna om fångenskapen i Egypten, t.ex. matze (osyrat bröd) istället 

för vanligt bröd. Men det viktigaste är att man läser upp hela berättelsen om uttåget 

och räddningen. Barnen har en central roll vid firandet. De yngsta barnen ställer 

fyra frågor45 om varför man firar Pesach, och de besvaras alla under sederns 

(ordningens) gång.   

Firandet av sabbaten, shabbat, är ett belysande exempel på hur traditioner, 

seder och bruk vuxit fram ur och formats av religionen. Att helga vilodagen – en 

integrerad del av den judiska kulturen – har sin grund i skapelseberättelsen i 1 Mos 

1:19. 

Så blev nu himmelen och jorden fullbordade men hela sin härskarskara och Gud 

fullborde den sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde 
dagen från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen 

och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk. Det som Gud 

hade gjort, när han skapade.
46

 

Barnen kände den varma atmosfären i shtetl när det var sabbat. Man förberedde sig 

både kroppsligt och själsligt bl. a. genom att bada och byta till högtidliga kläder. 

                                                        
 

44 Det hebreiska ordet pesach betyder ’passera förbi’ och på engelska brukar termen passover 
användas. Detta syftar på 2 Mos. 12:23. Helgen infaller samma dag varje år i den judiska kalendern (2 
Mos. 12:6) från: Harry Gersh, Så här går det till.  Judisk vardag och helg.  Stockholm 2004. s. 87. 
45 Ma nishtana halayla haze mikol haleylot?  ’Varför är denna kväll olik alla andra kvällar?’:  
Varför endast Matza? Varför doppar vi? Varför bittra örter? Varför ligger vi lutade mot kuddar som om 
vi vore kungar.  
http://www.chabadstockholm.com/templates/articlecco_cdo/aid/76108/jewish/Sedern-en-
handledning.htm. 
46 De fem Moseböckerna med Haftarot. Läsningen i synagogan efter Tora-läsningen för hela året, s. 2 – 3.   
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Långt tillbaka i tiden gick en synagoganställd runt i shtetl och ropade ut att det 

var dags att gå till synagogan. Vid solnedgången trädde ”Drottning Sabbat” in i 

shtetl. Hon hälsade männen och pojkarna i synagogan samt kvinnorna och barnen i 

hemmen varmt välkomna till sabbaten. På fredagskvällen satt varje familj med sina 

nära och kära, åt middag och följde de religiösa ritualerna. 

När männen och pojkarna kom hem efter gudstjänsten tände husmor 

sabbatsljusen i ljusstakarna. Enligt gammal tradition tänder man åtminstone två ljus 

i varje hushåll. Sabbatens ljusstakar går i arv inom familjen, även hos fattiga. Alla 

tvättar händerna, varefter man sjunger välkomsthälsningen Shalom Aleichem 

’hjärtligt välkomna’. Husfadern läser välsignelsen, kiddush, över en bägare vin. 

Efter måltiden läser man bordsbönen (benshen) tillsammans och sjunger 

sabbatsånger (zmiroth). 

Det är också en gammal sed att bjuda in en gäst (oreach) till sabbat. Det kunde 

vara någon från en annan shtetl eller en annan stad eller en religiös student som 

saknade familj. Ibland bjöds en from man (shammes) som kunde underlätta sociala 

kontakter. 

En gammal sedvänja i shtetl var att tiggarna (schnorrers) varje fredag gick en 

runda och bad om gåvor. Skulle de inte få vad de ansåg sig förtjäna, fick givaren en 

utskällning. 

 

Bildningens kunskaps- och traditionsbevarande betydelse47  

Plikten att hålla fast vid sin historia och sina traditioner gjorde att det växte fram ett 

slags klasskillnad mellan shejn, de skrift- och boklärda, ”intellektuella”, och dem 

som var proste48, de obildade, hantverkare, handlare etc. Medan de lärda ägnade mer 

tid åt att studera Tora, behövde proste sin tid för att försörja sig. Detta betydde dock 

inte att alla proste var okunniga om vare sig den judiska historien eller de regler 

                                                        
 

47 M. Zborowski & E. Herzog, Das Schtetl, s. 66–79. 
48 "Für die stumpfsinnige tägliche Routine, im Gegensatz zum Geist des Sabbats, stehen die ”Leute der 
Woche”, wochendige mentschen. Sie sind in erster Linie die ”Ungeschulten”, die Arbeiter, die 
Handwerker, die Händler – jene, die allgemein ”proste” gennant werden." M. Zborowski & E. Herzog, 
Das Schtetl, s. 111.  
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som gällde för liv och leverne.  Men kunskap gav prestige, respekt och status. Den 

så uppkomna värdeskillnaden fanns i alla samhällsklasser. 

Glädjen att studera är dubbel så stor som uppfyllandet av studieplikten.
49

 

En judisk församling utan medelpunkt för studier var otänkbar, varför alla erbjöd 

olika slags skolor. För de yngsta barnen fanns cheder och för religiösa bejss-

medresch, där man studerade religiösa texter och böner. De flesta pojkar började i 

chederskola när de var tre år gamla. De kunde läsa hebreiska i 5-6-årsåldern I 

talmud-tojre-skolan gick barn till föräldrar som inte kunde betala för undervis-

ningen. För högre studier fanns jeshiva-skolor för studier av Talmud och Tora50. 

Målet var boklig lärdom som eftersträvades från cheder till graven och utgjorde 

genom århundraden den traditionella basen i shtetl.51 Att studera sågs som både en 

plikt och ett nöje, förbehållet mannen som växt upp i shtetl.  

Till och med en obildad man skulle vara i stånd att tyda en hebreisk text och 

läsa hebreiska böner. Denna färdighet var inte obligatorisk för kvinnor. För judar 

som inte kunde hebreiska översattes förhållningsinstruktioner och böner till 

jiddisch. Fullständig analfabetism var sällsynt.  

En troende jude skall fullgöra 613 mizwes goda gärningar. Särskilt viktig är plikten 

att föra arvet vidare, dvs. se till att också lära sina barn att utföra 613 mizwess. 
Lärdom, vetenskap och kunskap räknas som en god gärning. Men att klara av detta 

pensum plikter är så krävande, att inte ens ortodoxa judar klarar det.
52

  

Historiskt, traditionellt och ideellt var lärandet således den bildande faktorn. I den 

enskildes utvecklingsprocess var det också viktigt att framhäva sin profil, dels 

                                                        
 

49Ett ordspråk  på jiddisch: ”Di fraid zu studieren iz dopelt azoj grojs wi di flicht zu erfielen.” 
50 Tora kallas de fem första böckerna i Bibeln. Här berättas bl. a. om det förbund Gud slöt med Abraham 
och hur Moses fick de tio budorden på Sinai berg.  
Talmud består av två delar: Mishna som omfattar lagar och anvisningar om religiösa seder och bruk 
och är den muntliga läran med förklaringar till Tora, samt Gamara som består av utläggningar till 
Mishna. 
51 "Das Ziel der Buchgelehrsamkeit – angestrebt cheder bis zum Grab – war für Jahrhunderte die 
traditionelle Basis des Schtetls. Dieses Muster ist jahrhundertelang geprüft worden und niemals 
zerbrochen, weder Infiltration nock Angriffe von außen haben ihm etwas anhaben können. Es blieb die 
führende Kraft der Kultur trotz der Tatsache, daB eine Brücke zur AuBenwelt – durch Handwerker un 
Arbeiter, durch Frauen und antihorhodoxe Gruppen – immer vorhanden war." M. Zborowski & E. 
Herzog, Das Schtetl,  s. 79. 
52 "Mitzwe religiöses Gebot, Versprechen, Verpflichtung", M. Zborowski & E. Herzog, Das Schtetl, s. 354. 
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genom utbildning dels genom att förvalta vissa principer och moraliska regler som 

gällde familjens sammanhållning och över huvud taget dess bästa.  

I ett samhälle som strikt följer traditionen är det alltid vissa män som har till 

uppgift att vaka över att förpliktelserna upprätthålls. Om ett yrke inte tillåter en man 

att bedriva studier på heltid kan han fullfölja denna plikt före eller efter sitt arbete. 

Man kan även studera under sabbaten. De som ägnar sig åt studier av det 

traditionella slaget röner uppskattning.  

Intressant i detta sammanhang är att jiddisch är rikt på benämningar för lärda 

män, t.ex.: 

lerner   den ivrige 

talmid chochm  klok studerande  

ben tojre  son av budet 

bal tojre  mästare av budet
53

 

buchwurm   bokmal
 
 

Som framgår speglas religion och mental kultur också i det aktiva ordförrådet. 

 

4. Om jiddisch, dess sammanhållande roll och bevarande funktion 

Jiddisch utgör ett exempel på ett språk som håller ihop en grupp människor. Det kan 

å ena sidan beskrivas som ett språk som fungerar som ett socialt bindemedel inom 

den grupp där det används. Men samtidigt avgränsar det gruppen från omgivningen 

eftersom det inte förstås av utomstående.  

Jiddisch är, som sagts, i grunden ett språk som utgår från medeltida tyska 

(mittelhochdeutsch). Redan från allra första början, under utvecklingen av jiddisch, 

behövdes ord som gjorde det möjligt att spegla judisk historia, religion, kultur och 

livssyn. Det naturligaste var att låna in dem från hebreiskan. Därför har också just 

dessa ord fackspråklig karaktär. För att förstå dem helt behöver man alltså en 

                                                        
 

53 M. Zborowski & E. Herzog, Das Schtetl,  s. 357. 
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speciell, inlärd och ganska omfattande kunskap om det judiska folkets religion, 

historia och kultur.   

Salomo ben Isaak von Troyes (1040 – 1105), en lärd judisk rabbi, kallade 

jiddisch ”loschen (hebr. språket) askenaz”. I den rabbinska litteraturen finns ofta 

uttryck som ”vårt språk” eller aschkenaz (tyska) och i folkmun heter det också 

mameloschen, som betyder modersmål.  

När de aschkenasiska judarna på 1200-talet på sin vandring nått slaviska 

områden, Polen, Litauen och Ukraina kom nya språkliga element att ingå i jiddisch. 

På 1600- och 1700-talen blev städer i Östeuropa som Wilno (idag: Vilnius), 

Kraków, Lublin och Warszawa centra för judiskt liv och jiddisch blev språket för 

många judar i Östeuropa. Den medelhögtyska basen med de hebreiska religiösa och 

kulturella begreppen utökades nu med slaviska element, ibland dialektala. Framför 

allt upptogs polska ord, men även tjeckiska och ryska, som ofta var relaterade till 

den vardagliga sfären (familj, mat och kläder) och dessutom till den politiska 

(judeförföljelser). 

Östjidd Tyska  Polska Ryska 

babe, bobe Grossmutter   baba 

tate  Vater  tata  

borschtsch Bortsch (låneord)  barszcz   borschtch 

bulke  Weissbrot  bułka  bułka 

klamke  Türklinke  klamka 

pschud  vorne, vorher   przód 

shmàte    szmata54    

De nya orden infogades i jiddisch och dess grammatiska former, t.ex. verben:  

Jiddisch  Tyska  Slav. språk  

chrapn   schnarchen  pol. chrapać  

schmaden  taufen  hebr. stam lishmat 

farblonsen sich  sich verirren  ty. ver + pol. błądzić 

sheptshen (gesheptshet) flüstern (geflüstert) pol. szeptać 

 

                                                        
 

54 Trasa, kläder 
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Senare lån från andra språk vittnar om andra kulturers inflytande under olika tider. 

På grund av den stora emigrationen mellan 1880 och 1920 spreds jiddisch till olika 

delar av världen. Ett nyare exempel är den moderna stavningen av jiddisch som 

yiddish på amerikanskt sätt. Sammantaget kan sägas att jiddisch genom sina lån 

också vittnar om judarnas historia.  

Vid andra världskriget utbrott 1939 kom den jiddischtalande befolkningen att 

omfatta omkring 12 miljoner. Med nazisternas maktövertagande i Tyskland 1933 

och undantagsbestämmelserna intensifierades judeförföljelserna med avsikt att 

förinta den judiska befolkningen. Just språket är fast förbundet med deras tragiska 

öde; de flesta av de sex miljoner judar som mördades av nazisterna hade jiddisch 

som modersmål.  

Från början delades jiddisch in i öst- och västjiddisch, men idag betraktas 

västjiddisch som utdött. Jiddisch har dock förblivit ett levande språk. YIVO, 

Yidisher Visnshaftlecher Institut, som grundats i Wilno 1925, hade lyckats flytta till 

New York 1940. Kända jiddisch–författare är bl.a. Sholem Aleichem och Isaac 

Bashevis Singer, som fick Nobelpriset i litteratur 1978. Slutligen förtjänar det också 

att nämnas att jiddisch fått officiell status som minoritetsspråk i Sverige. 

 

Jiddischlitteraturen och skildringen av shtetl 

Jiddischlitteraturen blommade upp i slutet av 1800-talet med författare som 

Mendele Moicher Sforim (1835-1917), den redan nämnde Sholem Aleichem (1859-

1916) och Isaac Leib Perec (1852-1915). Dessa tre klassiker anses vara grundarna 

av den moderna jiddischlitteraturen. 

Vid tiden före andra världskriget får beskrivningar av shtetlmotivet 

”symboliska värden” i östeuropeisk litteratur.55 Skildringarna tar fasta på traditioner, 

sedvänjor och idéer, men fokuserar även på karaktäristisk topografi. Man beskriver 

viktiga byggnader och platser i centrum av shtetl.  

                                                        
 

55Katarzyna Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko. Literackie oblicza sztetł. Lublin 2005, s. 11-20. 
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I den historiska bilden av shtetl ingår inte bara kulturen, traditionerna etc. utan 

också isoleringen, fattigdomen och de kristnas förföljelser. David Roskes visar på 

diametralt olika sätt att skildra shtetl i den senare litteraturen. Å ena sidan 

framträder staden som ett judiskt getto, fattigt och efterblivet, en plats som måste 

reformeras eller lämnas, å den andra som ett idealiserat fosterland som bär på ljuva 

barndomsminnen från en svunnen tid. Men shtetl tecknas även – naturligt nog – mot 

bakgrund av utplåningen, det lidande som de dödsdömda gått igenom: denna 

framställning förmedlar verkliga krigsupplevelser av överlevande i skuggan av 

Förintelsen.56   

                                                        
 

56 Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1971, vol. 13, s. 282. 
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 II   

JULIAN STRYJKOWSKIS LIV OCH VERK MED 

ANKNYTNING TILL FÖRINTELSEN 

 

1.  Familj och ungdom 

Julian Stryjkowski föddes den 27 april 1905 i Stryj i Galizien, dog den 8 september 

1996 och begravdes på den judiska begravningsplatsen i Warszawa. Han tyckte inte 

om att åldras och på frågan hur gammal han var svarade han skämtsamt ”lika 

gammal som alla andra”. Julian Stryjkowski var pseudonym för Pesach Stark, som 

var hans egentliga namn. Namnet Pesach syftar på den judiska påskhögtiden, under 

vilken hans födelsedag inföll.  

Familjen kom ur en chassidisk, ortodox miljö och jiddisch var det språk man 

talade hemma. Trots att fadern var chassid tillät han sonen att gå i polsk skola. Han 

kom från en levitisk släkt. Han undervisade57 barn hemma i de religiösa texterna i en 

cheder (judisk religiös skola), där även sonen var elev. Fadern avled 1929. Brodern 

Mordechaj flyttade till Israel, där han försörjde sig som jordbrukare i samhället 

Karkur (numer benämnt Pardes Hannah-Karkur). Tack vare att brodern utvandrade, 

undkom han nazismens förintelse. Hannah, Julians mor, emigrerade likaså till Israel 

1934 och undslapp även hon kriget. Hon avled 1944. 

Julian Stryjkowskis världsåskådning skapades primärt i språkdräkten jiddisch. 

Men även det polska språket förförde honom som barn, när hans älskade syster 

Maria som var lärarinna, lärde honom de polska namnen på bl.a. blommor och träd. 

Vid denna tid visste han givetvis inte att polska skulle bli det viktigaste språket för 

                                                        
 

57 Som redan nämnts var han melemed, lärare. 
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honom. Systern dog i Wien 1922. Till hennes minne skrev han en dedikation i 

romanen ”Austeria”: 

Till minne av min syster Maria Stark, avliden i Wien 1922.
58

.  

Stryjkowski studerade litteratur och polonistik vid ett universitet i Lwów (idag: 

Lviv). Han disputerade 1932 med avhandlingen Den kriminella kvinnan i 

romantikens litteratur (Kobieta zbrodniarka w literaturze romantycznej). 

 

2.  Tiden som kommunist och flyttningen till Moskva 

Trots att Stryjkowski som ung var shomer59 och sionist blev han senare fascinerad 

av de kommunistiska idéerna och anslöt sig till ukrainska kommunistpartiet. Han 

arresterades och under åren 1935–36 var han frihetsberövad utan rättegång. Efter 

frigivningen flyttade han till Warszawa, där han arbetade som bokhandlare, 

litteraturkritiker, översättare och författare. Bland annat översatte han 1937 Louis-

Ferdinand Céline roman Mort à credit och 1948 Leonid Leonovs roman  Vzjatie 

Velikosjumska.  

När andra världskriget bröt ut 1939, flyttade Stryjkowski till Lwów där han 

arbetade som redigerare och korrekturläsare på dagstidningen Czerwony Sztandar60, 

en polskspråkig kommunistisk propagandatidning. Efter pakten mellan 

Nazityskland och Sovjetunionen flydde han djupt in i Sovjetunionen via Tarnopol, 

Kiev och Stalingrad för att slutligen hamna i Uzbekistan och i Kujbysjev. Hans 

ambition var att ansluta sig till general Anders polska armé, men han blev inte 

antagen. 

Tack vare författarinnan Wanda Wasilewskas ingripande kunde han under 

åren 1943-1946 bosätta sig i Moskva och arbeta som redaktör för veckotidskriften 

Wolna Polska, organ för en patriotisk organisation. Det var här han började skriva 

                                                        
 

58 "Pamięci mojej siostry, Marii Stark, zmarłej w Wiedniu w roku 1922." 
59 Shomer (hebr.) ’vakt, vaktare’. 
60 Röda standaren. 
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romanen Röster i mörkret, första delen av hans galiciska tetralogi. Han avslutade 

den 1946 och undertecknade den med pseudonymen Julian Stryjkowski.  

År 1946 utnämndes Stryjkowski till chef för Polska pressagenturen.61 Han 

tjänstgjorde först i Katowice och från och med 1949 i Rom, men blev utvisad från 

Italien efter att 1951 ha publicerat en antikapitalistisk roman om jordlösa italienska 

bönder, Flykten till Fragalà (Bieg do Fragalà). Detta verk blev hans romandebut 

eftersom Röster i mörkret hade förbjudits av den polska censuren. För Flykten till 

Fragalà tilldelades han 1951 polska statens pris i litteratur. 

I Polen deltog Stryjkowski under åren 1954–1978 aktivt i det polska litterära 

livet, bl.a. som medredaktör i den månatliga Twórczość, en tidskrift om modern 

litteratur. Märkligt nog skulle det dröja ända till år 1966, innan Stryjkowski 

lämnade det kommunistiska partiet. Han deltog då i en kollektiv manifestation i 

protest mot att partiet hade uteslutit Leszek Kołakowski. 

 

3.  Stryjkowskis möte med Stalin 

Att Julian Stryjkowski var en hängiven kommunist framgår av hans skiss "Minnen" 

("Wspomnienia") där han berättar om sitt möte med Stalin och – delvis i form av en 

inre monolog – om det starka intryck detta gjorde på honom:  

Vid middagstiden gick jag på Röda torget. [. . .] Det fattades mig ingenting. Jag 

kände mig lätt och lycklig som en fågel, svävande över en molnfri himmel, 
kvittrande. Jag gladde mig över det vackra augustivädret. Det var augusti 1944. [. ..] 

Röda armén stod vid Wisła och förberedde sig för en attack mot Warszawa. Vi 

väntade på befrielsen vilken dag som helst och upplevde en lycklig tid. 

 

 Så tömdes det soldränkta Röda torget på folk. Inte en enda förbipasserande, inte en 

enda bil och Moskvas största varuhus var stängt. […] Ingenting förvånade mig mer, 

vare sig det tomma torget eller det stängda magasinet som alltid var fullt av folk, än 
den korta kön till Leninmausoléet. Jag förundrades än mer över det som hände på 

mausoléets tak. Där uppenbarade sig några personer, men avståndet mellan 200 – 

300 meter gjorde att jag inte kunde känna igen dem. Vem vågar promenera mitt på 
ljusan dag på mausoleets tak? Endast Stalin kunde vidröra taket med sina fotsulor, 

taket på den nationella helgedomen. Ja, det var Stalin! Nu blir jag hjälte.  

                                                        
 

61  Polska Agencja Prasowa, PAP, nyhetsbyrån. 
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 Jag vet inte hur länge det dröjde. För mig blev det som ett ögonblick i evigheten. Jag 

visste inte hur jag skulle föreviga det. Jag lyfte armarna och viftade med mina händer 
som en dansör. Stalin kunde ta mig för en vansinnig. Med händerna om varandra i 

luften sände jag en hjärtlig salut. […] Han gick långsamt. Avståndet mellan Molotov 

och Stalin var bara några steg. Resten av politbyrån gick i sakta mak och i hierarkisk 
ordning. […] Detta ögonblick var ett helt liv. Hela livet kommer jag att berätta att 

jag såg Stalin ansikte mot ansikte. Jag sprang och försökte skrika: Da zdrawstwujet 

Stalin! Men jag kunde inte få fram ett ljud. Min röst fastnade i halsen. Av 

hjärtklappningen stockade sig rösten. […] Jag såg på Stalin och Stalin såg på mig 
och hela politbyrån såg på mig. 

 

Plötsligt hände något oerhört. Beria trädde ut från den helgade raden och täckte 
Stalin med sitt bröst. Han visade honom att han var redo att ge sitt liv för att rädda 

honom. Lät honom se hur trogen han är. Han skyddade honom från mig! Ville jag 

skjuta Stalin? Han drog vanära över detta stora ögonblick i mitt liv. Han visste att 
Stalin inte var hotad på något sätt. Han såg mina tomma händer. Människor 

omringade mig. De växte upp från underjorden. De skulle skjuta mig om jag hade 

händerna i fickan. Sakta tömdes Röda torget. Jag hörde flygplansvingarnas buller. 

Lågt flög en eskader av flygplan.  

Jag återvände till redaktionen. […] Min sekreterare frågade vad som hänt. Dina 

händer darrar. Idag är det flygarnas dag […] De stalinistiska örnarnas. 62 

 

Stryjkowskis tro på den kommunistiska ideologin fungerade kanske rentav som ett 

religionssubstitut för honom. Men om denna tro här fick sin första spricka går inte 

att uttala sig om med säkerhet. Är det en lätt ironi som skönjs i hans beskrivning av 

Beria som skyddar Stalin eller känner han besvikelse över Berias handling? Man 

skall hålla i minnet att Stryjkowski givetvis visste hur en historia skall berättas. 

 

4.  Den kulturella dubbelheten hos Stryjkowski 

      

Stryjkowskis flykt från judenheten in i en annan kultur började med hans kärlek till 

polskan, väckt av hans syster som undervisade honom i detta språk. När han sedan 

bekände sig till kommunismen försattes han i en antingen–eller–situation som fick 

honom att överge sin religion. Under sin vistelse i ”moder Ryssland”, ett land med 

                                                        
 

62 "Wspomnienia." Tygodnik Literacki 9, 1990.  Även i: Ocalony na  Wschodzie,  s. 183.  
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ett närbesläktat språk, fick han uppleva att staten styrdes av en ledare med 

oinskränkt makt, en som i tsarrikets efterföljd sågs som helgad fadergestalt. Även i 

Stryjkowskis personlighet får en idoldyrkan med religiösa undertoner ett starkt 

fäste. 

        Man kan fråga sig om författaren verkligen övergav sin judiska religion eller 

om han bara genom att ständigt upprepa att en kommunist inte kan vara jude sökte 

övertyga andra – och ytterst sig själv – om att han verkligen vänt sig från den egna 

konfessionen. 

          Julian Stryjkowski hade överlevt i Sovjetunionen. Men under sin vistelse i 

kommunismens moderland hemsöktes han uppenbart av en viss längtan efter sin 

judiska tillhörighet och oroades av känslan av att vilja återvända hem.  

Mer eller mindre motvilligt nödgades Stryjkowski att lämna kommunismen 

och vända tillbaka hem. Men en ny möjlighet uppenbarade sig, den att resa till 

USA.  

När han till slut upptäcker att hans skrivspråk är polska – han är ju en polsk 

författare – återvänder han hem en andra gång. 

 

5.  Tiden som författare: "Jag är" 

Under sin vistelse i Moskva 1943 hade Stryjkowski fått vetskap om att 

Warszawagettots upprorsmän hade fallit. Upproret i Warszawagettot, organiserat av 

den judiska motståndsrörelsen, pågick mellan den 19 april och den 16 maj. Den 

slogs brutalt ned av nazisterna och nästan alla judiska kämpar dödades.  För honom 

blev detta en chockartad upplevelse. Plötsligt förstod han att tyskarna hade spärrat 

in de polska judarna i olika getton för deportering till Auschwitz–Birkenau, 

Majdanek och andra dödsläger där de gasades. Stryjkowski blev förtvivlad och 

började skriva Röster i mörkret för att föreviga minnet av sin barndomsshtetl före 

katastrofen från att sjunka i glömska. 

Jag fick höra från en dag till en annan, att det judiska folket hade slutat att existera, 

det judiska folket som efter förintelsen åter blev mitt. En jude som är kommunist 
upphör att vara jude. På nytt kände jag mig som jude. "Jag är" påminde mig om min 
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faders testamente. Jag upplevde en chock, för vilken jag förgäves skulle söka ord 

[…].  

"Jag är" sade jag till mig själv och började skriva. Men vad? Att skriva om upproret, 
i vilket jag inte hade deltagit? Jag måste resa en Meztevah [en gravsten, M.F.] åt de 

judiska upprorsmännen och åt hela folket, i den mån mina blygsamma krafter räcker. 

Jag kände, att jag till varje pris måste rädda minnet från att sjunka i glömska. Jag 
gick tillbaka till mina tidigaste barndomsminnen. Från mitt undermedvetna återkom 

scener, detaljer, människor som återuppstod. Så tillkom min första roman Röster i 

mörkret. Och detta blev temat för hela mitt liv […]. Huvudtemat blev det judiska 

folket”
63

 

När han senare  på 50–talet i Polen blivit medveten om vidden av och innebörden i 

utrotningen övergav han sin tro på kommunismen och förklarade sitt 

ställningstagande på följande sätt:  

Det judiska folket är åter mitt, för en jude kan inte vara kommunist och jude.
64

  

Stryjkowski hade visserligen inte själv varit utsatt för de förföljelser och det lidande 

som hans dödsmärkta bröder och systrar drabbades av men han bestämde sig för att 

rädda minnet av Förintelsens offer genom att låta en bortglömd värld och dess 

människor återuppstå, shtetl-världen. 

Minnet av orden "jag är" i Moskva gjorde, att jag kände mig vara tvingad till min 

verkliga debut. Till min sena och svåraste debut. Jag kan inte skriva om Holocaust, 

därför att jag inte var där. Men pennan är inte ett sämre vapen än ett gevär. Jag kände 
att jag måste rädda minnet från att sjunka in i glömskan, till varje pris. Jag gick 

tillbaka till mina tidigaste barndomsminnen. Jag grävde upp mina tidigaste minnen. 

Människorna och en värld återuppstod. Så blev min debut, så föddes min första bok 

Röster i Mörkret.
65

  

                                                        
 

63 ”Dowiedziałem się, że z dnia na dzień przestał istnieć naród żydowski, który po zagładzie znów stał  
się moim. Żyd komunista przestaje być Żydem. Znowu poczułem się Żydem. ”Jestem” przypomniało mi 
się jakby testament ojca. Przeżyłem wstrząs, dla którego nadaremnie bym szukał słów [...] ”Jestem” 
powiedziałem sobie i zacząłem pisać. Ale co?  Pisać o powstaniu, którego nie byłem uczestnikiem? 
Muszę postawić żydowskim powstańcom i całemu narodowi nagrobek w miarę moich skromnych sił. 
Muszę ocalić przed zapomnieniem co się da. I wróciłem do lat dziecinnych. […] Wydobywały się z pod 
progu mojej pamięci sceny, szczegóły, ludzie, którzy zmartwychwstali. I tak powstała moja pierwsza 
powieść Głosy w Ciemności. I to już stało się tematyką całego życia. […] Głównym tematem stał się 
naród żydowski.” J. Stryjkowski, Juda Makabi. Poznań 1986, s. 190. 
64  Detta har Stryjkowski sagt flera gånger, både i samtal/intervjuer och i det citat ur Röster i mörkret 
som finns i:. "Text przemówienia na Forum Kultury Niezależnej w Warszawie, 1 kwietnia 1989." I:  
Julian Stryjkowski, Juda Makabi. Poznań 1986, s. 189-191. 
65 ”Jestem” w Moskwie zmusiło mnie do rzeczywistego debiutu. Do debiutu póżnego i najtrudniejszego. 
Nie mogę pisać o getcie ani o Holocauście, bo tam mnie nie było. Ale pióro jest nie gorszą bronią niż 
karabin. Muszę ocalić przed zapomnieniem, co się da. I wróciłem do najwcześniejszych lat dzieciństwa. 
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6.  Tetralogin och andra romaner som anknyter till Förintelsen 

Under Förintelsen hade Polens judiska befolkning reducerats från 3 miljoner till ca 

25 000. I sin tetralogi skriver Stryjkowski indirekt om utplåningen. Röster i 

mörkret, Austeria, Azrils dröm och Eko, hör tematiskt ihop. Händelseförloppet i 

romanerna utspelar sig före första världskriget i Östra Galizien med sin stora 

judiska befolkning, sina många judiska församlingar och sina shtetl. Det var dock 

inte bara judar som bebodde shtetl utan också polacker och ukrainare. Stryjkowski 

återskapar en förgången värld. Han befolkar shtetl med människor som han minns 

från sin barndom och ungdom, fattiga och rika, unga och gamla, trofasta och 

svekfulla, människor med kärleksproblem. I romanerna blir de till röster eller ekon 

av röster från förintelsens offer, något som alluderas på i titlarna Röster i mörkret 

och Eko. Här återupplivar han denna arma värld som han delvis hatade och var på 

flykt från i 40 år.  

Röster i mörkret 

Röster i mörkret är en roman om judiskt liv i författarens barndoms Stryj. Den 

judiska församlingen, bunden av auktoritet och traditioner, dras in i det moderna 

livet. Den unga generationen kräver frihet, och sionismen vinner alltfler anhängare. 

Assimileringstänkande hotar församlingsenheten i shtetl och pogromer är i 

antågande. Romanen börjar med att den lille pojken tillfrågas: 

Aronek, vad ska du bli när du blir stor? 

och svarar att han ska lära sig Toran och uppfylla alla krav.  

Vad är Chumash?  

 […] Chumash består av de fem Moseböckerna, som innehåller de fem Megilot, 

Höga visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren och Ester. För att jag skall lära mig lagar 
och förpliktelser. 

                                                                                                                                                                        
 

Poniżej progu pamięci. […] Zmartwychwstali  ludzie, świat. Tak powstał moj debiut moja pierwsza 
książka Głosy w ciemności.” " Text premówienia." I: J. Stryjkowski, Juda Makabi, s. 189-191. 
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Stryjkowski anspelar här på sin egen barndom: när han var liten fick han lära sig 

mycket om just religionen och Toran. Med Röster i mörkret införlivar han enligt 

min mening ett självbiografiskt material mer direkt än i sina andra texter.  

En viktig person är Reb Tojwie, som fördjupar sig i Talmud. Hans fru kallar 

honom ”Guds polis”, därför att han är en stor formalist och står emot 

framåtskridandets idéer. Han vill inte kompromissa med sin dotter som har rymt 

med en icke-jude och gått under, men han vill inte heller erkänna sitt nederlag. 

Romanen slutar med Reb Tojwies död efter att han vägrat följa rabbinens 

uppmaning att försonas med sin antagonist. Här framträder likheterna mellan Azril 

och Reb Tojwie och andra hjältar som tilldelas av  Stryjkowski självdestruktiva 

drag. Men själv återvänder ju författaren till sitt ursprung och överlever, medan 

många av hans huvudpersoner går under. Han har själv sagt: 

Mina hjältar dör i allmänhet […] Maria, Reb Tojwies dotter, dör. Reb Tojwie själv 

dör inte, men hans liv slutar med ett nederlag som är likvärdigt med döden. Han 

slutar vara sig själv. Från att vara en religiös dogmatiker, blir han agnostiker, fastän 
han inte vill erkänna det. […] Tora betyder ’kunskap’. Vid spörsmål som är 

oförklarliga finns ordet Tajku. Det betyder att profeten Elias kommer att ge svaret 

före Messias ankomst.
66

 

Skildringen av barn- och ungdomstidens shtetl är i Stryjkowskis romaner påtagligt 

negativ: det är en shtetl i pågående förändring, i sönderfall,  som har destruktiva 

följder för dess invånare. Rösterna som hörs kommer från de förintade, och 

romanprotagonisternas öden sammanlänkas med andra hjältars. En lång rad av 

originella, tragiska personer passerar revy i Röster i Mörkret, till stor del sedda 

genom den sexårige pojken Aroneks ögon. Även här finns ett viktigt motiv med den 

dubbelbottnade människan som går igen i andra romaner, inte minst i Azrils dröm.  

I varje människa finns två själar, en god och en ond. Var och en har inom sig en 

ängel som är god och en som är ond. Den starkaste ängeln bestämmer hur vi skall 

bete oss.
67

 

                                                        
 

66 Ocalony na Wschodzie. Z Julianen Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc, Montricher (Suisse) 1991, s. 
250. 
67 Jmf. "Ty masz dwie twarze, jedną zdejmujesz, drugą wkładasz. Ale żadna nie jest prawdziwa." J. 
Stryjkowski, Sen Azrila, s. 175f. 
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På grund av censuren publicerades Röster i mörkret först 1956, alltså tio år efter 

dess tillkomst. Enligt Stryjkowski karakteriserades den som en kupp mot den 

socialistiska realismen, och utkastet låstes in i ett skåp.68  Bilden av judar från staden 

Stryj i början av 1900-talet passade inte in i tidsandan. Man ansåg att shtetlmiljön 

med sina marknadsstånd och män som gick klädda i chassidiska kläder borde 

glömmas för det allmännas bästa. 

Eko 

Eko utkom 1988 – 32 år efter Röster i mörkret – och utgör den sista delen i 

tetralogin. Men den hör innehållsmässigt nära samman med den första romanen i 

två avseenden. Dels fortsätter den berättelsen om Aronek och hans familj där denna 

slutar, dels anspelar romantiteln också på "röster".  Men som Klose–Henrichs 

formulerar det, rösterna har inte bara förklingat utan ekot finns fortfarande kvar
69

 

Antisemitismen är ett återkommande tema som här diskuteras ur olika 

aspekter. Inkvisitionen i det förflutna är den ena utgångspunkten, samtidens 

socialism och sionism den andra: man frågar sig huruvida det finns potentiella 

möjligheter till en lösning av judefientlighetens problem i dessa två rörelser. 

Samtidigt avhandlas de stereotyper om judar som tanklöst används av de egna.  

Slutligen dryftas varför–det–händer–frågan i boken, men man finner inget svar. 

Austeria 

Även i romanen Austeria (1966) porträtterade Stryjkowski judarna i en stad i östra 

Galizien, men här vid första världskrigets utbrott 1914. Den judiska befolkningen 

har flytt till ett värdshus i utkanten av staden. Man minns pogromen i Kisjinjov 

1903 och väntar på att denna våldsaktion åter skall upprepas och att kosackerna på 

nytt skall gå till anfall. Den hotfulla stämningen och den ovissa utgången är 

påträngande tydlig. 

                                                        
 

68  Wiesław Kot, Julian Stryjkowski. Poznań 1997, s. 164. 
69 ”/.../ dass die Stimmen nicht einfach verklungen sind, sondern weiterhin ihr Echo, ihren Widerhall 
finden.” M. Klose–Henrichs, Literarische Deutungen,  s. 71f.  
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Flera kompositionella element från Azrils dröm går igen i Austeria: här är de 

dock ännu tydligare markerade. Handlingen utspelar sig endast under en natt och en 

morgon. Rummets enhet förstärks genom att händelseförloppet är koncentrerat till 

ett enda hus. Dialogen som tydliggör hjältarnas olika kommentarer och åsikter 

spelar - i likhet med Azrils dröm - en väsentlig roll.
70

 Henryk Bereza har tidigare 

fäst uppmärksamheten på att Austerias komposition följer klassiskt dramatiska 

mönster i enlighet med Aristoteles poetiska grundprinciper.
71

 Klose–Henrichs lyfter 

fram likheten mellan värdshuset och Noaks ark, där olika sorters människor 

samlats: judar ur olika miljöer, hantverkare, affärsmän, chassider, en student etc. 

och en kristen präst, och han liknar samtidigt arken vid ett skyddsrum.
72

  

Enligt min mening kan ytterligare en likhet skönjas här: den mellan värdshuset 

och ghettona under förintelsens tid. De dödsmärkta och instängda levde i väntan på 

att vilket ögonblick som helst bli deporterade eller transporterade till sin avrättning. 

De visste aldrig säkert vad som skulle hända.  

Ynglingen från Narbonne 

I raden av romaner som anspelar på Förintelsen bör slutligen också Ynglingen från 

Narbonne (Przybysz z Narbony) från 1978 nämnas. Den har av Michał Głowiński 

framhållits som Julian Stryjkowskis bästa verk, med klar koppling till utrotningen.
73

 

Handlingen är visserligen förlagd till en annan tid, inkvisitionen i Spanien 1492. 

Men de innehållsliga elementen är likartade och lika betydelsefulla som de som 

förekommer i de ovan beskrivna romanerna: shtetlmiljön och dess motsvarighet i 

historisk tid, de religiösa traditionerna, dialogen - allt detta införlivat med det 

övergripande svektemat. Undergången är nära och dessutom oundviklig. Just livet 

                                                        
 

70 Se kap. 4 avsnitt 1. 
71 "Nawet pod względem formalnym Austeria ma kompozycję klasycznie dramatyczną według 
najściślejszych Arystotelesowskich rygorów." Ocalony na Wschodzie, s. 66.   
72 ”An mehreren Stellen wird die ’Austeria’ in dieser Situation mit der Arche Noah verglichen, in der 
sich angesichts der allgemeinen Bedrohung die verschiedensten Figuren einfinden und Schutz suchen.” 
Klose-Henrichs, Literarische Deutungen, s. 60f. 
73 "Przybysz z Narbony jest jednym z najświetniejszych utworów związanych z Zagładą (choć w formie 
pośredniej i dyskretnie)." P. Szewc, Ocalony na Wschodzie, s. 62.   
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under hot har ju varit judarnas öde i flera tusen år. Stryjkowskis dedikation är 

betydelsebemängd: Till minne av Warszawaghettots uppror.
74

  

Protagonisten i Ynglingen från Narbonne är Eli som romantiteln syftar på. Han 

kommer ridande till den lilla stad där inkvisitionen härskar. Romanen skildrar 

kärleken mellan Eli och den kristna tjänsteflickan Catalina. De bekänner sig till 

olika religioner men detta utgör inget hinder i deras inbördes kommunikation.  De 

inser båda att de talar om en och samma Gud.75 Men slutet är tragiskt, Eli blir ett 

offer och avrättas. Tydligare än i de andra romanerna diskuteras här religionen. 

Klose–Henrichs skiljer intressant nog mellan tre olika perspektiv i de religiösa 

dialogerna: 

den interna judiska dialogen 

den judisk–kristna dialogen 

den judisk–muslimska dialogen
76

 

Man skulle slutligen kunna ställa sig frågan om Stryjkowski i de ovan nämnda 

verken skildrar ett folks öde i den bemärkelsen att många, många går under och en 

särskild kultur försvinner. Eller innehåller skildringarna liksom Azrils dröm också 

en dold självbekännelse om skuld och skam? Detta är något som skall beröras i 

nästa kapitel. 

 

7.  Stryjkowski och Singer 

 

Stryjkowskis romaner kan i stor utsträckning ses som en dokumentation av det 

judiska levnadssättet i Shtetl. Han söker bevara en värld som försvunnit och kan i 

detta avseende jämföras med landsmannen och Nobelpristagaren Isaac Bashevis 

Singer. 

                                                        
 

74 "Powstańcom Getta Warszawskiego poświęcam (19 april 1943)."  
75 M. Klose–Henrichs, Literarische Deutungen, s. 21f,  fotnot 186. 
76 Ibid., s. 117.  
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I en intervju, gjord av författaren Piotr Szewc, tillfrågades Stryjkowski om han 

kände närhet till Singers författarskap. Han svarade att han inte ville förminska 

Singers storhet, men med en viss dos respektlöshet kunde man säga att Singer visar 

en värld, där allt är ”färdigserverat”. Läsaren behöver inte tänka, allt är så tydligt. 

Läsaren tycker om ett sådant berättarsätt av flera skäl: man anser sig vara intelligent 

och förstå allt och därmed befriad från tvånget att bearbeta texten.
77

  

Detta såg Stryjkowski som den huvudsakliga skillnaden mellan honom själv 

och Singer. Men han sade också att Singers skildring av judiskt liv är sensuell, där 

förälskade par tecknas i det varma skenet från stearinljus. Enligt Piotr Szewc är 

Polen i Singers författarskap tecknat som ett mystiskt land.
78

 

 Julian Stryjkowski ger en betydligt mer verklighetstrogen och dessutom 

tragisk bild av samma epok, vilket, anser jag, gör honom mer trovärdig. Detta 

framträder särskilt tydligt i exempelvis Röster i mörkret. Singers försvunna värld 

har ett både sagoaktigt och romantiskt drag, medan Stryjkowski försöker återge den 

avskalade fattigdomen. Bägge är födda i Polen, men Singer - till skillnad från 

Stryjkowski - valde att uttrycka sig på jiddisch. De är författare av samma 

generation, och deras öden i förskingringen (Galuth) påverkas av de polska judarnas 

tragiska undergång. 

Efter det att Singer fick Nobelpriset  publicerades hans romaner och 

berättelser i översättning till många språk. Tidigare okänd i Polen blev han nu 

mycket populär, vilket bidrog till att väcka intresset för judisk kultur. Detta ledde 

till att även Stryjkowskis författarskap uppmärksammades. Han har fortfarande en 

viss betydelse i polsk litteratur, antagligen både tack vare sitt språk och sitt ämne. 

Han har verkligen realistiskt förmått återge judiskt liv i de olika shtetl.  

Stryjkowskis författarskap skildrar inte bara de polska judarnas liv utan också 

på ett allusionsplan deras undergång.  Man kan samtidigt konstatera att hans eget 

öde speglar vissa judars öde: den ortodoxa uppfostran, längtan efter frihet, första 

                                                        
 

77 Ocalony na Wschodzie, s. 237. 
78 Ibid. 
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och andra världskrigen, hans flykt från shtetl, hans mentala utveckling från sionism 

till kommunism och ateism och slutligen hans återvändande till sin judiska identitet. 

Religionen hade stor betydelse för författaren under uppväxttiden. Vad det innebar 

för honom att bekänna sig till den kommunistiska ideologin kan utläsas ur hans 

beskrivning av mötet med Stalin. Jag menar dock att det framgår tydligt av hans 

romaner att han alltid till sist återkommer till sin barndoms religion.  

Stryjkowskis romaner är fyllda av föraningar om den stora tragedi som skulle 

drabba de polsk-judiska medborgarna som nästan alla förintades av nazisterna.
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III 

TEMA OCH MOTIV I  AZRILS DRÖM 

 

 

1.  Att skriva på polska  

Att Stryjkowski har velat berätta om den judiska shtetlvärlden för ickejudiska läsare 

och för eftervärlden är enligt min mening inte det enda skälet till att han valde att 

skriva på polska. Hans förstaspråk och modersmål, som han tydligen tänkte på, var 

som nämnts jiddisch och som barn kunde han endast detta språk, även om han i 

religionsskolan som så många andra pojkar fått kunskaper i hebreiska. Intressant 

nog var det dock redan före 20-årsåldern han bestämde sig för att börja skriva på 

polska. 

 

 

Bild 2: Omslaget till Azrils dröm i den polska originalutgåvan visar en gammal man 

med en symbolisk shtetlmodell, som han håller i händerna. 
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Att skriva på ett annat språk än sitt modersmål brukar kunna ge en viss distans 

till ämnet. Detta bekräftas av medicinsk forskning. Kanske språkbytet gjorde det 

lättare för Stryjkowski att införliva självbiografiska element med sina romaner? 

Antagligen hade han också liksom sin huvudperson Azril materiella 

bevekelsegrunder, en önskan att kunna försörja sig på sitt skrivande. Men så 

småningom måste han ha insett att polskan var det enda alternativet för honom. Om 

detta vittnar hans beslut att efter nio månaders vistelse i USA 1969 återvända till 

Polen. Enligt Klose-Henrichs var skälen till att han inte kunde skriva där samt att 

hans hem inte var ett land utan ett språk, d.v.s. en polsk språkmiljö79. 

I Azrils dröm förekommer jiddisch-ord men han skriver dem med polska 

bokstäver och anpassar även de hebreiska orden till latinsk skrift.  

Den polska språkdräkten i Azrils dröm är utsökt. Men fastän denna roman – i 

likhet med de andra – är skriven på polska är den ju en utpräglat judisk roman. Han 

beskriver shabbes, då judarna går till synagogan och till bönen, och visar indirekt 

vilka regler som här gäller. Han skildrar Jom Kippur-högtiden, och relaterar till 

Moseböckerna. Här ”översätter” och ”upplyser” han inte, utan skildrar skeendet 

inifrån, ur hela gruppens perspektiv. Anpassningen till den polska läsekretsen går 

emellertid inte så långt att han alltid förklarar det som är självklart för judar, vare 

sig i fråga om materiell eller om mental kultur.  

Bland Stryjkowskis böcker med judisk tematik anses Azrils dröm av vissa vara 

den mest svårtillgängliga. Själv har han sagt att Azrils dröm var den roman han 

uppskattade mest, vilket också har påverkat mitt val av just detta verk. Här 

förutsätter Stryjkowski att läsaren i viss mån är bekant med – eller åtminstone inte 

har någonting emot att lära sig något om judisk religion, bruket av jiddisch och 

vissa hebreiska ord. Men man kan förstås fråga sig om en läsare som inte är insatt i 

judendom inte går miste om något väsentligt i Azrils dröm80.  

                                                        
 

79 M. Klose–Henrichs, Literarische Deutungen,  s. 32.  
"Przeżywałem ciężkie chwile. Wrócić do Polski, czy nie wrócić. Ta huśtawka trwała dziewięć miesięcy. 
Wróciłem, bo zrozumiałem, że w Ameryce nic nie napiszę." Ocalony na Wschodzie, s. 269.  
80 Se vidare kap. 3 avsnitt 5. 
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Det spontana svaret måste givetvis bli att den icke-judiske läsaren går miste 

om alla associationer som omedelbart identifieras av dem som växt upp i en 

shtetlmiljö, kort sagt djupförståelsen av det specifikt judiska. Visserligen beskriver 

Stryjkowski judiska helger och religionens roll tämligen ingående, men något 

saknas alltid för den utomstående som inte har sina rötter i judendomen. 

Särskilt när det gäller chassidismen81 måste den icke-judiske läsaren söka 

information i andra källor. Som exempel anför Klose-Henrichs ett uttalande av 

Ojwedie om ordet vav i ”Vav hahipukh”. Det är frågan om en hebreisk bokstav som 

måste tolkas på ett symboliskt sätt. Dess grammatiska funktion är att ändra tempus, 

vilket understryker judarnas historia av permanenta vandringar och uppbrott.  

Vav är inte bara en bokstav. Denna bokstav vänder uppochned på världen.81 

Eftersom utsagan ovan liksom många andra med bibliska inslag kräver uttolkning 

drar Klose-Henrichs slutsatsen att just Azrils dröm generellt inte vänder sig till en 

polskspråkig läsarkrets. (Jfr kap. 4, avsnitt. 3.) 

 

3.  Azrils dröm: hjältens återkomst till sin barndomsstad 

Romanen tar sin början när änkemannen Azril kommer till sin barndoms Shtetl i 

Galizien, som han inte har besökt på 20 år. Redan under sin ensamma vandring i 

staden lägger han märke till de förändringar som skett under hans frånvaro. Det 

icke-judiska inflytandet är särskilt framträdande.  

 Hans ankomst till barndomsshtetl sammanfaller med högtiden Jom Kippur. I 

Azrils dröm är beskrivningen av helgerna särskilt framträdande. Under Jom Kippur 

går judarna till schul (synagogan) vid slichot, dvs tio dagar innan man söker 

försoning. Många studerar på nätterna för att Gud ska skriva in dem i Livets bok. 

Man ångrar alla synder man begått under året och ber dem man förolämpat eller 

kränkt om förlåtelse. Helgen går i Teshuvas tecken:  att fullgöra Teshuva (hebr. 

                                                        
 

81 M. Klose-Henrichs, Literarische Deutungen, s. 68-69. "Vav to nie prosta litera. Ta litera przewraca 
świat." J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 122. 
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bokstavligen: återvändande, hemkomst) innebär att man uppriktigt erkänner sina 

synder, tar avstånd från och ångrar dem och ber om förlåtelse och försoning.     

          Det finns mer än ett syfte med Azrils resa: att hedra fadern, Toraskrivaren 

Reb Pinches Sojfer, genom att besöka dennes grav82, att tyda drömmen han haft om 

fadern, att söka en maka till sig själv och en make till dottern Milka.  

I Azrils minne finns Tema, hans ungdoms kärlek, som han lämnat på grund av 

hennes fattigdom. I stället har han följt sin styvmors råd och gift sig med den 

förmögna Szprinca. Därmed har han valt bort en del av sig själv, något som bidrar 

till hans egen undergång. 

Äktenskapet med Szprinca har emellertid blivit så olyckligt på grund av Azrils 

otrohet att hon tog sitt liv. Hon har också klandrat honom för att han gift sig med 

henne för pengar. 

När han nu efter 20 år återvänder till staden grips han av svåra samvetskval 

över att Szprinca tagit sitt liv och erinrar sig att hon åtskilliga gånger bett honom 

kasta ut den ukrainska pigan Nastka83 som varit hans älskarinna och med vilken han 

fått sonen Vasil.  

Den dröm Azril haft är svårtolkad för honom och finns ständigt i hans tankar. 

Den får honom att minnas den bibliska berättelsen om Abraham, Sara, Hagar och 

Ismael, vars livshistoria liknar hans egen med Szprinca, Nastka och Vasil. Azril 

tänker att han skulle ha gjort som Abraham som fördrev tjänstekvinnan Hagar och 

deras gemensamme son Ismael. Tankarna mal i hans huvud och ger honom ingen 

ro.  

Ordet "Gå!" var det enda som fadern hade uttalat i drömmen. Först tolkar 

Azril denna uppmaning som Abraham när denne fick höra Guds ord, Gå till 

Kanaan, nämligen som ett tvingande påbud med vilket Gud själv lett honom 

tillbaka till shtetl. Men sedan följer han inte textens inneboende budskap till 

                                                        
 

82 Enligt judisk tradition skall man besöka sina föräldrars gravar vid vissa speciella tillfällen (Kever 
oves). Se bil. 2. 
83 Jämför 1 Mos 16: LECH LECHA, Se avsnitt 6.  
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Abraham utan uttyder Gå! som att han i stället skall fortsätta följa sina egna 

önskningar. 

Tema har nämligen en vacker begåvad dotter Lisa84 som Azril nu vill gifta sig 

med trots den stora åldersskillnaden. Genom att framhålla att han äger skogar och 

bränneri försöker han vinna Lisas samtycke och verkar först ha lyckats. Men han 

avvisas av Tema, som deklarerar att kärlek inte kan köpas för pengar. Hon säger 

också att även om två fattiga människor älskar varandra, så kan de bli mycket 

lyckliga85 och anspelar därmed på vad Azril gått miste om när han lämnat henne på 

grund av sin girighet. 

Det är inte bara shtetl som står inför ett sammanbrott som ligger i tiden. Azrils 

personliga liv med dess vankelmod och hyckleri hotas likaså av splittring. Redan 

valet av Lisa som äktenskapspartner pekar på hans inre konflikt mellan det som 

varit och den nya tid han upplever. 

På sin vandring i Shtetl har Azril fått en för honom obekväm följeslagare i 

Ojwedie, en person han inte känner sedan tidigare.  Ur samtalen med honom 

framgår att han är en mångsysslare, som bland annat åtar sig uppdrag som 

äktenskapsmäklare (shadhan). Det är han som ger Azril det frestande förslaget att 

gifta sig med Temas vackra dotter.  

Ojwedie visar sig vara en dubbelnatur. Han lurar Azril till en restaurant som är 

treif (otillåten) och intalar honom att maten är kosher. Å ena sidan är han en frestare 

som lockar och förleder Azril. Kanske han är en småstadsmefisto? Å andra sidan är 

han en människokännare som i splittringen i Azrils själ tycker sig möta sin egen. 

Han försöker också frammana en vision av ett nytt liv för Azril men sätter ett högt 

pris på detta nya liv, kanske alltför högt för Azril. Man får inte fly undan sanningen 

om sig själv, säger han förmanande till Azril.  

                                                        
 

84 ”A drugą żonę znasz? Znam. Tema. Wszystko wiesz. A jej córkę znasz? Chcesz mi ją swatać? Tak. 
Dlaczego nie? ”Känner du hans andra hustru? Ja jag känner henne, Tema. Du vet allt. Och hennes 
dotter.  Vill du arrangera äktenskap med henne?" J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 166.   
85

 "Kim jest narzeczony? jaki narzeczony? Twojej córki. Mojej Lizy na razie niczym. Chcesz wydać 
swoją jedynaczke za byle kogo?  Ja go nie wybierałam. Co to znaczy? Zakochali się. Nier rozumię. Nie 
rozumiesz? To czasem bywa jak się jest młodym." J. Stryjkowski, Sen Azrila s. 143.  
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          Men Azril vill inte ta till sig hans råd, utan hoppas på att träffa sin faders 

gamla vänner och få hjälp med att tyda sin dröm. Hindret för att Azril skall kunna 

utvecklas positivt är att han ännu inte vet vem han egentligen är. Är han en 

Gudaktig eller en skenhelig person som bara ser till sina egna behov? Sanningen om 

sig själv får han höra av Ojwedie, som av egen erfarenhet vet att man inte kan 

lämna det förgångna ogjort. Dennes eget förgångna som luffare finns där och har en 

parallell i den förlamade Reb Mendel, som varje natt försöker gå till synagogan men 

aldrig når fram. 

 Även om nyåret Rosh Hashana och Jom Kippur är helger som i sig borde visa 

Azril rätt väg, nämligen till bön, till förlåtelse, till ånger och försoning kan han inte 

se sin egen skuld. Medvetenheten om att dessa helger anses vara de största, 

heligaste, och etiskt mest betydelsefulla inom judendomen finns ju hos alla i shtetl.  

I samband med att de två stora helgerna nalkas har en helig man, zaddiken 

från Rajsza kommit till shtetl tillsammans med en stor skara fromma chassider. Som 

en följd av den dåliga luften där insjuknar han emellertid och dör i kretsen av sina 

chassidim. Begravningen blir en stor händelse i staden.   

När den åldrige shtetlrabbinen Shimszon håller begravningstalet och just 

ställer frågan varför zaddiken från Rajsza kommit till skada, faller hans blick på 

Azril. Denne uppfattar det som om frågan ställts direkt till honom och känner 

rysningar. Rabbinens röst blir svagare och tystnar. Är han döende? Azril blir alltmer 

uppskakad och uppjagad. Tankar blixtrar genom hans hjärna, först en förtvivlad bön 

till Gud om förlåtelse och sedan en anklagelse mot någon annan som syndat: han 

vet vem som tände eld på bönhuset. Han finns bland er!   

Så skriker Azril ut namnet på Luzers far: Reb Mendel! – omotiverat och 

störande för begravningsföljet. Man reagerar med förtrytelse, hat, men också 

nyfikenhet när han försvinner därifrån, jagad av sina tankar om synder och 

botgöring. I ett alltmer desperat sökande efter sin fars grav hittar han till slut, 
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utmattad, endast sin mors. Först blir han uppmuntrad av inskriften, men 

samvetskvalen finns där fortfarande och han upprepar orden: 

Familjekedjan är bruten
86

 .  

När sedan dödens stund nalkas, vågar Azril konfronteras med sitt tidigare liv och 

tillstå sina överträdelser. Han frågar sig:  

Vad skall jag göra?87 

Azril minns orden bot, bön och allmosor88. Han hör en bön. Varifrån kommer den? 

Så uppfattar han bara ett vilset Gå! Men allteftersom slutet närmar sig för Azril 

förskjuts innebörden av ordet Gå! till ytterligare en, måhända för honom lättare 

nivå. 

Skildringen av slutscenen är symboliskt förtätad: Tåget visslar kraftigt. Azril 

rättar till tefelin89 på sin våta panna. Tales90 med svartvita ränder stiger och flaxar 

som en tung fågels vingar. Han snubblar på järnvägsspåren och faller framstupa, på 

ansiktet. […] Han hör tåget, ser svart rök, faller på nytt […], faller […] sjunker på 

knä, häver sig upp på händerna. Från hans bröst hörs ett genomträngande läte. Och 

än en gång rycker de svartvitrandiga vingarna till.  

Tåget visslade kraftigt. Azril rättade till läderasken på sin våta panna. 

Tales (bönemanteln) med sina svart-vita ränder steg och fladdrade som 

en fågels tunga vingslag. Det dunkade under fötterna och genom 

viaduktens brädor. Han snubblade över rälsen och föll framstupa. Han 

blev hängande på gallerverket och reste sig sakta. Tåget visslade allt 

tystare. Över tågets vagnar bolmade platt den svarta röken.
91

 

                                                        
 

86 "Urwał się łańcuch." J. Stryjkowski, Sen Azrila, síd. 190.  
87 "Co mam zrobić?" J. Stryjkowski, Sen Azrila, síd. 190.  
88 "Pokute, Modlitwy, Jałmużne." Bot, bön och allmosor syftar på Mussafbönen, som är en tilläggsbön för 
sabbat och vissa  helger. Se Siddur Avaudas Habaure, Bönebok för synagoga, hem och skola. Malmö 
1950 sid. 287.   
89 Bönekapslar 
90 Bönesjal.  
91 "Pociąg ostro gwiżdże. Azril poprawil skórzaną szkatułkę na mokrym czole. Tales w czarno/białe 
pasy wzbija się i trzepoce jak skrzydła ciężkiego ptaka. Dudnią pod nogami deski wiaduktu. Potknął się 
o szyny i upadł na twarz. Zawisł na kratownicy, potem dżwignął się powoli. Pociąg gwizdał coraz ciszej. 
Nad dachami wagonów płasko kłębił się czarny dym. […]." J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 194f. Se Eugenia 
Prokop-Janiec´ kommentar i hennes  Literackie Portrety Żydów,  s. 29. 
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4.  Drömmen  

Försoningstemat och försoningshelgen Jom Kippur 

En gång om året försonas judarna genom bön och fasta och genom att be den eller 

dem som man handlat orätt mot om förlåtelse (3 Mos 23:26 – 32). 

Rosh Hashana är det judiska nyåret. Det är dagen då Livets bok öppnas och man 

skall ta ansvar för sina handlingar från det föregående året. Efter Rosh Hashana har 

man ytterligare tio dagar på sig att ångra sina handlingar. Rosh Hashana infaller på 
den första dagen i den judiska månaden Tisheri. 

Tio dagar efter Rosh Hashana infaller försoningsdagen. Dagarna däremellan kallas 

för Jamim Noraim, eller de tio botgöringsdagarna. Jom Kippur inleds i synagogan 
kvällen före med bönen Kol Nidre (’alla löften’) om tillgift för de uppriktiga löften 

till Gud som man kommer att ge under året men inte lyckas hålla. Den avslutande 

gudstjänsten dagen efter heter Ne´íla ’stängandet [av grindarna]’. Jom Kippur 

avslutas i synagogan med en enda lång shofar–ton, som symboliserar Bibelns ord: 
”När jubelhornet ljuder med utdragen ton…” (2 Mos 19:13), vilket markerar 

avslutningen av Guds uppenbarelse på Sinai.
92

 

Genom att romanen utspelas under ett dygn och sammanfaller med Jom Kippur–

helgen får försoningstemat en alldeles särskild innebörd. Azril har sin dröm under 

den judiska månaden Elul, då den judiska försoningshelgen infaller. Att drömmens 

budskap sammanfaller med helgens anar han - men han förmår inte nå fram till 

förståelsen av dess innersta kärna. 

Jom Kippur kallas också för Shabbat Shabaton, ’Shabbaten av total vila’. Det sägs 

att människan den dagen står inför Gud och skall dömas för sina handlingar. Man ber 

också om att få bli befriad från sina tidigare löften och illgärningar. Den dagen fastar 

man, därför att man då inte skall bry sig om fysiska behov, utan enbart försöka att 

koncentrera sig på försoningsprocessen
93

 

Den fundamentalt viktiga komponenten i drömberättelsen är således Azrils 

uteblivna fullgörelse av Teshuva: hans skall gå igenom ånger, bot och försoning i 

hopp om att få bli inskriven i Livets bok och därmed erhålla förlåtelse. Bönen Al-

chet står i centrum: 

                                                        
 

92 Chaim Halevy Donin, Att vara jude. Stockholm, 1990, s. 183. 
93  Chabad Lubavich of Stockholm (www.ChabadStockholm, com >judendom–>högtider) 
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Varje synd, som vi har begått har vi begått av synd eller av fri vilja; 

varje synd, som vi begått av ovetenhet;  

varje synd, som vi begått öppet eller hemligt;  

varje synd, som vi har begått med avsikt och med svek; 

varje synd, som vi har begått genom oheliga tankar; 

varje synd, som vi har begått genom läpparnas bekännelse; 

varje synd, som vi har begått med trots eller villfarelse. 94 

Man kan i sammanhanget påtala att de religiösa texterna har en viktig roll vid 

alla helger, liksom de böner som är knutna till dem. De hör till det dagliga livet och 

samtidigt utgör de ett språng ut i en annan dimension. De framhäver det 

allmängiltiga och tidlösa i judarnas öde. 

          Det är av särskild betydelse att Fadern i drömmen uppenbarar sig under Jom 

Kippur, vilket gör att de tio botgöringsdagarna får en speciell relevans för Azril. 

Botgöringen erbjuder honom en möjlighet att med en bön om förlåtelse och 

försoning vända sig inte bara till Gud och till sig själv utan även till sina 

medmänniskor. Detta kan endast uppnås genom att man känner äkta ånger och 

följer ”den rätta vägen”. Men när Jom Kippur infaller ”stängs boken” för denna 

gång. Azril har inte uppfyllt förutsättningarna och gått miste om möjligheten att få 

förlåtelse och därmed uppnå Teshuvas mål: att börja ett nytt, bättre liv. 

 

Fadersmotivet och uppmaningen Gå! 

Azrils dröm börjar med att hans far säger till honom "Gå!" ger honom ett ark 

papper. På det finns dock inte ett enda ord. Pappret liknar det man brukade lämna 

till zaddiken och var skrivet på pergament såsom till en mezuze95. Ett  sådant ark 

innehöll vanligen ett budskap med bön om tillfrisknande eller om råd för att komma 

ur den svåra judiska plågan, fattigdomen.  

I drömmen vandrar Azril utan slut. Han undrar till vem budskapet är riktat. Nu 

minns han. Brevet är till den delvis förlamade reb Mendel, Luzers far, en gammal 

                                                        
 

94  Bönbok för den offentliga gudstjänsten: Nyårsfesten och Försoningsdagen. Malmö 2002, s. 23. 
95  Kapsel på dörrposten innehållande ett pergamentstycke med bl.a. shma–bönen.  
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bekant till hans egen far. Men pappret/pergamentet är utan text. Azril plågas av 

faderns tystnad och vaknar med ett skrik:  

Säg åtminstone ett enda ord till mig!
96

  

Under sin drömvandring vet Azril alltså inte vem som skall ha pappret. Så förstår 

han det enda ordet Gå! som en uppmaning till honom själv. Under sina verkliga 

vandringar i shtetl minns han sedan Abraham.  

 

Lech lecha 

Som framgått av ovan parallelliseras den fiktiva berättelsen om Azril, Szprinca och 

Nastka med den bibliska berättelsen om Abraham, Sara och Hagar:  

Och Sarai, Abrahams hustru, hade inte fött barn åt honom. Men hon hade en 

egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar. Och Sarai sade till Abraham: ”Se, Herren 

har gjort mig ofruktsam så att jag inte föder barn. Gå in till min tjänstekvinna, 

kanhända skall jag få avkomma genom henne.” Abraham lyssnade till Sarais ord. 
Och Sarai tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man 

Abraham, sedan denna hade bott tio år i Kanaans land.  Och han gick in till Hagar, 

och hon blev havande. När han nu såg att hon var havande, ringaktade han sin fru. 
[…] Och Hagar födde åt Abraham en son. Abraham gav den son Hagar hade fött åt 

honom namnet Ismael.[…] 17: […] Då föll Abraham ned på sitt ansikte och Gud 

talade så med honom: Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att Du 

skall bli en fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abraham utan 
Abraham skall vara ditt namn, ty jag skall låta dig bli en fader till många folk. 15: 

Och Gud sade åter till Abraham: ”Din hustru Sarai skall du inte mer kalla Sarai, utan 

Sara skall vara hennes namn." Och Gud sade åter till Abraham: 19:  Då sade Gud: 

”Nej din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak”.
97

 

Enligt en Midrash (hebr.) - en exegetisk kommentar som klarlägger ett avsnitt ur 

Toran och anses ha stort religions- och kulturhistoriskt värde - skriven av en berömd 

chassidisk rabbin, Mordechaj Yosef från Izbica, förklaras texten om Abraham, Sara 

och Hagar på följande sätt: 

I början sökte Abraham Gud ute i naturen. Han tänkte först att solen var Gud och 

sedan månen, vinden osv. Men Gud sade till Abraham: Lech Lecha (Bereischit, 1 

Mos. 12:1). Vanligtvis översätts det med ’Gå ut’. Men bokstavligt betyder det ’Gå 
till dig själv’. Vi tror att vi måste upptäcka Gud där ute i världen. Vi väntar på 

mirakel som skall bevisa att Gud finns där ute. Men Gud säger till Abraham, och till 

                                                        
 

96 J. Stryjkowski, Azrils dröm, s. 193. 
97 De Fem Moseböckerna med Haftarot, s. 22ff. 



Sidan 60 av 183 

 

 

oss alla, att vi måste söka efter honom, inte i den yttre världen, utan inom oss själva. 

Ni som söker efter mig, ni skall veta att jag finns. Ni skall veta att jag finns på grund 

av det som ni söker. Om jag inte skulle ha funnits, så skulle ni aldrig ha känt ett 
behov av att söka efter mig. Lech lecha! Gå in, inne i dig själv. Gud finns varhelst du 

tillåter honom att komma in. 98 

Visserligen förstår Azril likheten och anser att Gud har lett hans steg tillbaka till 

shtetl, men han uppfattar samtidigt inte det underliggande påbudet: att ångra sina 

synder. Detta är han inte beredd till. Det finns en allmänmänsklig svaghet i hans 

överträdelser, hans svek på det moraliska planet. Medvetet och till följd av habegär 

gifte han sig men levde sedan med tjänsteflickan Nastka och fick en son med henne. 

Att hans fru var så olycklig att hon dränkte sig i floden, tynger honom.  Så som Gud 

talade till Abraham, så hade Szprinca sagt till Azril att han skulle fördriva Nastka 

och sin oäkta son Vasil. Dessa två gestalter parallelliseras så med Hagar och Ismael, 

som blev arabernas profet. Gud säger Gå! 

Men Azril vill inte lyssna på sin inre röst och sviker därmed drömmens röst 

och även sin egen fars. Han kunde också ha följt Ojwedies uppmaning och funnit 

sin rätta väg. Men eftersom han inte vill se denna väg som ett alternativ har inte 

heller Jom Kippur-helgens nedärvda och tvingande budskap någon inverkan på 

honom. Följdaktligen väljer han i stället att försöka förstå uppmaningen Gå! på ett 

för honom fördelaktigare sätt, ett som stämmer överens med hans egna önskningar. 

Resultatet blir att han senare visserligen finner sin mors grav, men inte sin 

fars. Detta misslyckande tolkar han som ett budskap om att familjekedjan är bruten 

och inte kan återupprättas. Men familjekedjan är ett trygghetsförankrat arv som 

finns kvar i de djupare skikten av hans personlighet, något som får konsekvenser för 

den slutliga händelseutvecklingen.  

 Eugenia Prokop-Janiec lyfter fram den talmudiska drömteorin, vilken bygger 

på bibliska källor. I den har de flesta drömmar en viss betydelse.  99 ”En dröm, som 

man inte förklarar, är som ett brev, som man inte läser”, säger rabbi Chisda i den 

                                                        
 

98 Gudstjänsttider och allmänna upplysningar år 5768, (16 september 2004 - 3 oktober 2005), s. 2. 
Judiska församlingen i Malmö. 
99 E. Prokop-Janiec, Literackie portrety Żydów, s. 13. 
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talmudiska traktaten Berachot (Välsignelser) och fortsätter: ”Denna jämförelse är 

som ett rykte, vars innebörd har ignorerats. Vi låtsas att det är ett ord som vi inte 

hört eller som vi inte känt igen.” Han syftar på att innebörden i ett rykte också kan 

ha en funktion, den att svärta ned en person. 

Att nonchalera drömmar, det är ingenting annat än att avstå från att lära känna deras 

innehåll.100 

Relevanta citat finns bl.a. i Jobs Bok 33:14-18 och Jobs Bok 36:10.  

Både på ett sätt och på två talar Gud. I drömmen i nattens syn, när sömnen har fallit 

tung över människorna och de vila i slummer på sitt läger, då öppnar han 

människornas ögon. Och sätter inseglet på sina varningar till dem, när han vill 

avvända någon eller hålla högmodet borta ifrån en människa. Så bevarar han hennes 

själ från graven och hennes liv från att förgås genom vapen.
101

 

Men Azril tolkar sin dröm utifrån sin själviska strävan: det är inte Gud som talar till 

honom utan hans far som säger Gå! Det är Guds vilja, vill han tro, att leda hans steg 

till Temas vackra dotter Lisa som skall bli hans utvalda – och kanske också ge 

honom en son? 

 

5. Tolkningar ur psykoanalytisk resp. religiös aspekt 

Om man tillgriper en psykoanalytisk tolkning enligt freudiansk modell, som 

Eugenia Prokop-Janiec har gjort102, kan man se Stryjkowskis roman komponerad 

som en seans av minnesfragment i huvudpersonens omedvetna. Azril går igenom en 

process. Han återvänder omedvetet till sina rötter för att ”söka sanningen med sitt 

liv”. Ojwedie, som ömsom frestar honom med villfarelsens väg, ömsom sporrar 

honom till ett sannare liv, speglar samtidigt hans kluvna jag. Dess ena halva styrs av 

lusten, sexualiteten och den omedelbara behovstillfredsställelsen. Dess andra halva 

                                                        
 

100 Księga Hioba 33:14-18. 
101 "Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i nocnym widzeniu gdy spada sen na 
człowieka, i w czasie drzemki na łóżku otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce 
odwieść  człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, i życie od ciosu 
dzidy." Księga Hioba 33:14-18. 

102 E. Prokop-Janiec,  Literackie Portrety Żydów,  s. 24 ff. 
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övervakas av överjaget där drömmens fader och sanningssökandet sammanlänkas 

med bibliska motiv: berättelsen om Abraham, Sara och Hagar och Lech Lecha, Gå!, 

står i centrum.  

De fragmentariskt beskrivna personer Azril möter under sin vandring i sthetl 

denna enda natt och enda dag upplöses i hans inre och bildar i det omedvetna en 

gåtfull relief till hans förflutna. Detta skapar en overklighet som liknar ett drömlikt 

tillstånd, vilket förstärks av det första mötet med den gamle rabbinen på 

begravningsplatsen. Det är signifikant att Azril närmast paralyseras när rabbinen 

fäster sin blick på honom. Kommunikationen mellan dem är bruten - på samma sätt 

som mellan Azril och fadern i drömmen. Allt flyter samman och när han slutligen 

går sin undergång till mötes erfar han kanske en viss känsla av försoning. 

Psykoanalytiskt kan Azrils liv tolkas på två skilda sätt. Den medvetna delen av 

Azrils jag har gått stärkt ur striden, så att han kan ta konsekvenserna av sin 

handling. Eller också är han på fortsatt flykt in i det lilla barnets självcentrering och 

icke–ansvar.  

I enlighet med den religiösa tolkningen består Azrils konflikt av kampen 

mellan två motstridiga krafter inom honom själv. Den ena är det goda: det vilar i 

hans samvete, sammangjutet av de etiska regler som bibringats honom genom den 

religiösa fostran. Den andra är det onda, som kommer till uttryck i egoismen och 

önskan att tillfredsställa sina olika begär. Hans bedragna hustru Szprinca hade en 

gång, när Azril inte ville följa Abrahams exempel, i förtvivlan och vrede utropat: 

Varje tår skall vägas på en våg där mina förfäder i himlen skall hjälpa mig att få 

rättvisa! Min far skall förbanna dig för att du har sårat mitt hjärta!
103

 

Var det en förutsägelse? 

          Azril tolkar följden av sina handlingar, att han inte fått en son med Szprinca 

(men däremot med Nastka) som hade kunnat föra familjens namn vidare, som 

himlens straff och som ett tecken på Guds vrede. När han inser att han inte kommer 

                                                        
 

103 "Każda moja łza zaważy na szali, moi przodkowie w niebie ujmą się za moją krzywdą, a mój 
ojciec spuści na ciebie klątwę, rozdarte włókna serca." J. Stryjkowski, Sen Azrila, s.192. 
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att kunna finna sin fars grav förgör han - i trots och förtvivlan - alla sina möjligheter 

att återvända hem. Han tar sitt eget liv, en handling som är förbjuden i den judiska 

religionen.  Kanske man kan tolka detta som en självbestraffning, kanske inte. 

Författarens avsikt är dock snarare att framställa Azrils självmord som icke-

intentionellt. (Se vidare kap. 4, avsnitt 7, Skuldmotivet.) 

Berättelsen om Azrils dröm kan givetvis också tolkas ur ett allmänt 

humanistiskt perspektiv: den pekar då mot en universell problematik som rör 

samvete, skuld och ansvar.     

 

6.  Om namngivningen av karaktärerna  

Azrils namn härstammar från det bibliska Azriel, som betyder ’Gud är min hjälp’104 

och är tämligen ovanligt. Att Stryjkowski har låtit utmönstra vokalen e kan tolkas 

symboliskt: förvrängningen av namnet speglar Azrils oförmåga att fullfölja dess 

inneboende budskap, att han inte förmår leva upp till det namn hans föräldrar 

bestämt för honom.  

Ojwedie har – till skillnad från Azril –  ett vanligt namn som betyder ’tjänare’ 

men också tillbedjare, dyrkare, troende och motsvarar arabiskans Abd.  I den 

hebreiska bibeln är Obed, hebr. Oved, son till Boas och Ruth och Davids farfar. Det 

finns också en bifigur i romanen, som har samma namn, synagogtjänaren 

Ojwedie.105 

Stryjkowski anspelar på de båda namnens betydelse i en dialog mellan Azril 

och Ojwedie när de möts för första gången. Här får läsaren också aningar om 

Ojwedies dubbelnatur. Ojwedie frågar vad  Azril heter och får svaret: 

–  Azril, Azriel. 

–  Vackert namn, Azriel. När du är fyrtio, är jag trettio. […]  

–  Jag kallas Ojwedie, tycker du om det? 

–  Ett namn som alla andra. […] 

                                                        
 

104  
"Na grobie będzie AZRIEL. Pomoże mi Bóg." J. Stryjkowski,Sen Azrila, s.189.   

. 
105 J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 80.  
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–  Så står det skrivet: En levande själ är hans namn. Så länge en skapelse inte har sitt 

namn, så länge fattas den en själ.[…]
106

 

Man kan fråga sig: är Ojwedie egentligen en troende som tjänar Gud och Azril en 

person som inte förmår följa Guds lagar?107  

När Azril slutligen finner sin mors grav läser han på gravskriften orden 

Golde–Zlate [...] dotter till Azriel. Han känner glädje över att ha fått sin morfars 

namn och reflekterar över betydelsen i Azri-El, "må Gud hjälpa mig". Det namnet 

kommer att stå på hans grav - det är hans förhoppning som samtidigt rymmer en 

föraning om hans förestående död.   

Det finns fler bibliska namn i romanen, vars betydelse också kan tolkas som 

personbeskrivande, t.ex. Milka och Machla. Milka, "styrare, härskare", är Azrils 

egenvilliga och antagligen bortskämda dotter. Machla heter den fattiga och halta 

modern till den kvinna Azril älskat och svikit. Betydelsen anses vara oklar. 

Machala, "sjukdom, svaghet", är ett näraliggande hebreiskt ord som kan ha relevans 

här. Men i ett par andra semitiska språk finns ett likartat ord som betyder "söt, 

angenäm" och som troligen snarare väglett Stryjkowski vid valet av namnet. 

 

7.  Självbiografiska inslag i Azrils dröm 

Om unga judar, uppvuxna i en shtetl i början på 1900-talet, ville anamma en 

modern livsstil, var de ofta tvungna att lämna sitt föräldrahem. Azril överger sina 

rötter först när han av materiella skäl ingår äktenskap med Szprinca. Men sedan 

söker han återknyta till sitt ursprung när han flyr från de ödesdigra följder hans 

girighet fått. Hans handlande är således inte betingat av vare sig ideologiska eller 

emancipatoriska intressen utan av krasst ekonomiska. 

Azril är representativ för alla de materialistiskt sinnade, svekfulla karaktärer i 

shtetl som så ofta förekommer i Stryjkowskis romaner. Man kan se Azril som 

Stryjkowskis alter ego. Parallellen mellan författarens och hjältens liv är tydlig, 

                                                        
 

106 J. Stryjkowski, Sen Azrila, s.73f. 
107 Se vidare kap. 4 avsnitt 2 och 5. 
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även om den förstnämnde själv inte öppet strävat efter materiell vinning utan i 

stället hemfallit åt tron på ett kommunistiskt idealsamhälle, garanten för jämlikhet 

och fred. Gemensamt för bägge är deras allt starkare längtan efter att återvända till 

sitt judiska ursprung. 

Författarens och hjältens liv sammanfaller också  på flera andra plan. Båda har 

vuxit upp i en ortodoxt religiös familj. Stryjkowskis far var religionslärare, 

melamed, och höll sig strikt till Torans påbud. Som redan sagts är traditionen som 

binder samman generationer viktig i judisk religion. Azril, vars far var Toraskrivare, 

är väl medveten om detta. Han vet vilken livsväg han skall följa och vilka påbud 

han skall efterleva. Ett av dem - av fundamental betydelse - är just att  

kedjan mellan far och son/familjebandet inte skall brista.
108

  

Azril önskar också vara trogen denna lag men han förmår inte och inte heller förmår 

han att åtminstone efterleva påbudet att hålla koscher.    

Både författaren och hans hjälte bryter mot denna heliga judiska tradition. 

Stryjkowski har dock kanske ännu mer radikalt svikit sin religiösa fostran. De regler 

som hjälpt honom att leva som barn och som han tagit för givna förlorade därmed 

sin verkningskraft.109 

Stryjkowski talade jiddisch - detta  i likhet med hans fiktiva gestalt. I unga år 

var han intresserad av sionismen men snart valde han en diametralt motsatt ideologi. 

År 1934 blev han medlem i det illegala Västukrainska kommunistiska partiet och 

arresterades för detta. Åren 1935-36 tillbringade han i fängelse. Protagonisten Azril 

däremot ansluter sig till den andra ytterligheten, kapitalismen, när han låter 

habegäret styra sitt liv - detta på trots mot det tvivel som ansätter honom, och 

kanske rentav  samvetsförebråelser. 

Under sin vistelse i Sovjetunionen kom Stryjkowski uppenbart  till insikt om 

att kommunismen varken kunde frälsa proletariatet eller åstadkomma jämlikhet. 

Men det var först när han återvände till Polen efter kriget och deltog i intelligentians 

                                                        
 

108 J. Stryjkowski, Sen Azrila, sid. 63.  
109 Se kap. 4 avsnitt 5. 
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protest mot uteslutandet av Leszek Kołakowski ur kommunistiska partiet år 1966 

som han avsade sig sitt partimedlemskap. 

Man kan konstatera att det tog lång tid för Stryjkowski att ta definitivt avstånd 

från kommunismen. Kanske var hans tro så stark att det tvivel han uppenbart levde 

med förblev verkningslöst. Hans hållning har sin parallell hos hans romanhjälte. 

Azril förmår inte heller övervinna de tankar som hindrar honom att återvända till det 

förgångna.  Men härtill finns också ett annat skäl. Han vägrar att kännas vid sina fel 

och förtränger dem medan han fortsätter att upprepa ordet "Gå!" som ett mantra. 

Han håller också fast vid uppfattningen att Gud leder hans väg just mot de mål han 

själv vill förverkliga. Ett av dessa mål är att gifta sig med Temas dotter Lisa, vacker 

och lik sin mor - något han önskar så till den grad att han, om än vankelmodig, 

rentav kan tänka sig att sälja sitt bränneri.   

Azrils dröm är inte en självbiografisk roman.  Men det är tydligt att 

författarens personliga erfarenheter av utsatthet har lämnat spår i skildringen av 

Azrils livssituation, hans etiska dilemman och de svåra val han ställs inför.  

Det finns naturligtvis också olikheter mellan författaren och hans fiktiva 

gestalt. Stryjkowskis sociala situation liknar inte Azrils. Han var ensamstående, och 

avslöjade efter många år att han var homosexuell. Hans bekännelse kom i slutet av 

hans liv och uttrycks i Tystnad (Milczenie, 1993). Dessutom har det sagts att han 

hade en son, som vid slutet av hans liv gav sig till känna. Hans bekännelser kom så 

mycket sent i livet. Det gäller också hans ovan citerade uttalande, att en jude inte 

kan vara kommunist, för då är han ingen jude längre.  

Stryjkowski ser sanningen i vitögat. Han går tillbaka till sitt ursprung, 

judendomen – på samma sätt som protagonisten Azril – i sista minuten. Skillnaden 

är att han inte väljer uppgivenheten eller utplåning genom självmord utan 

bestämmer sig för att överleva genom att fiktionalisera olika sidor av sitt liv och 

sina tillkortakommanden i sin prosa. När han vid 91 års ålder dör en senkommen, 

men naturlig död kan han förmodligen se tillbaka på det som varit på ett mer 

försonande sätt. 
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IV  

 

BERÄTTARTEKNISKA OCH ANDRA ASPEKTER PÅ 

AZRILS DRÖM   
 

 

 

1.  Berättartekniken i Azrils dröm  

Det klassiska dramat 

Det finns inga konkreta tidsangivelser i Azrils dröm, men däremot en rad tecken 

som gör det möjligt att förankra dess fiktiva värld i ett mer eller mindre avgränsat 

tidsrum. Hästdroskan som Azril färdas med från järnvägsstationen är ett av dem, en 

bild av Österrike–Ungerns kejsarpar110 som hängde på väggen  i Azrils 

barndomshem ett annat - något som Klose Henrichs kommenterar. Antagligen kan 

handlingen utspelas i början av 1900–talet eftersom Stryjkowski i hög grad baserar 

miljöskildringen på egna minnen.  Klose–Henrichs framhåller att tiden är förlagd 

till slutet av 1800–talet. Däremot tar han överhuvud inte upp frågan om eventuella 

likheter mellan Azrils situation och författarens. 

Att Stryjkowski valt det klassiska dramats tre enheter, tidens, rummets och 

handlingens, för denna roman är inte en slump. Genom tidens enhet kan fokus 

inriktas på Azrils sista dygn i livet: under denna tid firas samtidigt, som sagts,  en 

stor judisk högtid.  

Rummets enhet utgörs av shtetlmiljön. Här framträder egentligen två skilda 

stadslandskap: å ena sidan finns där det förflutnas, som Azril minns från sin 

barndom, å andra sidan är det nuets stad, som han möter när han återvänder till 

staden för att åter lämna den, springande efter tåget som för bort zaddikens kropp. 

                                                        
 

110 "Na ścianie wisiały portety cesarza z bokobrodami i cesarzowej z upiętym warkoczem, a pod   nimi na 

podłużnym kawałku sukna czerwieniły się wymalowane róże." J. Stryjkowski, Sen Azrila s. 48. Kejsare i 
dubbelmonarkin Österrike–Ungern under mer än sextio år var Franz Josef (1848-1916).   
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En endast skenbar motsägelse till rummets enhet är att rummet består av ett flertal 

enskilda platser som hjältarna rör sig mellan. Varje ny plats med de möten och 

konfrontationer som äger rum där underlättar i sin tur ett framkallande av minnen 

från det förflutna (Se exempel i bilaga 4: Det rörliga rummet i shtetlmiljön.) 

Handlingens enhet gör det möjligt att slutligen ställa dramat under Azrils sista 

dygn i brännpunkten. I det dramatiska förloppet ingår flera viktiga händelser. Först 

träffar Azril sin barndomsvän som berättar om Tema, den kvinna han svikit. Sedan 

stiftar han bekantskap med Ojwedie som blir hans ständige följeslagare, vilket leder 

till stora problem. Vändpunkten inträder när Ojwedie frestar Azril att gå emot 

påbudet att äta koscher-mat. Detta brott mot den religiösa lagen utgör ytterligare en 

oetisk handling från hans sida.  Detta blir upptakten till Azrils undergång: han söker 

men lyckas inte finna sin fars grav, vilket leder till att han kommer till insikt om att 

ha brutit kedjan mellan far och son, och till sist gör han sig – hur man än tolkar 

slutet – skyldig till en självdestruktiv handling. 

Dessutom bildar själva texten en tät visuell enhet, där olika tids- och rumsplan 

flätas in i varandra. Den löpande narrationen är inte uppdelad i kapitel.  Stryjkowski 

är medveten om att en sådan berättarform inte är lättillgänglig för läsaren och 

konstaterar: 

Läsaren är min medförfattare och jag begär en ansträngning av honom.
111

  

Svårighetsgraden är inte minst betingad av innehållet, bemängt med anspelningar på 

judisk religion och kultur. Nedan följer ett exempel:  

Har du också stulit hästar? Inte jag, men min far. 

Lever din far? Jag vet inte. 

Frågar du om det är förtal att Reb Mendel är en sådan gudlös person som världen 

aldrig skådat? Har han bundit tefilin på hunden?
112

  

 

                                                        
 

111”Der Leser ist mein Mitautor. Ich verlange von ihm Anstrengung.” M. Klose-Henrichs, Literarische 
Deutungen, s. 44.   
112 Sen Azrila, s. 166 Konie też ty kradłes? Nie  ja, mój ojciec. Twój ojciec jeszcze żyje?  Nie wiem. 
Oszczerstwo pytasz ?  Że reb Mendel to bezbożnik, jakiego świat nie widział. Psu przywiązał tefilin? 
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Det dialogiska elementet 

Som i andra romaner av Stryjkowski, t.ex. de övriga i tetralogin, spelar det 

dialogiska elementet en viktig roll.113 Azrils inre monologer bör man nog också 

betrakta som en del av de dialogiska partierna. Tidens och rummets enhet förutsätter 

ju att bakgrunden rullas upp med hjälp av Azrils reflektioner och samtal med 

personer han möter. Somliga tankar uttrycks explicit, andra implicit. Samtidigt som 

det förflutna vecklas ut och handlingen fortskrider får läsaren successivt en 

föreställning om shtetlmiljöns inverkan på invånarna, om dess instängdhet och 

fattigdom, den bristande hänsynen till andra och utsattheten med dess följder för 

människornas mentalitet.  

Denna dialogiska form med dess många scenväxlingar och insprängda 

återblickar lämpar sig emellertid väl för teatern och ännu bättre för ett annat 

medium, filmen. Där skulle berättelsen förmodligen kunna göra ett annorlunda och 

mer verkningsfullt intryck på åskådaren genom att låta bilden avslöja sådant som 

finns i den tryckta textens många bottnar.  

 Till skillnad från Röster i mörkret, som karakteriseras av att många olika 

röster uttrycker olika uppfattningar, och Ynglingen från Narbonne, där tre religioner 

möts i dialoger, ger dialogerna i Azrils dröm i mindre utsträckning uttryck åt skilda 

åsikter.  Men den pågående dialogen mellan Azril och Ojwedie är onekligen oftast 

kontradiktorisk.  Klose-Henrichs ser likheter mellan dialogens struktur i romanen 

och det talmudiska resonemangets, dess dialektiska argumentation, bestående av tes 

och antites.114 Ojwedie använder sig av ett sådant talmudiskt färgat tal - i ett bestämt 

syfte. 

Romanens narration växlar också mellan högstämt religiösa, ironiska och 

anklagande talakter. I de dramatiska dialogerna liksom i de inre monologerna 

                                                        
 

113 "Obwohl Stryjkowski ausser dem Schauspiel ”Sodoma” kein dramatsches Werk geschaffen hat, 
leben alle seine Werke vom Dialog. /.../ Dazu sagt Stryjkowski selbst: ”´Hierein liegt der Einfluss des 
Theaters, der Form des dramatischen Dialogs. Ich habe mich immer für ´s Teater begeistert und Teater 
ist vor allem Dialog. (Ocalony, s.223) Mein Werk ist in grossem Masse vom Dialog her aufgebaut.´" M. 
Klose-Henrichs, Literarische Deutungen, s. 43. 
114 M. Klose-Henrichs, Literarische Deutungen, s. 44. 
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utkristalliseras framför allt Azrils och Ojwedies personligheter parallellt med att 

handlingen logiskt löper fram mot det oundvikliga slutet. Även andra personers 

livsöden och karaktärer framtonar i dialogerna, avbrutna av författarens skisser av 

miljön. 

Stryjkowski har själv kommenterat sin berättarteknik mer än en gång. Klose-

Henrichs utgår från olika intervjuer med författaren när han framhåller att denne i 

själva verket inte har någon plan när han börjar skriva på en roman, och följdriktigt 

inte vet hur den kommer att sluta. Hans dialoger ersätter den psykologiska analysen. 

En sådan saknar Stryjkowski – enligt egen utsago – talang för. Han skriver helt 

enkelt om det han ser.115 

Stryjkowski tecknar sina fiktiva gestalter ur flera perspektiv - just för att 

tydliggöra deras verkliga jag. Man kan exemplifiera denna teknik med skildringen 

av Azril. Azrils personlighet karakteriseras dels med hjälp av hans egna minnen av 

det som hänt i hans liv och de repliker och dialoger som etsat sig fast i hans 

medvetande, dels med hjälp av andras omdömen som han minns, t ex styvmoderns 

och de personer han känner. Författarens kortfattade kommentarer om sin hjälte 

kompletterar teckningen av honom.  

 

2.  De två protagonisterna 

Av de verk av Stryjkowski som behandlar judiska teman framgår det tydligt att hans 

gestalter präglats av sin uppväxtmiljö, både dess materiella och mentala kultur, där 

religionen utgör den sammanhållande kraften.  

Utöver miljön är tidsandan en ytterligare förklaring till hjältarnas vilsenhet och 

misslyckade försök att hålla kvar den gamla världen. Den moderna tiden före det 

första världskriget och dess idéer har ju skapat en ny verklighet som utmanat unga 

människor och fått dem att söka nya alternativ. Sionism, kommunism och 

                                                        
 

115 I ett samtal med Piotr Szewc berättar Stryjkowski att han försöker beskriva en människas 
handlingar och inte hennes psykologi:  ¨Ja po prostu nie jestem zdolny do analiz psychologieznych. 
Piszę o tym, co widzę. ("Jag har ingen talang för psykologiska analyser. Jag skriver om det jag ser. En 
människa avslöjar sig i sina gärningar, i dialogen.”) Ocalony na Wschodzie. s. 222. 
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kapitalism innebär olika sätt att tänka, agera och handla, som påtvingat människor 

som fångats av dem, en helt annan verklighet.116 

Azril 

Att protagonisten Azrils personlighetsutveckling från början påverkats av 

shtetlmiljön och olyckliga omständigheter framgår indirekt av hans minnesbilder.  

Både hans mors tidiga död och senare styvmoderns inflytande på hans val av 

hustru117 måste ha spelat en avgörande roll för hans liv som vuxen. 

Som redan sagts svek han sin ungdomskärlek Tema, dotter till en fattig änka 

med tre döttrar. Han har också behandlat sin hustru Szprinca skrupelfritt, brutit mot 

äktenskapslöftena, fått en son med tjänstekvinnan och bekänt varför han gift sig 

med henne.118  Slutligen har han dessutom svikit både sin dotter med Szprinca och 

sin "oäkta" son genom att förneka sonens existens. När sonen sedan börjat begå 

kriminella handlingar genom att stjäla och smuggla sprit119, önskar Azril inte vara 

medveten härom.  

När Azril på detta sätt gång på gång handlar mot sitt samvete har han också 

slutat att känna ansvar för sina handlingar. Hans likgiltighet kan brytas endast av 

något som drabbar honom själv och berör hans innersta. 

En följd av att Azril förnekat sin son är att han ständigt blir påmind om att han 

endast har en dotter, och det innebär för honom att ha brutit familjekedjan. Denna 

omständighet väljer han att se som sitt brott och sin skuld - och inte de ödesdigra 

konsekvenserna av sitt handlande.120.  

           

                                                        
 

116 Kapitlet ”Martin Heiber” i J. Stryjkowski, Głosy w Ciemności, speciellt s. 313.  
117 ”Nie powinien się żenić z Temą – mówiła do ojca macocha.  Jedno ubóstwo to ubóstwo, ale dwa  to 
nędza.” ("Han borde inte gifta sig med Tema, sade hon till fadern. En fattigdom är en fattigdom men två 
är ett elände.") J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 48. 
118 ”Szprinca bije się pięściami po głowie, biegnie boso på polu, ździera perukę i rzuca do strumienia, 
jest noc, nikt nie widzi, chwyta żonę za ręce, jaka ona chuda! Wnosi do domu. (…) Ożenileś się dla 
posagu, ’zawsze Tema, zawsze Tema’. Bog ci to policzy.” J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 191.  
118 ”Barański posyła kartofle małe jak orzeszki,  złodzieje wynoszą spirytus baniami pełnymi po 
brzegi.” J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 191. 
119 ”Wasyl też kradnie.” J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 191. 
120 ”Nastka jedną piersią wielką jak bochen karmiła Milkę, drugą syna swego bękarta Wasyla.  To 
nieprawda!  To nie mój syn! ” J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 191. 
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Ojwedie 

Det är Ojwedie som inviger Azril i den sanning om honom själv som han förnekar. 

Även denne andre protagonists liv har präglats av hans svåra förflutna. Han har 

vuxit upp i en barnrik familj som fadern övergav. Som det äldsta av sex syskon fick 

han axla försörjningsbördan.  

Även Ojwedie har skilts från sin ungdoms älskade, men på ett annat sätt än 

Azril. Han var förlovad med Lipes syster Cili som övergav honom för en officer och 

blev en fallen kvinna i storstaden. I sin förtvivlan sökte Ojwedie efter henne, men 

kunde inte hitta henne. Azril beskärmar sig över det som hänt henne. Men Ojwedies 

kommentar till sin olycka visar samma lugna acceptans av sitt öde som Tema visar 

när Azril träffar henne igen. Ojwedie säger:  

Vad kan man göra? Gud lever och finns!
121

 

När de presenterar sig för varandra kommenterar de sina egna namn. Ojwedie kallar 

Azril ”ett vackert namn”. Azril svarar inte lika artigt på Ojwedies fråga om hans 

namn: 

–  Ett namn som alla andra.  

– Den som känner till det verkliga namnet och vet att uttala det rätt, kan andas in 

ytterligare en själ i människan. 

–  Det står inte skrivet någonstans.  

– Är du säker? Känner du till allt som är skrivet?
 122

 

De utbyter tankar om religionen och när Azril hävdar att det endast finns en 

uttydning av Toran radar Ojwedie upp ett antal berömda lärda som uttryckt skilda 

åsikter härom. Ojwedie beskriver sig själv som en ”luftmänniska”, en luftmensch 

(jiddisch)123. Azril frågar: 

–  Vad sysslar Ni med? Vad lever ni av? Vad har ni för yrke? 

–  Jag lever av luft. Jag går ut på gatan och fångar ett yrke i luften. 

                                                        
 

121 J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 120. (Se vidare avsnitt 7.) 
122 J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 64. 
123 Luftmensch kan vara en luffare eller en arbetslös person som söker tillfälliga jobb.  
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–  Det har jag hört förut. […] 

– Det har du säkert hört. Alla lever av luften. Tydligen tycker Den Allsmäktige om 

det. Kommer du ihåg vad Ibn Esra har sagt: ”Om jag handlar med vaxljus, kommer 

inte solen att gå ned, och om jag handlar med linne, kommer ingen att dö."
124

 

 

Ojwedie är märkt inte bara av sitt förflutna utan också av sitt påtvingade liv som 

luftmensch.  

Ojwedies tal är fullt av citat från olika källor, av ordspråk och talesätt. De 

utgör en del av hans argumentation. Tonen är - som tidigare nämnts - omväxlande 

raljerande och allvarsam. Han uttrycker sina sanningar både direkt och indirekt. 

Hans kommentarer är ofta oväntade. I dialogerna framstår han som gåtfull och 

motsägelsefull. Än är han en Mefisto-gestalt som frestar Azril med ondska. Än är 

han en god människa som vill förmå Azril att skåda in i sitt inre och få kunskap om 

sig själv. Ojwedies avsikt är - som jag vill tolka det - den senare. Om Ojwedies 

godhet vittnar Lipe: han har dragit upp henne ur floden när hon försökt begå 

självmord. Det sägs även att han helar människor och djur på sina vandringar i 

byarna.125   

Dialogen mellan Ojwedie och Azril upptar en avsevärd del av narrationen. Det 

tycks som om Ojwedie vill styra samtalet i en bestämd riktning, mot ett mål, till 

skillnad från Azril, som före katastrofen är ganska självbelåten, intresserad av 

skvaller och sin ambition att skaffa sig en ung vacker fru. 

 

3. Dialektiken gott–ont  

Azril och Ojwedie representerar två skilda karaktärer, som är komplementära. De 

kan tolkas på olika sätt. I allmänhet har man framställt Ojwedie som den onde som 

                                                        
 

124 J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 65. "Tłumaczenie Tory może być jedno. […] Rabbi Hilel mówił inaczej i 
rabbi Szamaj mówił Inaczej. […] Nawet tak wielkich jak Raszi, Ibn Ezra, Kimchi liczyć można na 
dziesiątki."  J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 65. 
  
125 "Pienądze ma. Może zarabia po wsiach. Chodzi i leczy chłopów i bydło." J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 
173. 
 



Sidan 74 av 183 

 

 

frestar och förleder Azril att bryta mot påbudet att äta koscher-mat och därigenom 

framkallar eller påskyndar hans självmord. Azril får då mer försonande drag och 

kan tolkas som mer svag än ond.  

De båda hjältarna är kluvna personligheter. En scen som får en viss roll för 

tolkningen utspelas när processionen med den sjuke zaddiken närmar sig synagogan 

och Azril och Ojwedie möter två ynglingar som skickats i förväg för att hämta en 

läkare. Azril avråder dem och betonar att läkaren inte kan hjälpa och att de i stället 

behöver Guds barmhärtighet. Trots Ojwedies invändningar lyckas han övertala dem 

och alla tre skyndar mot synagogan. Ojwedie besvär dem att inte låta utgjuta hans 

eget blod och lämna honom kvar. Den ene ynglingen ger efter: "Han har rätt. Att 

utgjuta någons blod betyder att bringa skam över honom."126 

Men Azril avfärdar honom och Ojwedie blir kvar. När de två åter möts i samband 

med begravningståget, upprepar Ojwedie sin övertygelse om att läkaren borde ha 

hämtats. Så tar han med honom till restaurangen.  

 Av det samtal som utspinner sig på restaurangen framgår emellertid indirekt 

att Ojwedie givit upp hoppet om att kunna väcka Azril till insikt om sin skuld. Båda 

blir berusade av det myckna öl de dricker - något som hänt mer än en gång - utan att 

betänka att detta endast är tillåtet vid en enda högtid, Purim. Ojwedies tal blir 

samtidigt alltmer genomsyrat av ironi. De båda protagonisterna är dubbelnaturer 

som på olika sätt märkts av sitt förflutna och kan sägas vara lika utsatta som flera 

andra romankaraktärer.  

          Mot bakgrund av ovan skulle Ojwedie kunna tolkas som den gode (även om 

han gör sig skyldig till både goda och onda handlingar) som har lidit, förloraren som 

har sina ideal kvar och hjälper - både öppet och i det tysta - dem som befinner sig på 

avvägar i den utsträckning han förmår. Azril framträder här som hans motsats, den 

onde och rike, som själviskt slätar över de oetiska handlingar han gjort sig skyldig 

till och slutar sitt liv i panik och uppgivenhet. 

                                                        
 

126 "Przelewać czyjąś krew, to znaczy zawstydzić kogoś." J. Stryjkowski, Sen Azrila , s. 113.    
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Man kan i sammanhanget citera Julian Stryjkowskis yttrande om oppositionen 

gott/ont som ett "attraktivt tema" för författaren i en intervju med Małgorzata 

Maniszewska:  

Det finns egentligen inget attraktivt tema, när det gäller kampen mellan det goda och 

det onda, det är den största svårigheten. Problemet är olösligt och står på gränsen till 

det tragiska. Detta uppenbarade sig i samband med min verkliga debutbok ”Röster i 

mörkret”, som trycktes 1945 men inte publicerades förrän 1956.[…] 1956 visade jag 
att kampen mellan det goda och det onda är evig. Gud blandade sig inte i Holocaust 

och tillät Hitler att agera. Hemska saker inträffade, Satan härjade som han ville och 

därför är slaget mellan det goda och den onda författarens vinst; det är ett tema, som 

är evigt och störst.
127

 

En central replik i Małgorzata Maniszewskas intervju tar upp syndproblematiken.   

MM: En kategori som genomtränger hela ert författarskap och som i själva verket 

försvunnit från vårt ordförråd är ordet synd.
128

 

JS: Jag har alltid känt mig syndig. [...] Paradoxen i min situation ligger i det faktum 

att jag inte är troende, men ändå känner mig syndig och skyldig.
129

 

 

4.  Förståelsen av anspelningarna på judisk religion och kultur – i 

skuggan av Förintelsen 

Särskilt i sina skildringar av östeuropeiska judiska samhällen använder sig Julian 

Stryjkowski av anspelningar på gammaltestamentliga berättelser och citat från 

religiösa skrifter.  Chassidiska referenser är också viktiga.  

Ett exempel är – som redan sagts – Ojwedies uttalande om vav som en bokstav 

som "vänder upp och ned på världen".130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        
 

127 "Moje grzechy. Samtal mellan Julian Stryjkowski och Małgorzata Maniszewska." Polityka nr 35 1994, 
(dodatek s. 1).   
128 Ibid. "Kategorią, która przewija się przez całą pana twórczość, jest pojęcie, które właściwie zniknęło 
z naszego słownika  grzech." 
129 Ibid. "Zawsze czułem się grzeszny. […] Paradoks mojej sytuacij polega na tym że jestem niewierzący 

a czuję się grzeszny, winny." 
130 "Vav to nie prosta litera. Ta litera przewraca świat  […] w naszych  świętych księgach nie man ani 
wczoraj ani jutro. Jest wieczność w Torze jak napisane jest w Talmudzie. J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 
122, 
Vav i början av ordet har flera möjliga betydelser: 
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Klose–Henrichs använder det som ett tydligt belägg på att just denna roman inte 

generellt riktar sig till en polsk läsekrets, utan snarare är avsedd för judar, de enda 

som kan förstå sådana anspelningar.131 Men det är kanske för enkelt att se det så. 

Med tanke på att Stryjkowski är en polsk författare är väl det mest troliga att han 

vill att boken även skall läsas av polska läsare. Då kan de också lära sig något om 

judendomen. Därmed skulle han också få gottgöra en del av sin skuld till att ha 

övergivit den judiska traditionen.  

Det ligger dessutom nära till hands att här ställa sig frågan hur förståelsen av 

Stryjkowskis verk påverkas av läsaren förkunskaper och livserfarenheter. 

Kunskapen om judisk religion och om chassidism kan man visserligen tillägna sig 

men alla icke–judar gör det givetvis inte. Även andra och tredje generationen judar 

skulle kunna missförstå författaren – inte minst utifrån Azrils dröm – och avfärda 

romanen som alltför pessimistisk och svartmålande.  Den unika östeuropeiska miljö 

som man möter i Stryjkowskis texter kan ju inte längre upplevas av dem. Det bör 

också sägas att skildringen av några av de människokaraktärer som levde i den 

miljön, speglad i deras tankar och samtal, enligt min mening har det självupplevdas 

prägel. De får liv tack vare författarens kongeniala dialoger och inre monologer. 

                                                                                                                                                                        
 

Vav Conjunctive (Vav Hachibur, literally "the Vav of Connection"—chibur means "joining, or bringing 
together") is a vav connecting two words or parts of a sentence; it is meaning 'and' , cognate to the 
Arabic. This is the most common usage. Vav Consecutive (Vav Hahipuch, literally "the Vav of 
Reversal"—hipuch means "inversion"), mainly biblical, commonly mistaken for the previous type of 
vav; it indicates consequence of actions and reverses the tense of the verb following it: when placed in 
front of a verb in the imperfect tense, it changes the verb to the perfect tense. For 
example, yomar means 'he will say' and vayomar means 'he said'; when placed in front of a verb in the 
perfect, it changes the verb to the imperfect tense. For example, ahavtah means 'you loved', 
and ve'ahavtah means 'you will love'. 

 
131 ”Das vav hahipukh ist hier zu verstehen als ein Vorzeichen vor der jüdischen Existenz, deren Weg 
durch Höhen und Tiefen führt, die begleitet wird durch Antisemitismus wie durch Philosemitismus, die 
immer aber eine Existenz inmitten von Fremden ist. Vielleicht steckt in diesem vav hahipukh ein Trost, 
eine verborgene Hoffnung für die Juden selbst: das Rad kann sich immer auch zum besseren wenden! 
An diesem Punkt wird ganz deutlich dass das Werk nicht mehr allgemein auf das Polnischsprachige 
Publikum zielt; es richtet sich vielmehr direkt an die Juden, die ja die einzigen sind, die die Anspielung 
auf das vav hahipukh, die im Text der Erzählung nich weiter gedeutet wird, in ihrem Vollsinn 
verstehen." M. Klose-Henrichs, Literarische Deutungen, s 68 f. 
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Men man bör nog också vara beredd att ägna boken avsevärd tid för att kunna 

bli författarens ”medarbetare”. Tolkningen av Stryjkowskis texter beror således som 

alltid på läsarens förutsättningar och vilja att förstå. 

Ett av filosofen Hans Georg Gadamers (1900 – 2002) bidrag till 

hermeneutiken består i insikten att förståelsen är historiskt betingad. Eftersom 

kulturer förändras över tid kommer en sentida uttolkare aldrig att helt kunna sätta 

sig in i den situation som frambragt ett verk i äldre tider. Läsarens så kallade 

förståelsehorisont är präglad av den egna tiden och kulturen. Inte heller en forskare 

kan närma sig en äldre text annat än med en förståelsehorisont som inte helt 

sammanfaller med den horisont som är verkets egen.  

Gadamer talar också om verkningshistorien. Med detta vill han peka på att vår 

uppfattning om verket även påverkas av kunskapen om att det tolkats på olika sätt 

under olika tider.  

En sakligt orienterad hermeneutik måste påvisa historiens verklighet i själva 
förståelsen. Jag kallar detta som krävs för verkningshistoria. Förståelsen är till sitt 

väsen en verkningshistorisk process.
132

 

I avsnittet ”Tidsavståndets hermeneutiska betydelse” skriver Gadamer att den 

verkningshistoriska reflektionen inte är tillräcklig för att kunna förstå det förflutna:  

Men det beror inte på brist på reflektion, utan på karaktären hos det historiska Vara, 

som vi är. Att vara i historien betyder att aldrig kunna bli helt självmedveten.
133

  

Att man "aldrig kan bli helt självmedveten" innebär att tolkningen av ett verk aldrig 

blir avslutad. Den hermeneutiska ambitionen kan alltid fortsätta ett steg till.       

          Tillämpat på förståelsen av Azrils dröm innebär detta att både förståelsen av 

shtetlmiljön före första och andra världskriget och dess inverkan på den judiska 

befolkningen måste synas i en historisk kontext.  

Detsamma gäller de citat och allusioner som vävs in i narrationen. De 

aktualiserar det judiska kulturarvet, särskilt historien och religionen; romantexten 

har den judiska bibeln som sin referensram. Samtidigt skönjs i skildringen av shtetl 

                                                        
 

132 Hans Georg Gadamer, Sanning och metod i urval. Göteborg 1997, s. 147. 
133 Ibid., s. 149. 
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ett osynligt textlager som pekar fram mot Förintelsen och som all tolkning måste 

passera.  

 

5.  Judisk religion och chassidismen134  

Den östeuropeiska judiska miljö där berättelsen utspelas präglades starkt av 

chassidismen. Traditionerna lever numera vidare i USA och Israel, men dess 

östeuropeiska särart är borta. 

Judendomens grund är ett dubbelt kärleksbud:  

Du skall älska den Evige din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din 

kraft. (5 Mos 6:4–10)  

Du skall älska din nästa som dig själv. (3 Mos 19:18)  

Judendomens innersta kärna är att människan skall lära känna Gud och Hans vilja 

att hon skall älska sin nästa och vara rättfärdig mot sin nästa. Allt detta hör samman. 

Man kan inte komma Gud nära, om man inte har medkänsla för andra människor. 

Judendomen har sin grund i historiska förhållanden. Abraham, född i staden i 

Babylonien, är judarnas stamfader och den förste som på Guds befallning lämnade 

sitt hemland. De heliga skrifterna Tora och Talmud är den fasta länk som håller 

kedjan obruten från Uppenbarelsen av Gud för Moses på Sinaiberget över den 

flertusenåriga diasporan och svåra förföljelser fram till våra dagar.  

        Det var denna tradition som Baal Shem Tov (Besht) försökte återknyta till. 

Religionen skulle bli en levande kraft och tröst för människorna, inte en intellektuell 

prestation. Han föddes 1700 i en ort nära fästningen Okopy Świętej Trójcy intill 

                                                        
 

134 "Hasidism represents one of the most significant and most original phenomena not only in the 
history of Judaism, but also in the history of the development of religions in general [...] It did not aim 
at an improvement of the tenets, of the faith or at a reform of religious practices, what it endeavored 
was something greater and deeper: the perfection of the soul. By means of exerting a powerful 
psychological influence Hasidism succeeded in creating a type of believer who valued the ardor of 
feeling higher than the observance o rites, piety and religious fervor higher than speculation and Tora 
study. [...] Denna karakteristik av chassidismen är den framstående judiske historikern Simon 
Dubnows. Den återges i Raphael Patai, The Jewish Mind. New York 2007, s. 180. Dubnow mördades i 
Rigagettot. 
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Kameniec i den då sydpolska provinsen Podolien, nuvarande västra Ukraina, och 

dog 1760. Han blev legendarisk redan under sin livstid.   

Baal Shem Tov var en karismatisk predikant som med hjälp av liknelser och 

berättelser med moraliskt innehåll undervisade icke skolade men troende fattiga 

judar. Med sin inlevelse och pedagogiska förmåga förenklade han förståelsen av 

Kabbala. Genom utläggningar för de troende populariserade han Toran. Han var 

övertygad om att alla människor kunde uppleva Guds helighet (shechina). Även en 

person utan högre bildning kunde få en levande och personlig kontakt med Gud.  

Grunden till denna relation var bön och meditation. Vid gudstjänsterna i 

bönehuset (shul) levde sig de troende in i bönerna och upplät sina hjärtan till Gud. 

De dansade och sjöng både med och utan text. En särskild form av tillbedjan är de 

så kallade nigun, melodier som nynnas.  Baal Shem Tovs centrala tanke är att man 

skall tillbe och lyda Gud i allt man gör i det dagliga livet, inte bara i sorg utan också 

i glädje samt att det alltid är möjligt att ångra sig. 

Baal Shem Tovs lära visade en ny väg mot Gud, där det inte bara var 

kunskapen om den judiska läran som räknades. Han underströk att lärdom inte var 

nödvändigt för att man skall kunna känna Guds vilja: enkla böner är tillräckliga för 

att nå fram till Gud, om hjärtat är med i bönerna. För honom var glädje den högsta 

formen av tillbedjan. Sång och dans var tillåtna uttryck för en Gudstro, som han 

jämställde med studiet av Toran, den judiska läran. 

Baal Shem Tov har inte efterlämnat några skrifter. Hans gärning fullföljdes av 

elever och efterföljare, och hans lära utvecklades och kompletterades. Ledarna för 

chassidismen kallades för zadikim, "de rättfärdiga", och titeln gick ofta i arv i 

familjen. De flesta var lika fromma och ärliga ledare som Baal Shem Tov.  

Men några hade inte förmågan att fullfölja sina uppgifter. I vissa fall inom 

chassidismen började man i stället för Gud tillbe zaddiken. Då var det inte längre 

den enkla människan som kom Gud nära, utan zaddiken som bad för honom. Detta 

åskådliggörs i Azrils dröm (se avsnitt 6). 

Chassidismen bekämpades av motståndarna (maskilim). Enligt den judiska 

tron får en mellanhand mellan människa och Gud inte finnas. Denna 
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fromhetsrörelse skapade en religiös revolution inom sin tids judiska samhällen.  

Den var emellertid nödvändig och gav nytt liv åt den judiska andan liksom värme, 

kraft och hopp för framtiden.  

Chassidismen har utövat stor dragningskraft och har påverkat flera stora 

tänkare och filosofer som Baruch Spinoza (1632 – 1677), Moses Mendelssohn 

(1729 – 1789) och Martin Buber (1878 – 1965). Kritiken mot den avtog med åren 

och chassidismen blev en räddning för den judiska befolkningen och en tröst i tider 

när svåra förföljelser ägde rum. 

De gamla strukturernas sammanbrott och inledningen av första världskriget 

ledde så småningom till en total omritning av den politiska kartan, och även det 

religiösa livet påverkades. Den chassidiska rörelsen stärktes och svepte fram över 

byarna och städerna i Östeuropa. Livet i shtetl präglades av den. Men att studera 

Toran och Talmud var och är grunden och den starka länken inom judendomen. 

Som jag visar nedan har också chassidismen relevans för tolkningen av 

Stryjkowskis författarskap.  

 

6. Religion , tro och fromhet i  Azrils dröm 

Religiösa texter 

Azrils dröm innehåller förutom de i det föregående nämnda orden från jiddisch och 

hebreiska även citat från och anspelningar på texter i Gamla Testamentet135 och 

åtskilliga korta böner, som särskilt Azril ber i olika situationer.  

Som redan nämnts förekommer bönen Ma Tovu flera gånger, framför allt i 

samband med processionen med den sjuke zaddiken till synagogan: 

”Hur ljuvliga är Dina tält” sjöng den gamle, tydligt hörbart. 

”Dina boningar Israel. Genom Din nåds oändlighet”, tog ynglingarna upp sången. 

”Dina boningar, Israel” sjöng Azril med hög röst.
136

 

 

                                                        
 

135 Citaten redovisas med förklaringar i Bilaga 3. 
136

 SIDDUR Avaudas Habaure. Bönbok sid. 10. 
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De centrala citaten i romanen kommer från berättelsen om Abraham, Hagar och 

Ismael och anspelar som sagts på Azrils egen familjesituation. Ett av dessa citat 

lyder:  

”Driv ut denna tjänstekvinna och hennes son. Ty denna tjänstekvinnas son skall inte 

ärva med min son Isak.” ”Men Gud sade till Abraham: (…) Lyssna till Sara till allt 

hon säger dig.” (1 Mos 21: 10-13)  

Han [Azril, M.F.] hade inte glömt klockan, nej, hon [Nastka, M.F.] hade med avsikt 
inte skickat med honom den. Klockan skulle redan från början varit med på resan. 

Abraham sände iväg Hagar med barnet. Fördriv denna slavinna och hennes son, sade 

Sara. Men Gud sade till Abraham: ”I allt Sara säger till dig hör på hennes röst! ” 

”Fy”, spottade Azril ut, ”med vem liknar jag henne” [Nastka, M.F.].
137

 

Azrils dröm innehåller därtill religiösa citat från Tora, som redovisas i tabellform 

tillsammans med begrepp och idiom (bilaga 2). 

 

Brytningstiden 

Romanen speglar som påtalats också brytningstiden i shtetllivet, fullt av förbjudna 

förbindelser och starka begär men också brinnande böner. Men fromheten håller på 

att urholkas och religiösa värden luckras upp, både på det yttre och inre planet.  

En del judar har önskat sig ett tryggare liv genom assimilation. De bor i en 

särskild stadsdel. De ser nyfiket från sina fönster på de sjungande chassider som bär 

den sjuke zaddiken i dennes säng genom shtetl i riktning mot synagogan och alla 

dem som ansluter sig till begravningsföljet.138 Azril är en i tåget, men inte Ojwedie, 

vilket måste ses som ett ställningstagande. 

 

Överträdelsen 

En religiös överträdelse äger rum bland de fromma. När de kommit fram till 

synagogan upptäcker de att dörren är stängd, vilket betyder att man inte får beträda 

denna heliga plats.  Shtetls rabbin har heller inte kommit, och även detta är en 

markering, ett tydligt avståndstagande. Reb Fawl, svärson till zaddikowa, zaddikens 

                                                        
 

137 J. Stryjkowski. Sen Azrila, s. 42. 
138 J. Stryjkowski. Sen Azrila, s. 80.  
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mor, tar ledningen. ”Ingen vågar öppna”, säger han, lägger armen om zaddikens 

unge son Iserl och går mot dörren.  

Någon bultar på ett fönster och synagogetjänaren (shames) öppnar. 

Chassiderna väller in och tänder sina ljus i försalen trots att det är helg. Någon 

skämtar om denna överträdelse139 till förtrytelse för de andra. Sedan fylls bönsalen 

och läktaren och böner bes. Zaddiken förklarar Iserl som sin efterträdare, välsignar 

honom och ber. Så avlägger han oväntat en bekännelse: 

Varför kom inte rabbinen? Därför att jag befallde att vi skulle samlas här. Ingen har 

någonsin gjort något sådant. Ingen har låtit sig bäras till synagogan med sin säng. Jag 

har syndat genom övermod och halsstarrighet. […] Jag har försökt tvinga Gud [att 
göra mig frisk igen] […] Jag har felat. 140 

 

Därpå uppmanar han de församlade att börja med psalmen och blåsa Schofar141, ett 

vädurhorn, som används under Rosh hashana, det judiska nyåret, för att väcka 

människor till eftertanke.  Blåsandet genomförs av en ovan person och de troendes 

reaktion urartar. En chassid utbrister: ”Nu måste Gud ge fullständigt tillfrisknande.” 

Stämningen stiger och chassiderna börjar dansa, som om zaddiken redan blivit frisk. 

Rop hörs att man skall fira sabbat – trots att det är torsdag. Så randas morgonen, 

synagogan töms och börjar åter fyllas för morgonbönen. Kantorn stämmer upp 

sången Ma Tovu och Azril sjunger andäktigt svaret med de andra:  

Hur ljuvliga är Dina tält, Jakob! 

Hur ljuvliga är Dina tält, Jakob, Dina boningar Israel!  

Genom Din nåds oändlighet får jag beträda Ditt hus,  

böjer mig i Ditt heliga Tempel i vördnad inför Dig, o Gud.142 

                                                        
 

139 "Akurat w rocznicę zaśmiał się ktoś. Niech Bóg ochroni i ocali!" Detta syftar på årsdagen av 
synagogans brand. ( tyska: ”Akkurat zur Jahrzeit”; "Precis på minnes-årsdagen".) J. Stryjkowski, 
Sen Azrila s. 120. 
140 "Dlaczego nie przyszedł rabin miasta? Bo kazałem się tu zebrać. Nikt jeszcze tego nie zrobił 
przedemną. Nikt nie kazał się zanieść z łóżkiem do bóżnicy. Zgrzeszyłem  pychą i twardym 
karkiem. /.../ Kazałem się zanieść tutaj, ażeby Go zmusić. /.../ Żle zrobiłem." J. Stryjkowski, Sen 
Azrila s. 120. 
141 Om man blåser Shofar på olämpliga tider såsom på shabbat är det en överträdelse. Enl. 
föreskrifter skall man blåsa Shofar vissa helger och i slutet av vissa helger tex som avslutning på 
Jom Kippur helgen. 
142 SIDDUR Avaudas Habaure. Bönbok sid. 10. 
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Utöver den yttre överträdelsen mot påbuden att inte ta sig in i den stängda 

synagogan, inte tända levande ljus och visa respekt för det heliga templet 

tillkommer zaddikens bekännelse om att ha brutit mot de grundläggande inre 

påbuden. Det har fått honom att begå handlingar som inte kan accepteras. Han har 

försökt tvinga Gud att göra honom frisk. Författaren beskriver här ett livsslut, till 

vilket Azrils undergång några timmar senare utgör en parallell. 

 

Om yttre och inre fromhet 

Azrils uppbrott från shtetl och den stränga judiska uppfostran han fått har inte varit 

framgångsrikt. Tvärtom. Han har visserligen blivit en förmögen man men samtidigt 

misslyckats med att i den polska miljön leva i enlighet med judendomens 

värdesystem som sedan barndomen inpräntats i hans medvetande. Han har hamnat i 

en moralisk konflikt där sveket mot den egna familjen och mot traditionen intar en 

central plats. Hans undertryckta inre kluvenhet hindrar honom att lösa denna 

konflikt. 

För att undkomma självförebråelser har Azril omvandlat kravet på ett 

moraliskt leverne till ett strängt krav på yttre fromhet. Det är kategoriskt och absolut 

och framträder i hans rädsla för att överträda påbud gällande det ceremoniella och 

regelmässiga. Minutiöst uppfyller Azril de religiösa ritualerna, bl.a. genom att varje 

morgon be med Tales och Tefilim143. Att han begått ”munnens synd” genom att låta 

sig förledas av Ojwedie till att förtära kött som inte är koscher rubbar hans jämvikt. 

Han har inte uppfyllt just denna religiösa plikt och försöker ge löften om att han 

skall gottgöra sina fel, men det är endast de synder som rör den yttre fromheten han 

syftar på. 

Men det han förträngt gör att hans själ slutligen revolterar och med en kraft 

som leder till hans undergång. 

                                                        
 

143 Se ordförklaringar i  Bilaga 1. 
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Den splittring som Azril erfar utmärker också flera andra karaktärer i 

romanen. Stryjkowski skildrar här de etiska dillemman som de judar som ville 

assimileras och uppgå i det polska samfundet ställdes inför. Uppbrottet från den 

traditionellt judiska livsformen med dess religiösa påbud och förbud och den oreda 

som följde i dess spår mynnade ofta ut i shtetllivets moraliska sammanbrott.  

 

 

7. Skuldmotivet: Azrils självbedrägeri och undergång   

Azrils svek är samtidigt resultatet av att han förträngt sin skuld: han har valt att 

åsidosätta de etiska normerna för den inre fromheten genom att vägra ta ansvar för 

sin hustru, vilket har lett till hennes självmord, och för sin son som är på avvägar, 

och inte ens uppbådat medkänsla med dem. Han har inte velat erkänna att han 

begått onda handlingar. När Tema frågar Azril vad som orsakat hans hustrus död 

svarar han att det var Guds vilja.144           

Denna förnekelse har omöjliggjort en självrannsakan. Men de förträngda 

skuldkänslorna tvingar sig ändå fram i medvetandet och oroar Azrils samvete. Det 

faktum att han inte kan finna faderns grav uppfattar han därför som en slutgiltig 

bekräftelse på den egna skulden.  Det enda felsteg han erkänner är att han brutit 

kedjan mellan far och son.  

Azril söker efter förlåtelse och försoning men misslyckas. Skälet är att han 

inte är beredd att fullgöra den Teshuva som Jom Kippurs tio botgöringsdagar 

erbjuder. 

Azril tror att det faktum att han inte kunnat få en son med sin hustru gör att 

han inte längre kan nå försoning. Men han förtränger fortfarande att han faktiskt har 

en "oäkta" son med sin ukrainska tjänsteflicka. Hans stigande upprördhet leder 

emellertid till att sonen Vasil plötsligt dyker upp i hans medvetande när han för ett 

samtal med sin döde far om sina försyndelser: 

                                                        
 

144
 "Żona ci umarła?  Skąd wiesz?  Ciągle się pytasz skąd wiem. To nie są tajemnice. (…) Co było twojej 

żonie? Co miało byc?. Śmierć.  Tak nagle. Młodo umarła. Mogła jeszcze życ. Tak chciał Bóg." J. Stryjkowski, 
Sen Azrila s.141. 
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En kall vind fläktade som före gryningen. I öster har gryningen ännu inte börjat. Det 

blev kallt som efter en sömnlös natt.  

Mina stora synder, min fader, efter döden känner du till dem – Du och vår Herre. 

Vasyl?
145

 

 

I romanens slutscen rusar Azril desperat efter tåget. Vill han ta sitt eget liv? Då gör 

han sig skyldig till ännu en försyndelse och överskrider ytterligare en gräns. Eller 

tror han sig på detta sätt kunna bli räddad?  

Azrils samvete har äntligen reagerat. Men det har dröjt länge innan han kunnat 

se hela sanningen om sig själv. Han har levt ett dubbelliv och visserligen önskat 

vara den fromme men inte velat kännas vid sina fel. När han nu sent omsider ångrar 

sig, är det för sent att gottgöra försyndelserna.  

Jag återvänder till skildringen av Azrils död ännu en gång: Azrils gestalt 

omsveps av bönesjalen (tales) som liknas vid en svart fågels  vingar som flaxar. 

Han snavar över en sliper och blir hängande över rälsen. Att avståndet till tåget ökas 

beskrivs med att tåget visslar allt tystare och att han ser svart rök virvla över 

vagnarnas tak. Han reser sig och ramlar på nytt. Att hans hålfot känns tung utsäger 

att han skadat sig. Omfattningen av skadan framgår av att han snavar över den heta 

rälsen, att han i chocktillståndet inte längre känner sitt eget blod och plötsligt ser 

något som semiotiskt kan tolkas som ett tecken från Gud: att böneasken spruckit 

och rullar.  

Tales glider ned som en övergiven vinge, medan han håller på att kvävas av 

sin saliv och inte kan andas. Från hans öppna mun kommer ett hest jämmer. Åter 

ramlar han framstupa och reser sig en sista gång. Ett långt stönande stiger upp ur 

hans bröst och vingarna flaxar i svartvita ränder.146 

                                                        
 

145
:"Powiał zimny wiatr jak przed świtem. Na wschodzie brzask jeszcze się nie zaczynał. Zrobilo się zimno po 

bezsennej nocy. /.../ Moje wielkie grzechy! Po śmierci, ojcze, znasz je. Ty i Bóg”. Wasyl?" J. Stryjkowski, Sen 
Azrila s. 92. 
146 "Potknął się o szyny i upadł na twarz. Chwycił się żelaznej belki jedna ręką  potem drugą. Zawisł na 
kratownicy, potem dzwignął się powoli. Pociąg gwizdał coraz ciszej. […] Nie czuł krwi, ale widział jak 
pęknięta skórzana szkatułka potoczyła się po torze. […] Z piersi wydobyło się przeciągłe pianie. I 
jeszcze raz zatrzepotały skrzydła w białoczarne pasy." J. Stryjkowski, Sen Azrila, s. 195. 
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8. Stryjkowski om skuldproblematiken i Azrils dröm 

Azrils dröm anser jag vara Stryjkowskis mest självutlämnande roman. Författaren 

betraktar den själv som sin bästa. Kan hans åsikt bero på att han tyckte sig ha 

lyckats skapa ett alter ego i vars etiska problem han kunde spegla sina egna 

dilemman och tillkortakommanden, sin egen skuld?  

        I den tidigare delvis citerade intervjun med Julian Stryjkowski frågar 

Małgorzata Maniszewska om det skuldmotiv som går igen i hans verk: 

En kategori som är inflätad i er litterära produktion är ett ord som nästan har 
försvunnit från vår vokabulär, nämligen ordet skuld. 147 

Stryjkowskis svar blir: 

Jag tänker först och främst på Azrils dröm. Här visade jag en skuld av helt andra 
dimensioner och en annan etisk syn – familjelivet. Detta tema har jag tidigare inte 

berört. Skulden har alltid funnits till en viss grad. Här, i detta fall var skulden banal 

och liten och ändå blev en man, som var stark och mäktig, besatt av att försöka sudda 
bort sin skuld. Han höll på att bli galen, därför att han inte kunde finna svaret på ett 

brev han fått i sömnen. [,,,]148  

Om slutscenen yttrar han sig i följande ordalag: 

Att inte lyckas finna graven var märkligt, eftersom han med säkerhet visste på vilken 

plats den fanns. Azril hade blivit ovärdig att buga sig framför faderns grav – det är 

straffet. Av vansinne kommer han springande efter tåget, som för bort zaddikens 
kropp. Detta skall tolkas som att man vill upprätthålla traditionen.149  

Här för Stryjkowski in kategorierna "straff", "vansinne" och "upprätthållande av 

tradition" som förklaring. Han drar också själv en parallell med sin egen situation: 

Jag kände mig alltid skyldig, men jag vill inte tala om det. Paradoxen i min situation 

beror på att jag är icke-troende men känner mig skyldig. Jag har behandlat många 
människor orättvist, inte för att jag hade nytta av det men kanske på grund av lättja 

eller dumhet. Kanske är det därför som jag blev kommunist, d.v.s. på grund av lättja 

och dumhet.  […] 

                                                        
 

147 "Moje grzechy. Samtal mellan Julian Stryjkowski och Malgorzata Maniszewska." Polityka nr 35 1994, 
(dodatek s. 1).   
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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Även min tro på kommunismen och rädslan för att vända sig mot den var märklig. 

Jag hade spetälska i huvudet, kan ni förstå det?150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

150 Ibid. 
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Efterord 

 

Julian Stryjkowskis Azrils dröm speglar en turbulent tid inom det judiska samfundet 

vid sekelskiftet 1800/1900. Den unga generationens assimilations- och 

emancipationssträvan, dess växande intresse för sekulära rörelser som sionism och 

socialism, parades med ett allt starkare behov att frigöra sig från den hermetiskt 

slutna ortodoxa gemenskapen. Spridningen av fromhetsrörelsen chassidismen - en 

reaktion mot den rabbinska traditionen - skapade samtidigt religiösa motsättningar. 

Många judar började lämnade shtetl för att skaffa sig en sekulär bildning och 

införlivas med den europeiska kulturen.  Man trodde att assimileringen skulle öppna 

vägen ut ur nöden och garantera tillgång till nya försörjningsmöjligheter. Detta  

avsatte djupa spår i församlingarnas liv: åsidosättande av auktoriteten och 

urholkning av den religiöst förankrade gemenskapen och solidariteten och därmed 

den etiska värdegrunden. Omvälvningen ledde till det judiska samhällets gradvisa  

nedgång och även ett socialt, religiöst och moraliskt sönderfall. Alla dessa 

förändringar ackompanjerades samtidigt av den växande antisemitismen och 

pogromer. Judarnas utsatthet kom att manifestera sig med särskild kraft under denna 

dramatiska uppbrottstid. 

         I Azrils dröm framträder följderna av denna utveckling särskilt tydligt. Den 

åskådliggörs främst på individplanet, i flera negativa hjälteporträtt, där sedeslöshet 

utgör det mest framträdande draget.  Teckningen av Azrils karaktär, präglad av 

skenhelighet och svekfullhet, och hans tragiska död är symptomatisk.  

          Julian Stryjkowskis romaner har tillkommit i Förintelsens skugga. Katarzyna 

Więcławska menar att författarens fiktiva judiska värld är märkt av "Holocaust och 
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döden, och av föraningar om dess katastrofiska slut".
151

 Detta utgör det mest 

slående karakteristikum för hans skildring av shtetllivet. 

          Som jag sökt påvisa har romanen självbiografiska inslag och man kan spåra 

en rad paralleller mellan Stryjkowskis och hans hjälte Azrils öde. Båda har svikit 

sina föräldrar, sitt folk, sin  religion  och sitt kulturarv. Båda har flytt från shtetl för 

att sedan följa sin längtan efter att på olika sätt återvända till den. Azrils hemkomst 

blir dock ödesdiger. Hans uppbrott har varit alltför radikalt och en återvändo är inte 

längre möjlig. Han förmår inte finna sin fars grav och tyda innebörden i faderns 

budskap till honom, symboliskt uttryckt i drömmens maning "Gå!" Han förmår 

heller inte fullgöra Teshuva, att erkänna och ångra sina synder, göra bot och be om 

förlåtelse för att till slut försonas med Gud och sina medmänniskor. Vad som 

återstår är döden. 

          Stryjkowski återvänder lyckosamt till sina barndomsrötter genom sitt 

konstnärliga skapande vars främsta mål var att  återskapa shtetl med dess mentala 

och materiella kultur och dess pågående söndersplittring under 1900–talets första 

decennier. Enligt Katarzyna Więcławska betraktade han detta som sin livsuppgift. 

          Både författaren och hans hjälte är hemsökta  av skuldkänslor. Det är min 

uppfattning att den skuld författaren känner är mångbottnad: där finns också en 

skuld över att ha överlevt Förintelsen. Man kan tillägga att många överlevande har 

drabbats av sådana skuldkänslor och brottats med försöken att försona sig med dem. 

Stryjkowskis personliga skuldproblematik kan skönjas inte bara i Azrils dröm utan 

också i tetralogins övriga delar. Författaren var inte närvarande i Polen under 

Förintelsen. Han lyckades undkomma utrotningen genom att byta identitet, anamma 

en kommunistisk ideologi och flytta till Sovjetunionen. Denna frånvaro, som måste 

ha framkallat samvetskval hos honom,  utgjorde drivfjädern bakom hans strävan att 

åter ge liv - om än fragmentariskt - åt shtetlvärlden före den stora katastrofen. 

                                                        
 

151 K. Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko. Literackie oblicza Sztetł. Lublin 2005, s. 31.  
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Stryjkowski förverkligar också denna strävan i sin tetralogi, Röster i mörkret, 

Austeria, Azrils dröm och Eko. Härigenom har han gottgjort din skuld. 

        Fiktionen har också fyllt en terapeutisk funktion för Stryjkowski. Mot 

bakgrund av detta är det förståeligt att han ansåg just denna roman vara sin bästa. 

Det är inte en tillfällighet att författaren karakteriserat sig själv som en som berättat 

om "mänsklighetens drama,  nittonhundratalets förbannelser  (krig, fascism och 

kommunism)", en författare som kommer  "från ett folk som har blivit förintat".  

   Men Azrils dröm är också ett försök att föreviga minnet av shtetl. Att rädda 

åtminstone dess livs skärvor och fragment till eftervärlden. En shtetl på nedgång, 

vars materiella och andliga kultur anfräts inifrån av tidens omvälvningar.  

          En fundamentalt viktig komponent i den judiska traditionen är minnet. 

Zakhor (hebr.) 
152

,   Minns! uttrycker en maning att hålla kvar minnet för att rädda 

det undan glömskan och upprepas flera gånger i den hebreiska bibeln.
153

  Klose–

Henrichs hänvisar till ett berömt yttrande av Baal Schem Tow, chassidismens 

grundare: 

   Att glömma förlänger exilen, förlossningens hemlighet heter    

   minne.
154

 

Maningen Minns!  har - både på det medvetna och omedvetna planet.- uppenbart 

varit Stryjkowskis ledstjärna i hans konstnärliga projekt.  

          Stryjkowski har mer än en gång berättat om sitt minnesarbete: hur han 

mödosamt men målmedvetet återupplivat de mest avlägsna bilder, förnimmelser, 

ord, talesätt, ljud, melodier och scener, både ur den världsliga och den heliga 

livssfären. Det är inte en tillfällighet att han ser på sitt författarskap som  "en 

                                                        
 

152 M. Klose–Henrichs, Literarische Deutungen, s. 42, "Zachor; Dieses Wort das auch am Ausgang der 
Gedenkstätte  Yad  Washem in Jerusalem  findet, kursiert  in verschiedenen Varianten. […] Jmf. Elie 
Wiesels kommentar: "Das Vergessen des Exils: Die Erinnerung bedeutet Erlösung." Elie Wiesel, 
Chassidische Feier. Wien 1974, s. 204.  
153 Se M. Klose–Henrichs, Literarische Deutungen, s. 42, fotnot 129 och 130.  
154 Ibid.  
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gravsten",  ett monument, rest till minne av shtetl och dess folk och kulturarv som 

för alltid utplånats. 

            Jag gick tillbaka till mitt livs mest avlägsna förflutna, till min barndom. Till  

            gränsen för barnets medvetande. Det som jag trodde gått under i glömskans   

            mörker för all evighet /.../ Jag återupptäckte spår efter spår, det som föreföll    

            vara förlorat, det som föreföll vara spåren efter min barndom. Olika gestalter   

            steg fram, ordens toner, uttryckens melodi, scenerna från hemmets, torgets,     

            gatornas liv, den lilla stadens sacrum och profanum. Så uppstod min första  

            roman Röster i mörkret. Är detta en värdig gravsten?
 155

 

Om resan i den egna barndomens bortträngda judiska värld och sitt ihärdiga 

minnesarbete har Stryjkowski berättat i flera olika sammanhang, bland annat i ett tal 

på sin 80-årsdag
156

. I ett samtal med Krzysztof  Biskupski sammanfattar han syftet 

med sina verk, att återuppliva den judiska världen före Förintelsen, att skänka den 

en värdig plats i den polsk-judiska historien: 

På dessa marker i Polen levde judar som lämnade ett stort kulturellt 

bidrag till vårt land. Detta folk slutade att existera från en dag till en 

annan.  […] 

Därför är det jag, en polsk författare, en son av det judiska folket, som 

försöker resa en gravsten (mezeva) åt mitt folk. Jag vill att deras 

närvaro här och deras bidrag till den polska kulturen skall bli beaktade, 

godkända och minnesvärda. Jag vill att deras betydelse inte skall 

försvinna ur historien. Jag hoppas att mina böcker kommer att spela en 

viss roll för bevarandet av minnet av de polska judarna.
157

 

 

                                                        
 

155 "Sięgnę pamięcią do najbardziej oddalonej przeszłości mego życia, mego dzieciństwa. Na skraj 
dziecięcej  świadomości. To, co mi się wydawało,  że zginęło w mroku zapomnienia, zapadło się na 
zawsze w niebyt, […] Odkrywałem ślad po śladzie utracony, zdawało się ślad dzieciństwa. Wynurzały 
się  postaci, tony słów, melodia powiedzeń, sceny z życia  domu, Placu, ulic, sakrum i profanum małego 
miasteczka. Tak powstała moja pierwsza powieść  Głosy w ciemności. Czy godny to nagrobek?". Ocalony 
na Wschodzie, s. 171. 
156 "Zamiast Posłowia. Przemówienie Juliana Stryjkowskiego wygłoszone na wieczorze jubileuszowym 
osiemdziesięciolecia urodzin, urządzonym przez Towarzystwo Literatów im Adama Mickiewicza, 
Polonistyki Universytetu Warszawskiego." I: Julian Stryjkowski, Juda Makabi. Poznań 1986, s. 189.  
157 Stanisław Frybes,  Stryjkowski w kontekście literatury jidysz. Nowe książki, nr 5 1991, s. 6-7. 
Polska tidningar/recensioner 20111227. 
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Bilaga 1 

 

Förklaringar av ord på jiddisch och hebreiska och begrepp i 

några av Julian Stryjkowskis romaner 

 

Almemor  Pulpet i synagogan, mestadels på ett podium, där torarullen läggs, 

ur vilken ett eller flera avsnitt  läses. 

Apikojres  Icke religiösa judar, avfällingar. 

Artonbönen (hebr.) sch'mone Esre. Bönen förrättas stående och med ansiktet 

mot öster. 

Av (hebr.)   Elfte månaden i judiska kalendern (juli-augusti). 

Baldakin Bröllopsbaldakinen, chupa, under vilken brud och brudgum står vid 

vigselceremonin. 

Bar Mitsva (hebr.) ’pliktens son’. Ceremoni, varvid den 13-årige pojken blir 

religiöst myndig och ingår i minjan. 

Batlon (hebr.) Talmudstuderande som försörjs (eller får stöd) av församlingen 

resp. livnär sig genom att tigga; en opraktisk person. 

Besmedrysch (hebr.) Bet Midrasch, skola för talmudstuderande vid en 

synagoga eller Jeshiwa (se detta ord).  

Bobe  (jidd.)  Mormor, farmor.   

Bocher  (hebr.)  Pojke. 

Botdagarna Högtidsdagarna Rosch Haschana (judiskt nyår), Jom Kippur 

(försoningsdagen) och dagarna däremellan kallas för de tio botdagarna.  
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Bönekapslar Kapsel som innehåller en böneremsa. Traditionstrogna judiska 

män bär två bönekapslar varje vardag vid morgonbönen (ej sabbat och 

helgdagar). En bönekapsel är fastbunden på pannan, en på vänster överarm.  

Böneremsor  Handpräntade pergamentremsor med ord ur Tora (2 Mos. 13:1-

10, 10:11-16, 5 Mos. 6:4-9, 11:13-21). Se också tefillin. 

Chanukka (hebr.) ‘invigning’ Ljusfest som varar åtta dagar, till minne av 

återinvigningen av det av grekerna vanhelgade templet (165 f.v.t.), efter det 

att de fördrivits av Juda Makkabi. 

Chasan (hebr.)  Försångare och böneledare vid gudstjänsten. 

Chassid, plur. chassidim (hebr.) ’de fromma’. Anhängare till en religiös och 

kabbalistisk strömning, som vände sig mot den stela rabbinska traditionen och 

såg den verkliga fromheten uttryckt i sång och dans. 

Cheder – (hebr.) ’rum’  Judisk grundskola. 

Chevra Kaddisha (hebr.) ’det heliga sällskapet’. Begravningsförening. 

Chumesch  (hebr.) ’fem’.  De fem Moseböckerna. 

Chumez –(hebr.) ’surt’. Allt det som inte motsvarar de stränga matreglerna för 

Pesach måste till helgen helt och hållet avlägsnas från huset. (Exodus, 2:a 

Mos, 12.15.) 

Dibbuk (hebr.) ’vidhäftning’.. I judisk folktro ande, som framkallar ett 

irrationellt beteende. 

Gabe   Föreståndare för en synagoga; medhjälpare till rabbinen.  

Galut  Diaspora. 

Gemara (hebr.) ’kompletterande förklaring, kommentar till Bibeln’. 

Diskussion av babyloniska och palestinska talmudister om Mischna, som 

tillsammans med Gemara utgör Talmud, den muntligt överförda läran. 

Gemara betecknar också Talmud överhuvudtaget. 

Goj (hebr.) ’ickejude, kristen’. 
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Hagada (hebr.) ’berättelse’ Den är härledd ur vehigádta (2 Mos. 13:8) ”och 

du skall berätta för ditt barn” (om uttåget ur Egypten). Sammanställning av 

citat och liturgi som brukas för seder. Innehåller med bibelutläggningar och 

berättelser ur rabbiners liv och legender.
158

 

Heliga arken Ursprungligen förbundsarken, där lagtavlorna förvarades. 

Därifrån överförda till det relikskrin där Torarullarna tillsammans med de fem 

Moseböckerna förvaras (pentateuch). 

Höga visan (hebr. Schir Haschirim) ’sångernas sång’ (I Bibeln Salomos Höga 

Visa).  

Jarmulke (hebr.) ’kalott’. 

Jeschiwa (hebr.) Högre läroanstalt, högskola för studium av Talmud, 

rabbinseminarium. 

Jom Kippur  (hebr.) Jom Hakippurim ’sonandets dag’. Försonings- och 

fastedag. Den viktigaste judiska helgdagen, som utgör slutet på de tio 

botdagarna vilka börjar med nyårsfesten. Räknas som den heligaste helgdagen 

av alla. Dagens budskap är förlåtelsen. Som den enda nämnd i Toran  (3.Mos. 

16:29-31) 

Kaparot  Ortodoxa judars sed att på kvällen före Jom Kippur offra en tupp för 

varje person, varvid synderna symboliskt övergår till djuret. 

Kipa  Detsamma som Jarmulke. 

Kohen plur. kohanim (hebr,) ’präst’. Härleder sitt ursprung till Moses bror 

Aron resp. deras ättlingar. De firade ursprungligen gudstjänster i Jerusalems 

tempel, tolkade Bibeln och fällde utslag beträffande det andliga och lagliga 

livet. Kohentecknet är de välsignande händerna. 

Kol Nidre  (hebr.) ’heligt löfte’. Högtidlig bön vid Jom Kippurs början. 

Koscher (hebr.) ’tillåtet’, dvs. uppfyller föreskrifterna för rituell mat.  

(3.Mos.:) Man skall inte blanda kött och mjölk. 

                                                        
 

158 Hagada shel Pesach, Judiska Församlingen, Stockholm (1983) 
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Kria  Sed att efter en nära anhörigs död göra ett snitt i eller slita sönder 

rockslaget. 

Kronen Utsmyckade och ofta broderade remsor på bönemanteln, som ligger 

om nacken respektive om huvudet.  

Krossat glas Sed där brudgummen vid bröllopsceremonin bör trampa sönder 

ett glas, till minne av templets förstöring.  

Lulav  Bukett med de ”fyra sorterna” (palmkvist, myrtenkvist, och Etrog), 

som hör till Lövhyddohögtiden. 

Machsor  Bönbok för högtidsdagarna. 

Melamed  Lärare i cheder. 

Minjan (hebr) Minimiantal om tio män, som krävs för att hålla fullständiga 

gudstjänster med läsning av alla bestämda böner. 

Midrash (hebr.) En samling eftertalmudisk litteratur med utläggningar av 

bibliska texter. 

Mischna (hebr.)  Den komprimerade muntliga läran, delad i sex delar, 

sammanställd av Rabbi Jehuda Hanassi. 

Mitzva (hebr.) ’bud, befallning’. I Tora finns 613 mitzvot.
159

  

Mohel (hebr.) Religiöst utbildad person som utför omskärelse. 

De fem Moseböckerna: (hebr.) Bereshit (1 Mos.), Shemot (2 Mos.), Vajikra (2 

Mos,), Bemidbar (4 Mos.), Devarim (5 Mos.).
160

 (Se Pentateuch) 

Pejes  Lockar vid tinningarna. 

Peruker  Ortodoxa gifta kvinnor klipper håret och bär peruk. 

                                                        
 

159 Tora Tankar, Stockholm 1982. 
160 De Fem Moseböckerna med Haftarot för hela Året. Valda texter ur de profetiska Böckerna. Stockholm Judiska Församlingen. 

(1984). 
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Pentateuch (grek.) De fem Moseböckerna: Genesis, Exodus, Leviticus, 

Numeri, Deuteronomion. 

Pesach (hebr.) ’gå förbi, skona’. Fest i början av våren till åminnelse av 

Israels barns uttåg ur Egypten, det ”osyrade brödets högtid” (Deut. 16,8) 

Purim  Fest för att fira judarnas räddning genom drottning Ester.   

Purim Megilla Bokrulle med Esters berättelse som läses upp vid Purim i 

synagogan. Instiftad till minne av räddning ur stor fara. Esterboken i bibeln 

berättar historien om de persiska judarnas räddning. 

Rambam Moshe ben Maimon (1135-1204), medeltidens mest berömde 

judiske religionsfilosof och teolog. Hans huvudverk Moire Nebuchim (More 

Nevuchim) utgör grunden för den rationalistiska judiska filosofin. 

Raschi  Förkortning för Rabbi Schlomo Jizchak, som författade en kommentar 

till Bibeln och Talmud. 

Rosch Haschana Nyårsfesten som inleder den judiska kalendern kallas i 

Toran för ”hornblåsardagarna” och infaller sept./okt. Man högtidlighåller 

helgen i två dagar - se Jom Kippur. 

Sabbat (hebr.) ’vila’. Veckans sjunde dag med stränga förhållningsregler.
161

 

Schadchen  Äktenskapsmäklare. 

Schammes  Synagogtjänare. 

Schavuot (hebr.) ’veckofest’. Skörde- och vallfartsfest sju veckor efter 

Pesach. 

Shiva Åtta dagars sorgetid efter en nära anförvants bortgång. 

Schofar Vädurshorn, som man blåser i på Rosch Hashana och Jom Kippur i 

synagogan.  

                                                        
 

161 Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk han hade 
gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade 
gjort, när han skapade. (1 Mos – 2  kap. Vers 1-4) 
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Schulchan Aruch (hebr.) ’det dukade bordet’. Bindande kodex i det dagliga 

judiska livet, sammanställd av Josef Karo (1488-1575).
162

  

Seder (hebr.) ’ordning’. Ordning för en med många ceremonier och 

symboliska måltider förknippad familjefest de båda första Pesach-kvällarna. 

Familjefadern läser ur Hagada, man dricker fyra glas vin, man väntar på 

profeten Elias. 

Seijde (jidd.) Farfar/morfar. 

Slichis  Böner inför Yom Kippur om förlåtelse för synder.  

Starosta (polska starosta) Titel jämförbar med häradshövding. 

Sukot avlett från hebr. sucka ’hydda’. Lövhyddefesten, som firas till minne av 

Israels barns ökenvandring efter uttåget ur Egypten. Suckot och schavuot är 

judiska skördefester. Suckot är även tacksägelsefest för höstens skörd och en 

av de tre vallfartsfesterna. 

Tallit  Bönemantel.  

Talmud – judisk skriftsamling (200–300-talet e.v.t.), framför allt kommentarer 

till den hebreiska Bibeln. Består av föredrag av judiska lärda vid de 

babyloniska och palestinska högskolorna. Gäller som helig bok för de flesta 

judar. Indelas i Mischna (den egentliga hebreiska texten) och i Gemara 

(kommentarer på arameiska). Den innehåller två sorters läror, Halacha, 

Halacha är motsatsen till Hagada och innehåller rättslig praxis diskussioner 

om lagliga föreskrifter med absolut giltighet och Hagada. Man skiljer mellan 

Jerusalems Talmud. sammanställd av Rabbi Jochanan bar Nappacha i slutet 

av 300, e.v.t och den mer spridda  Babyloniska  Talmud, sammanställd av Rav 

Ashi och Ravin i slutet av 500-talet.
163

  

Tefillin  (hebr., plur. av tefilla ’bön’) Remmar med bibelord som bärs av 

fromma judiska män vid bön, se ”böneremsor”. 

Tora  (hebr.) ’lära’. De fem Moseböckerna, skrivna på pergamentrullar, ur 

vilka det läses högt vid gudstjänsten. Syftar ofta på hela den judiska läran. 

                                                        
 

162 Tora Tankar. Stockholm 1982. 
163 Tora Tankar. Stockholm 1982 
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Tref, trefne, treif   (jidd./polska) ’icke koscher’. 

Zaddik (hebr.)  Rättfärdig och from man.  
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Bilaga2 

Personer i Azrils Dröm  

 

Azril         Medelålders förmögen och nybliven änkeman, äger bränneri med två 

döttrar Milka och Lea. Han har levt ”i synd” med Nastka. 

Reb Pinches Sojfer  Azrils far var Tora-skrivare och skänkte Tema en liten 

Torarulle, som han skrivit. Den var tänkt som bröllopsgåva till Tema och Azril. Han 

gifte om sig då Azrils mor Golde–Zlate dog när han var liten. På faderns begäran 

ger styvmodern Torarullen till Tema efter hans död.  

Szprinca  Azrils hustru, som han gifte sig med för pengar. Hon begick självmord 

p.g.a. Azrils otrohet med Nastka. 

Milka  Äldsta dotter till Azril och Szprinca. Pappa Azril vill gifta bort henne, 

men (enligt Azril) anser hon ingen vara god nog. 

Lea  Deras yngsta dotter. Gift och undviker kontakt med fadern (och 

familjen) 

Nastka Azrils ukrainska tjänsteflicka, som han är otrogen med, amma till 

Milka, har sonen Vasil med honom. 

Vasil Nastkas ”oäkta” son med Azril. Han arbetar på Azrils bränneri. Azril 

beskyller honom för att stjäla sprit. 

Tema  Azrils gamla kärlek; de skulle ha gift sig, men Azrils styvmor ansåg att 

de båda var för fattiga.  

Machla Temas mor, halt och fattig, änka. Hon har tre vackra döttrar och sonen 

Godel som lämnat shtetl.  

Majlech den mycket äldre puckelryggige man Tema gifte sig med när Azril 

övergivit henne och flyttat från shtetl. 

Lisa Temas och Majlechs vackra dotter. Förlovad med en assimilerad jude 

och skall gifta sig snart. Azril önskar gifta sig med henne. 

Luzer Barndomsvän till Azril, kör hästdroska, änkeman sedan tio år, vars far 

Reb Mendel kände Azrils far. Luzer har två döttrar, Lipe och Cilie. 

Reb Mendel  Luzers far och vän till Azrils far. När denne insjuknade, bar Reb 

Mendel honom till synagogan. Nu är han själv på väg varje natt till synagogan men 

når aldrig fram p.g.a. sina sjuka ben. Olika personer bär honom dit. Beskylls för att 

ha många oäkta barn i byarna 

 Lipe Luzers dotter, som hade försökt ta sitt liv genom att kasta sig i floden 

för att slippa sin fars närmanden, men räddats av Ojwedie. 
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Cilie Lipes äldre syster, Var förlovad med Ojwedie, som var mycket kär och 

ville gifta sig med henne. Hon övergav honom, rymde med en officer och icke-jude 

till Wien, övergavs själv och blev prostituerad. Medan hon var ung och vacker 

skickade hon pengar och använda kläder till Lipe. Ingen vet vad som hänt med 

henne.  

Ojwedie Mångsysslare och ”luftmensch”
164

, försörjer sig bl.a. genom att sälja 

drömtydningsböcker, är ibland äktenskapsmäklare. Han är Azrils följeslagare 

genom staden. Han förleder Azril att äta icke-kosher mat. En ”Mefisto”-figur, 

misstänkt för att förkroppsligar det onda, tvivelaktiga. Samtidigt vill han dock 

förmå Azril att se sina egna fel. 

Ojwedie den gamle schadchen (äktenskapmäklare), vän till Azrils far. 

Shimszon  åldrig Shtetl-rabbin, gammal bekant till Azrils far och minns honom 

från tidigare. Håller begravningstalet. Träffar Azril på begravningsplatsen vid 

Zadikens från Rajsza begravning och ser på Azril, som tolkar det som en 

anklagelse.  

Zaddiken Reb Avruhom ben Schlojmo från Rajsza.  Helig man, rabbin, är på besök i 

staden. Blir svårt sjuk på grund av den dåliga luften i shtetl, avlider och får en 

högtidlig begravning. 

Iserl    zaddikens lille son. 

Reb Fajwl  zaddikens medhjälpare (shammes) och gift med rabbinens från Rajsza 

syster. 

 

                                                        
 

164 En arbetslös person, som försöker dra sig fram. 
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Bilaga 3 

Bibelreferenser i Azrils dröm (introduktion till tabell)   

 

Syftet med tabellen är att förklara citat ur och hänvisningar till de religiösa texter 

som figurerar i Azrils dröm. Den bidrar till att förtydliga romanens religiösa och 

historiska kontext. 

Tabellens indelning baserar sig på romanens polska originaltext och listar 

sålunda ställen med judisk innebörd eller syftningar, t ex hebreiska namn på judiska 

helgern som Yom Kippur, Purim, Pesach osv., givetvis skrivna med latinska 

bokstäver - samt citerade hebreiska böner t ex exempel Ma Tovu eller tauuve. 

Följande exempel visar tabellens funktion:  

 

B: Polsk originaltext. Rad 4: Odprawianie Przebłagań etc = ’Böner för att beveka 

och blidka’.  

C: Sida och rad i Azrils dröm 7, 22. 

D: Religion, Religiösa påbud. 

E: Bibliskt eller bibliska namn. 

F: Judiska idiom, talesätt. 

G: Jiddisch: Sliches. 

H: Hebreiska: Slichot, slicha ’förlåt’. 

I: Förklaringar: Slichot är böner som markerar återvändandet till Gud. 

L: Textkälla. 
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Bilaga 4 

Det rörliga rummet i Azrils dröm 

 

På stationen (kväll) 

Azrils ankomst till shtetl efter 20 år vid Rosh Hashana och Yom Kippur.  

Minnen av tågpassagerare 

På tåget: handlerska på väg att möta sin hjärtsjuke make 

På perrongen: En ung läkare, Temas styvson steg av från andraklassvagn 

Möte med Luzer 

Azrils ungdomsvän, droskföraren Luzer (med balagula-häst) ebjuder skjuts.  

 I Luzers hästdroska 

Hotellen i shtetl är upptagna (Zaddiken från Rajsza med hov och anhängare har 
kommit för att fira de stora helgerna). 

Samtal  om Azrils syfte, familjesituationen, om Tema, hennes mor Machla, hennes 

rike och puckelryggige Majlech. om Luzers far, reb Mendel,(delvis förlamad) 

som på nätterna är på väg till Shul (bönehuset).      

Promenad genom shtetl 

Möten  

Med Ojwedie:  samtal om minnen från det förflutna. Promenad på shtetls gator och 
huset där Azril en gång bodde. 

Vid fönstret i gamla Machlas hus med Liza, Temas vackra dotter. 

Plötsligt möte mellan Azril och Luzer, som erbjuder övernattning i sitt hem.  
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Med Lybe, Luzers dotter och reb Mendel. 

Hemma hos Luzer  

Tal om Azrils dröm 

Ojwedie gör oväntat besök hos Luzers på kvällen. Han är efterhängsen. 

Nattvandring i shtetl 

Med Reb Mendele 

På vägen:  Ojwedie "botar" den sjuke Chil. 

Judar kommer ut från synagogan (shul) efter att ha bett  "SLICHIS ""przeblagania" 

inför Yom Kippur. 

Nattvandring mot shul Azril, Ojwedie, Luzer, Reb Mendel. Samtal , bl.a. om 

Abrahams offrande av Isak 

På gatan mot torget visar sig två vackra unga män (bachurowie) hand i hand. 

På Ojwedies fråga vart de är på väg svarar de att de söker doktorns hus 

eftersom zaddiken från Rajsza är sjuk. Aaril och Ojwedie visar vägen till doktorns 
hus.  

Båda bachurim vill gå med Ojwedie, men Azril stannar. En stor grupp chassidim 

sjunger och läser böneverser på väg mot shul. 

Azril och pojkarna går mot bönhuset. Ojwedie skriker: Du förödmjukar mig inför 
dessa båda pojkar.  

Utanför Shul (tidig morgon) 

En stor grupp chassidim knackar på och slår mot shulporten, men ingen öppnar. 
Shammes är döv. 

I Shul 

Så öppnar Reb Semder dörren och chassidim med zaddiken från Rajsza väller in. 

Hos Tema (morgon) 

Azrils möte och samtal med Tema 

På restaurangen 
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Azril och Ojwedie äter middag på icke-kosher restaurang. 

På gatorna (eftermiddag) 

Begravningsfölje (zaddiken har avlidit) på väg till begravningsplatsen. 

På begravningsplatsen 

Shtetls rabbin ser på Azril 

 Kedjan är bruten. 

 På stationen (kväll). 

 Slutscenen: Azril ger upp. 
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Mala Maroko Freund 

Minnen 

 

Jag föddes som  som Malka Maroko den 1 september  1926 samma dag som 

Tyskland 13 år senare invaderade Polen och andra världskriget bröt ut.  

 

Jag är en av de få Förintelseöverlevande. 

 

Kortfattat växte jag upp i en medelklasfamilj med ortodox religiös uppfostran. 

Familjen  hade  koshermathållning . Jag och mina systrar Renia och Sala gick i en 

religiös flickskola där man varje fredag slutade tidigare för att hinna hem till 

sabbaten och sjunga in den tillsammans  med hela familjen, kusiner, mostrar och 

fastrar, och äta färskbakat s.k. challah samt dricka sött vin som välsignats av min 

far. På sommaren reste vi till vårt lansställe i Kolumna där vi tillsammans med våra 

kusiner hade härliga långa sommarlov. Denna tid var verkligen idyllisk. 

 

Allt detta tog ett abrupt slut november 1939 då jag , mina syskon och mina föräldrar 

tvångsförflyttades från Łódź till Brzezińskagatan 5 i det s.k Litzmannstadt-Gettot. 

Mina föräldrar svalt ihjäl 1942 i gettot och är begravda på den judiska 

begravningsplatsen i Łódź.  

 

Jag har beskrivit min uppväxt och mitt liv t.o.m. 13 års ålder i boken Deras namn 

kan ännu viskas. Vittnesmål från gettot i Łódź. Den blev utgiven 1997 och bygger 

på professor Richard Levis intervju med mig. Här skildrar jag min barndom t.o.m. 

tiden i gettot. 

 

På min väg genom Förintelsen tvångsförflyttades jag och min syster Renia den 28 

augusti 1944 till utrotningslägret Auschwitz-Birkenau.  September samma år 

tvingades vi ut på den s.k. dödsmarschen  där vi vandrade dag och natt, med slitna 

kläder på kroppen och utan att få annan mat än någon skål vattning soppa, till 

koncentrationslägret Gross- Rosen, där vi stannade t.o.m. december innan 

dödsmarschen fortsatte  till Mauthausens koncentrationsläger. 

 

Vi var fångar och levde närmast som levande döda t.o.m. mars 1945. Vi 

tvångsförflyttades därefter till koncentrationslägret Bergen-Belsen där vi befann oss 

t.o.m. den 15 april 1945 då vi blev befriade av den engelska armén som öppnade 

porten till livet som det sedan tett sig. 

 

Under mitt liv därefter har jag försökt skydda mina barn och mina barnbarn från 

denna outsägliga del av min levnadshistoria som skildrats av mig och andra 
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överlevande för att vi och nästföljande generationer aldrig ska glömma ondskans 

ansikte. Jag tillhör det fåtal som förunnats att överleva och känner att i detta ligger 

ett stort ansvar att berätta  som ett sätt att förmedla det vi och alla de som inte 

överlevde upplevde under denna mörka tid i historien. 

 

När man år 2004 högtidlighöll 60-årsminnet av upplösningen av Litzmannstadt-

ghettot samt deportationerna till koncentrationslägren Auschwitz- Birkenau och 

andra, hade jag möjligheten att närvara. Det medförde att jag fick höra många tal, 

som beskrev den värld, nazisterna utplånade. För mig som överlevande innebar det 

ett slags lisa och tröst. Jag kände stor tacksamhet och ödmjukhet, när jag deltog i 

ceremonierna. Ett uttalande från en av andra generationens talare, en ung man har 

betydelse för det som avhandlats nedan och skall citeras här: 

Att återfå minnet och minnas är vår plikt för kommande generationer. 

Vi hoppas, att det aldrig skall hända igen. 
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Mala Maroko Freund 

Deportationen till förintelselägret Auschwitz-Birkenau 

 

Det är den 28 augusti 1944. Deportationen från Litzmannstdt Ghetto har pågått 

under flera veckor. De flesta ghettoinvånare är borta nu. Gatorna där de bodde, hus, 

röster, allt är tyst.  

Genom Ghettoverwaltung har tyskarna låtit upprätta en noggrann förteckning 

på ghettoinvånare. Vi har fått listor med namn och information om när vi skall 

inställa oss. Som minderårig är jag registrerad på min arbetsplats Leder und Sattler 

på Łagiewnickagatan, där vi för militära ändamål tillverkade remtyg och annat i 

läder till hästar.  

Min syster Renia, jag, familjerna Freund och Grave samlas för att marschera 

till stationen Radogoszcz. Därifrån skall vi skickas vidare. Vart? Det vet vi inte. Vi 

har lämnat allt hemma och har bara handbagage med oss. 

Vi marscherar några kilometer och träffar andra personer: Dostawić się! De 

liksom vi måste infinna sig. Vi vill hålla ihop och vara tillsammans med dem vi är 

släkt med, nära vänner och bekanta. Hålla ihop till varje pris! Vädret kan jag inte 

minnas, bara att det är mörkt i själen.  

Det är några kilometer till järnvägsstationen varifrån transporterna avgår – 

men vart? De har sagt till oss att vi skall åka pracować dvs. för att arbeta. Vid 

järnvägsstationen Radogoszcz väntar tåget – det är boskapsvagnar som står beredda 

för oss. Trängseln är stor. Någon skriker att det är bråttom. Dalej, dalej! Beväpnade 

tyska soldater skyndar på oss. 

Tumult uppstår, men vi lyckas tränga in oss i godsvagnen. Hur många 

personer är vi egentligen i vagnen? Alla sitter på golvet. I vagnens mitt står ett slags 

stor kastrull med Ersatzkaffee och i det ena hörnet en wiadro, en hink för våra 

behov. Bredvid den stora kaffekastrullen sitter en man jag aldrig sett förut och 

säger:  

Ni eller vi åker till en plats, som ni aldrig sett förut  

och det blir mycket svårt.  

Det låter hotande. Jag hör att någon bommar till – eller reglar? – vagnens dörr 

utifrån. Om jag står på tå kan jag se ut genom ett litet fönster, som har kraty, galler. 

Föräldrar försöker trösta och krama sina barn. Efter en stund sätter tåget igång, och 

jag hör när det passerar rälsskarvarna. Oron och förstämningen är stor. Jag sitter 

bredvid min syster Renia, och runt omkring sitter de andra familjerna Freund och 

Grave. Efter flera timmar börjar tåget sakta takten.  

Tåget står stilla. Jag hör att de öppnar de reglade tågdörrarna. Dörren är öppen 

och jag ser konstiga människor klädda i randiga fångkläder och beväpnade soldater. 

En del av fångarna bär t.o.m. randiga mössor och ser i mina ögon onaturligt tjocka 

ut. Från ghettot är jag van vid synen av utmärglade människor.  Skrikandet tilltar:  
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Lämna allt bagage i vagnen! Weiter, weiter!  

Skall vi hämta bagaget senare? 

Skrikandet tilltar: dalej dalej – ut ut det är bråttom. Vi är på järnvägsrampen. 

Stationen är Auschwitz. Spåret slutar här. 

Så blir vi tillsagda att ställa oss i kön. Renia, Franka och jag. Vi håller 

varandra hårt i händerna, medan soldaterna skiljer kvinnor, barn och män åt. 

Plötsligt tappar vi bort familjen Freund i tumultet. Det sista jag hörde någon från 

familjen Freund sade, var Håll ihop! Den äldre generationen och barnen är borta. 

Borta från vår syn. Männen är borta. Allt sker i största brådska. 

Fragmentariskt kommer jag ihåg den hemska natten i chock. Vi drivs in i en barack, 

där vi måste klä av oss nakna, får en bit tvål och jagas till badet. Före badet blir allt 

hår bortklippt. Vi känner knappt igen varandra. Vi jagas in i något som ser ut som 

en sauna, eller en stor sal där ett slags duschar finns monterade i taket. Där står dr 

Mengele, i vit rock och visar med handen åt vänster och åt höger. Renia viskar till 

mig:  

Le för Guds skull. Vart du går, går jag efter.  

Renia är alltid samlad och behåller sin behärskning Jag håller upp mina händer och 

ler. Selektionen sker snabbt. Jag ser inte Mengeles ögon eller ansikte, är stel och 

chockad. Renia, Franka och jag blir visade åt samma håll. Efter selektionen passerar 

vi vidare och befinner oss nakna utanför baracken. Jag ser ett berg av skor och får ta 

ett par. I flera timmar står vi nakna utanför en barack,  

Först efteråt hör jag att vi bara var ett steg från döden. Mengeles handvinkning 

betydde ingång till krematoriet, eller rummet som verkade vara en sauna. 

Selektionen att välja ut människor till gaskammaren går blixtsnabbt.  Chocken eller 

hjärnförlamningen är total; jag kan helt enkelt inte förstå proceduren. Man är 

fullståndigt behärskad, eftersom en ögonblicklig död lurar. Trots att magen är i 

kramptillstånd vågar man inte reagera.  

 

Så minns jag att vi satt på marken i flera timmar, på Apellplatsen: Solen lyser starkt, 

vi sitter fem och fem i rader. Ett jättefält med fångar sittande på marken. Så 

småningom får vi en kastrull med soppa, som vi fem delar på. Vi skickar kastrullen 

som vi ätit från. Tiden står stilla. 

På Apellplatsen vågade jag knappast titta upp – för att jag, när jag ibland lyfte 

blicken såg de tyska vakternas gröna soldatuniformer? Nästa etapp är 

snabbmarschen. Vi skall marschera så. Magen strejkar mitt i marschen och jag kan 

inte ”hålla mig”. Vi lever! 
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Mala Maroko Freund 

Brittiska Arméns befrielse av koncentrationslägret Bergen-

Belsen den 15 april 1945  

 

Efter befrielsen från koncentrationslägret Bergen-Belsen i Tyskland den 15 april 

1945 kl. 15.00, ett datum som jag först senare fick reda på, tedde sig livet som en 

labyrint för mig. Det liv som en gång fanns i min barndom, tänkte jag, våra kära 

föräldrar, vår släkt – allt var utplånat. Och in i det sista stod min syster Renia och 

jag den gången inför en avgrund. Lägret hade ju minerats och massgravarna var 

öppna. 

 

Dödsmarscherna 

Vintern 1944-45 hade varit mycket sträng. Under dödsmarscherna165 hade vi gått 

fem och fem, försökt hålla ihop och krampaktigt hållit varandra i händerna, när det 

var möjligt. Beväpnade vakter hade gått bredvid och kontrollerat oss hela tiden, 

medan snön och blåsten trängde igenom de stela och frusna filtar vi hade på axlarna. 

Mest hade vi gått på vägar genom Tyskland, ibland passerat pittoreska byar, men 

oftast fått vandra på nätterna i en mörk kolonn mot den vita snön. För att stilla 

törsten slickade vi i oss snö vid vägkanten. Det hände, att folk kastade bröd till oss, 

som vi försökte fånga in.  

Vi var fem: Renia, Franka, Diana, Jula och jag som höll ihop hela tiden. Jula 

var en lång, vacker flicka med svart hår och blåa ögon. Hon hade en själslig styrka, 

som var ovanlig. Hon och Renia behöll lugnet och behärskningen även i de svåraste 

situationena. När de lyckats organisera en bit bröd, delade de den rättvist mellan oss 

fem.  

Vägen var kantad med fångar som först också hade gått i rad fem och fem, 

men sedan hamnat i slutet av kolonnen och till sist blivit kvar. Även vi blev färre 

och färre. När vi kom till koncentrationslägret Gross-Rosen, tedde det sig i våra 

ögon som ett stort hav av fångar. Därefter vandrade vi vidare och kom till KZ 

Mauthausen, beläget högt uppe på ett berg. Vägen ledde runt berget till lägret i en 

mycket vacker och pittoresk österrikisk omgivning, men ett inferno öppnade sig för 

våra ögon, när vi kom fram.  

                                                        
 

165 Dödsmarsch, Todesmarsch. Fångarna var övertygade om att marscherna syfte var att ta död på dem. 

Tusentals dog av svält, utmattning och misshandel eller sköts till döds. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsmarsch_(F%C3%B6rintelsen) 
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Efter en tid skickades vi till koncentrationslägret Bergen-Belsen i Tyskland. 

Det var grausam, fruktansvärt: öppna gravar, med ditkastade kroppar. Tyfus och 

dysenteri härjade och hungern grävde i våra magar. 

 

Dagarna före befrielsen från dödslägret166 

Dagarna före befrielsen den 15 april 1945 befann vi oss fortarande i Bergen-Belsen. 

De flesta av oss låg sjuka på marken, och de som ännu kunde stå på benen satt 

bredvid. I vår barack var både våra kroppar, fångkläderna och väggarna fulla av 

löss, som rörde sig i olika riktningar.  

Så vaknade jag till och såg, att det var färre vakter. Smittad av både tyfus och 

dysenteri låg jag på golvet i baracken, långa tider medvetslös. Min syster Renia 

hade ett kärl, i vilket vi ibland fick soppa, då den delades ut. När hon hade lite 

vatten, gav hon mig att dricka och tvättade mitt ansikte. När hon var tvungen att gå 

till ”toaletten”, låg jag ensam bland hundratals andra på marken. Då kände jag, att 

någon tog av mig mina träskor, men var för sjuk för att reagera och domnade bort. 

Plötsligt väcktes jag ur min medvetslöshet och låg hopkrupen på golvet. Hur 

lång tid som hade förflutit visste jag inte, men det var en helt annan barack. Svårt 

sjuka och döende människor låg runt omkring mig. Då insåg jag att jag blivit 

transporterad till ett s.k. Asylium, en barack varifrån man inte kunde komma ut. Det 

var den sista anhalten. Men livsgnistan inom mig fanns kvar och hoppet om att få 

träffa min syster och Franka igen trots att ingen av dem visste var jag var. Tidvis 

medvetslös under flera timmar vaknade jag till när vi fick litet s.k. kaffe.  

Jag hade sett hur porten öppnades för några fångar, som bar en kittel med 

kaffe, och sedan stängdes igen. Med mina sista krafter kröp jag fram till den plats 

varifrån de skulle bära ut kitteln. Så klamrade jag mig fast vid den, och när fångarna 

skulle transportera ut den nu tomma kitteln, lyckades jag komma med ut genom 

porten. Men åsynen av detta asylium med sina döda, sjuka och halvdöda människor 

som satt och låg på golvet och bara väntade på slutet, hade varit fruktansvärd och 

min ork hade tagit slut. 

Efter det att jag återfått medvetandet igen sökte jag mig tillbaka till baracken, 

där min syster var, och så kunde vi återförenas. Renia hjälpte mig tillbaka till livet 

genom sitt mod, sin värme och sin omtanke. Några mediciner eller mat fanns inte. 

Det skulle emellertid inte dröja länge, förrän även Renia smittats av samma 

sjukdomar och det blev min tur att hjälpa henne. Runt omkring oss dog flera 

människor och hemska scener utspelade sig, där människor blev sinnesrubbade 

medan andra resignerade.  

Vi hade varken fått vatten eller mat på flera dagar. Min syster var svårt sjuk 

och låg vid ingången till baracken. Franka, min svägerska, var placerad i baracken 

                                                        
 

166 Bergen-Belsen var ett koncentrationsläger i det nazistiska Tyskland och var beläget nära Celle. 
Lägret byggdes 1940 för sovjetiska krigsfångar. 1942 blev Bergen-Belsen ett koncentrationsläger efter 
att 20 000 sovjetiska krigsfångar torterats och dödats. Befrielsen kom genom den Brittiska armén den 
15 april 1945. Tyskland kapitulerade villkorslöst den sjunde maj 1945. 
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bredvid. Jag ställde mig på tå intill ett fönster och kunde se henne sitta med en säck 

under sig på golvet. Jag fick kontakt med henne, men hon hade blivit så utmärglad 

att hennes blåa ögon dominerade hela ansiktet. När Franka blinkade, gick jag in i 

baracken och omfamnade henne.  

 

Hungern i lägret var fruktansvärd och sjukdomarna skördade många offer. 

Dessutom gick det rykten om att kannibalism förekom i den ukrainska baracken. Att 

de tyska vakterna visste, att fronten var nära, förstod vi så småningom, eftersom 

många av dem flydde. Nu kunde vi röra oss någorlunda fritt i lägret.  

En tid före befrielsen den 15 april 1945 hade vi sett min äldsta syster Sura 

Cywia genom taggtråden. Vi ropade hennes namn och hon upptäckte Renia och 

mig. Alla tre var vi redan sjuka då. Vi samtalade en stund och bestämde att vi skulle 

träffas på kvällen. Hon kom aldrig utan dog i lägret kort före befrielsen. Liksom 

Anne Frank och hennes syster Margot blev Sura kvar i Bergen-Belsen. 

Lägret var som en stad och ett öppet inferno. En dag lade jag märke till att en 

skara människor rörde sig mot den barack där matförrådet fanns. Trots att jag var så 

försvagad stod det klart för mig, att jag måste resa mig upp och följa efter skaran av 

de uthungrade som ännu hade livsgnistan kvar.  

Jag var som i trance, halvt medveten där jag gick. Vi närmade oss baracken. 

Vakten var inte där. Folk var som besatta. Vi såg att det fanns bröd upptravat. Panik 

utbröt. Jag förstod, att bröd skulle kunna rädda min syster och tog tag i en limpa och 

lade den i kappfickan. Krampaktigt trängde jag mig ut från människomassan och 

skyndade in till Renia i baracken.  

Bara lukten av bröd räckte till att få mig att bli som berusad. Men när jag 

ställde mig vid dörren, kände också alla de som låg där halvdöda lukten av bröd. Jag 

sade till Renia att vi kanske kunde rädda oss. De andra fångarna var emellertid så 

utsvultna, att de nästan kastade sig över mig i sina försök att få tag i brödet, medan 

jag backade mot ett fönster. Jag vet inte, hur jag fick en sådan styrka att jag i sista 

minuten kunde klara att hoppa ut genom fönstret och ha brödet kvar. Men visst kan 

jag förstå medfångarnas reaktion, när vi alla befann oss så nära det yttersta. 

Så låg jag på marken en stund och försökte samla mig. Det var påfallande, att 

det inte syntes några vakter, inte heller de tyska kvinnliga vakterna, som var så 

grymma. Så småningom kunde jag gå in och tala om för Renia att jag hade lyckats 

få tag i en limpa. 

Just denna dag 1945 – den 15 april – var befrielsen nära. Jag minns inte hur 

många timmar det dröjde innan vi på eftermiddagen hörde meddelandet från en 

högtalare, att tanks närmade sig lägret. Panik utbröt på nytt, och folk sprang mot 

lägerportarna. Men vi var för sjuka och svaga för att kunna företa oss något. Vi 

hörde uppmaningar från högtalarna: De hade kommit för att rädda oss. Vi skulle 

hålla oss lugna. De skulle hjälpa oss.   

En stund senare såg jag fem brittiska tanks med soldater, som körde in i lägret 

till apellplatsen. Både jubel och panik utbröt. Alla ville röra vid de brittiska 

soldaterna, som hade kommit för att hjälpa oss. De hade litet choklad och annat i 

fickorna som de delade ut, men det var omöjligt att komma fram till dem, eftersom 

de var belägrade av avmagrade och uttorkade människomassorna. Vi var ju alla 
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smittade av tyfus och dysenteri, därför att kloakerna var öppna. Men jag kände en 

sådan lycka och kunde se, att även de som var döende försökte krypa fram, röra vid 

befriarna och känna en sista fläkt av livet. 

 

Efter befrielsen förflyttades Renia och Franka till de gamla kasernerna, som 

omfunktionerades till sjukhus, där de fick hjälp av medicinstuderande från Belgien. 

Jag som inte var helt frisk vågade inte lägga in mig på sjukhuset utan uppehöll mig i 

den lilla staden Bergen, så att jag kunde gå och besöka Renia och Franka på 

sjukhuset. Krigsslutet den 7 maj hade ännu inte inträffat, och det rådde kaotiska 

förhållanden i staden.  

De engelska soldaterna gjorde en fantastisk humanitär insats: I Belsen, denna 

pesthärd, gick de in i barackerna och undersökte om någon levde bland fångarna 

som låg på golvet och tog ut dem som fortfarande gav livstecken ifrån sig. Jag 

kände, att jag måste vara på benen, och så fort jag fick litet bröd eller något att äta 

av soldaterna, gick jag till sjukhuset med maten och lämnade den till min syster. 

När kvällen kom hade jag ingenstans att sova och knackade på en dörr i de 

gamla kasernerna, där det fanns andra flyktingar, och undrade om jag kunde få 

övernatta där. Dörren öppnades och en utmärglad flicka frågade mig vem jag var. 

Jag svarade, att jag var Mala Maroko från Łódź, där min familj levt en gång. ”Du 

får komma in och sova på golvet på en madrass”, sade hon, ”för jag vet vem du är”. 

Det var flera personer som låg i det rummet. En hade s.k. Kopf- und Bauchtyphus 

(buktyfus). En annan flicka kastade sig fram och tillbaka på golvet och var mycket 

sjuk. 

 

Även i Bergen rådde kaotiska förhållanden och jag gick med i ett polskt gäng, som 

tiggde mat i byarna. Att jag anslöt mig till dem berodde på var rädd för att bli 

ihjälslagen om jag närmade mig, när jag var så svag och nedgången, för att inte tala 

om hundarna, som gav skall och förföljde oss.  

De tyska bönderna hade förråd de inte ville dela med sig av. Det hände 

emellertid ibland att vi fick några gamla jästa konserver våra magar inte tålde. Men 

när vi kom flera stycken, så delade de ändå med sig litet av sin egen mat. De som 

låg på lasarettet i Bergen hade det litet bättre än vi, eftersom de hade sängplatser 

och fick hjälp.  

Märkliga scenarier ägde rum under denna tid. Efter befrielsen uppstod något 

som liknade en folkvandring, när man sökte efter anhöriga och andra överlevande. I 

detta kaos letade även Renia och jag efter någon från vår familj, Men vi hade blivit 

så utmärglade och förändrade, att vi inte riktigt kunde känna igen varandra.  

 

En händelse har etsat sig fast i mitt minne: Det kom en flicka fram till mig, en s.k. 

Schmuckstück. Så benämnde vi personer som blivit fullständigt utmärglade och 

hade de karakteristiska stora, stirrande ögonen. Hon frågade mig ”Har du sett min 

syster eller bror?” Så nämnde hon deras namn och beskrev dem. Jag ville inte se det 

omöjliga i hennes önskan – även om jag verkligen skulle träffa på hennes bror eller 
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syster, så skulle jag inte kunna identifiera dem på beskrivningen, vi hade ju alla 

förändrats till oigenkännlighet.167 

En glädje för mig var dock att både Lenia och Franka så småningom kände 

krafterna återvända. Vi fick nya identitetskort med våra namn från den engelska 

militäradministrationen.  

Jag lärde mig de engelska orden I am hungry och fick svaret: I am sorry. Och 

mitt i alltihop hade de engelska soldaterna underhållning och dansade ”Lambeth 

Walk” på torget i Bergen. 

                                                        
 

167167 Mala Maroko-Freund 031010 
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