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“Shtisel” har funnit en plats inte bara i svenska hjärtan

Pappa Shulem Shtisel med sonen Akiva och dottern Giti

Hur kan en israelisk dramaserie på hebreiska och jiddisch
om en haredisk (ultraortodox) familj från stadsdelen Geula i
Jerusalem fascinera TV-tittare över hela världen? Det är inte
bara i Sverige kritiker har rosat serien om familjen Shtisel
för att den ger en realistisk bild av en from familj och undvi-
ker de vanliga stereotyperna av fromma judar. Sedan filmen
textats på engelska och sänts via Netflix har detta familje-
drama älskats av miljontals tittare.
Journalisten Tzippy Yarom i den harediska tidningen
Hamishpacha (Familjen) skriver att det andra, det främ-
mande, alltid är intressant. “Shtisel” är inte verklighetsteve
men ger ändå tittaren en känsla av att ha besökt något
hemligt och okänt, vilket i sig kan vara ett problem, efter-
som åskådaren nu tror sig veta något – vilket inte är fallet.
Sure-Rukhl Schaechter tar upp frågan i den amerikanska
jiddischtidningen Forverts. Hon menar att det snarare är
igenkänningsfaktorn, som ligger bakom framgången för
“Shtisel”. Tittarna ser att judarna, med sitt väsenskilda
levnadssätt i de ultraortodoxa enklaverna, har samma
glädjeämnen och precis likadana tsures, bekymmer och
problem, som andra, fraye yidn, och till och med goyim...
Hon beskriver en afton i den enorma synagogan Temple
Emanu-El i New York, dit det kommit 2 200 åhörare för
att lyssna till ett panelsamtal med några av skådespelarna i
“Shtisel” och deras producent. Medverkande var Dovele
Glickman (Shulem Shtisel), Michael Aloni (Akiva Shtisel)
och Neta Riskin (Giti Weiss).
Glickman berättade att då han läst manus till dramaserien
kysste han sidorna och tackade Gud och människorna som
skrivit det. Frågan är bara vem som vill titta på ett sådant
program? Han berättade också att han slutat röka för flera
år sedan och när han ser att Shulem Shtisel röker hela tiden
blir Glickman verkligen förtjust. Han spelade upp en scen
för publiken hur chassiderna i Mea Shearim uppträtt mot
honom i en scen när han gick in och ut ur en bokhandel och
talade i en osynlig mikrofon och lyssnade på instruktioner i
en hörsnäcka. När han var klar frågade han bokhandlaren
om han tyckte det var underligt med en sådan kund, men
denne sa bara: “Välkommen tillbaka nästa vecka för då har
det kommit in några intressanta böcker”.
Skådespelaren sa att han var lycklig över att människor tror
att han behärskar jiddisch.”Jiddisch är inte så främmande för
mig som till exempel svenska, men jag förstår bara ungefär
20 % av replikerna på jiddisch. Det tar mig fem gånger 
längre tid att lära mig replikerna på jiddisch utantill”.

Under ett rörande ögonblick beskrev Dovele Glickman hur 
“Shtisel” inverkade på honom som en sekulär jude: “Jag
växte upp med att titta på franska och andra europeiska fil-
mer och det var alltid min värld. Men när jag spelade den
här rollen, då jag varje dag måste ta på mig skägg, pejes och
fromma kläder, förstod jag för första gången hur det kändes
att vara en jude.”
När samtalsledaren frågade deltagarna om Kive, som tyckte
mycket om att måla och så småningom blir indragen i den
israeliska konstvärleden, kanske vill lämna det fromma sät-
tet att leva, motsatte sig genast Michael Aloni: “Han vill ab-
solut inte bort. Tvärtom, den enda gången han glömmer att
lägga tefillin har han djupa samvetskval därefter. Han vill
verkligen förbli from men söker helt enkelt inspiration för
sin konst.”
Aloni gav ett exempel på ”Shtisels” popularitet som också
överraskade honom: ”Jag promenerade en gång på en gata
i Brasilien och plötsligt hör jag: 'Hej, Kive'! Jag vänder mig
om och mannen frågar om han kan få ta en selfie med mig.
Det visar sig att han inte ens är jude men är en stor anhäng-
are av ”Shtisel”.
Neta Riskin gav intressanta detaljer om hur länge hon – en
sekulär skådespelerska – måste förbereda sig för att spela
Giti, en haredisk mamma till fyra barn: “När jag för första
gången träffade den fromma instruktrisen hade jag tagit med
mig ett häfte fullt med frågor för jag hade trott att hon skulle
förklara vissa trosfrågor för mig. 'Nej – sa instruktrisen – jag
vill hellre se hur du går.' Jag blev förvånad över att hon bara
ville se hur jag går, visade henne och hon sa genast: 'Nå, jag
ser att du har mycket att lära.' Hon förklarade att då Giti går
på gatan gör hon det mycket anspråkslöst som om hon inte
alls tyckte om att gå hemifrån, särskilt nu då hennes man
lämnat henne. Hon vill inte att någon ska titta på henne och
därför tittar hon inte någon i ögonen. Hennes enda mål är att
gå från punkt A till punkt B och tillbaka hem.”
Riskin analyserade också den djupa förändringen som Giti
undergår under loppet av serien och jämför det med den
klassiska litteraturen. I Homeros Odysséen, till exempel,
läser man om Odysseus äventyr, men man vet inget alls om
kvinnan, som blir kvar därhemma och väntar på honom. I
”Shtisel”, när Gitis man Lipe flyr till Argentina, blir tittaren
kvar hos den lämnade hustrun, eftersom hennes upplevelse
verkligen är intressantare än att bara se hur Lipe springer
efter andra kvinnor. Och när Lipe till slut kommer tillbaka
hem och vill bekänna för henne och därmed göra bot, säger
hon bara att hon inte vill veta. Det är klart att hon redan har
en plan: hon vill inte ha något medlidande, hon behöver bra
äktenskapspartier för sina barn; det är bättre att hon – och
ingen annan än hon – ska veta vad som hänt honom i Argen-
tina. I denna scen byts dramatiskt balansen mellan Giti och
Lipe. Nu blir han den svage och hon den starka.
Under samtalet påpekas hur intressant det är att ”Shtisel”
blivit så omtyckt av de sekulära israelerna. Men Aloni beto-
nade att ännu intressantare är att även de ultraortodoxa tittar
på den. De har visserligen ingen TV men laddar helt enkelt
ner varje avsnitt på sitt ”WhatsApp” förklarade han. ”Shtisel
är faktiskt en överraskning för dem, eftersom de i program-
met ser sig själva.”
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