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Textilmagnaten Izrael Poznańskis mausoleum i Łódź. Under kupolen
vilar han och hans familj i väldiga, röda granitsarkofager. På en annan
del av begravningsplatsen, dos geto-feld, finns hundratals namnlösa
gravar.

Inne i Baal Shem Tovs oyel i Miedzhybizh, Ukraina. Till höger Izrael
ben Eliezers grav, dit många chassider vallfärdar. BShT, som han
också kallades efter akronymen av hans namn, anses ofta vara chassi-
dismens fader och grundare, vilket inte är helt sant. Hur som helst är
han en centralfigur inom denna trosriktning och många av hans ätt-
lingar eller elever bildade chassidiska dynastier. 

En kvinnograv på begravningsplatsen i polska Otwock med den van- 

liga symbolen ljusstaken. Här kan man också finna gravstenar över
människor från vitt skilda orter. Till Otwock, känt för sina pensionat
och fina luft, reste inte bara warszawajudarna med sina familjer över
sommaren. Hit kom också tillresande från hela Europa för att söka bot
för  der krenk, Sjukdomen, det vill säga tuberkulos eller tvinsot som
man kallade denna en gång så utbredda och fruktade sjukdom. De
sjuka  vårdades en tid på något av stadens sanatorier, kanske på det
judiska Zofiówka, men återvände aldrig hem till Sankt Petersburg,
Breslau eller Bryssel igen. Bara deras gravar finns kvar i Otwock.

Sataniv i västra Ukraina. På denna begravningsplats finns flera avbild-
ningar av djur, bland andra kaniner. Dessa sägs symbolisera gudsfruk-
tan och underkastelse; “den som darrar inför Gud”... Ungefär samma
betydelse har ordet haredi. På svenska brukar man kalla haredim för
ultraortodoxa.

Den judiska begravningsplatsen i Berditchev, Ukraina, med en mängd
gravstenar i en form, som kallas valinkes, det vill säga traditionella
ryska filtstövlar. Dylika gravstenar har jag bara sett i Ukraina. I bak-
grunden en stor, nyuppförd oyel över Levi Yitskhoks grav. 
Denne chassidiske rebbe räknas som en av Baal Shems Tovs efterträ-
dare genom att han själv varit elev till Dov Ber från Mezeritch, som i
sin tur var en av Baal Shem Tovs disciplar. 
Levi Yitskhok kallades ibland för judarnas försvarsadvokat, eftersom
han troddes ha förmågan att medla mellan dem och deras Herre. Han
komponerade flera populära chassidiska sånger som A Dudele och A
din toyre mit Got (Kaddish för Rebbe Levi Yitskhok), i vilken han vill
ställa Den Allsmäktige till svars för judarnas lidande.
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