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Namn på människor och platser

Den judiska traditionen bjuder att man må minnas männi-
skors namn. Om inte så är det som om dess bärare inte
funnits. 
Vad gäller städer och orter i Jiddischland får man samma
tanke. Finns det ingen hågkomst av dem längre så lever inte
heller dess invånare kvar ens i vårt minne.

Farfaln vi in Brod sa man en gång om staden Brody som nu
ligger i västra Ukraina. Namnet kommer från ordet för vad-
ställe, brod. Det är ett vanligt ortnamn men återfinns också
hos skådespelaren Adrian Brody, pianisten i filmen med
samma namn, samt hos Max Brod, Kafkas vän och
förvaltare av dennes litterära arv.
 

Brody var en gång en logistisk knutpunkt för ryskjudiska
emigranter och där stannade även Sholem Aleichem till
inför den långa resan till Amerika.
Sedan järnvägens sträckning kom att ligga en bit från staden
förlorade den sin betydelse och forna glans. Därav uttrycket
ovan; Brody blev sinnebilden för något som varit men som
inte längre är, utan bara farfaln – förlorat och hopplöst.

      Ruinen efter Stora synagogan i Brody, ursprungligen från 1742  

Kvar finns dock en imponerande ruin av en så kallad
fästningssynagoga, som inte ens tyskarna lyckades
demolera. Även stadens gymnasium, där Brodys store son
Joseph Roth gått, står kvar med en byst av författaren
framför huvudbyggnaden. Roth ville aldrig vidkännas sitt
ursprung i den allra fattigaste delen av staden, vars spår nu
är helt borta. Men i sitt mästerverk Radetzkymarschen
skildrar han ändå mycket suggestivt trakten runt Brody.

Inte bara Gaon från Vilna benämns efter staden där han levt.
Ortnamn har också många heliga tsadikim, rättfärdiga
förkunnare med gudomliga egenskaper: Från Bratslav 
Der Bratslaver Rebbe – Rabbi Nakhman, sonsonson till den
store Baal Shem Tov, Den Allseende från Lublin – Der
Lubliner Zeer Yakov Yitzkhok. Tillnamnet Den Allseende
syftade på hans förmåga att se in i en människas själ. Han
hade en gång som lärare Rabbi Elimelekh från Lizhensk
(idag den polska vallfartsorten Leżajsk) och även Rabbi
Shmelke från Nikolsburg (tjeckiska Mikulov). Från Shpole
kom den kände chassidiske rebben Der Shpoler zeyde. Den
i vår tid kände Lubavitcher Rebbe hade sitt tillnamn från
Chabadrörelsens huvudort 1813-1915 inte så långt från
Smolensk. Andra kända namn är Dov Ber från Mezeritch
och Levi Yitzkhok – Der Berditshever Rebbe från Berditchev.

“Far ot dem vant iz er geshtanen! Ot do hot er gedavnt!”
skrek den chassidiske ynglingen med av rörelse sprucken
röst. “Just vid den här väggen stod han. Just här har han
bett!”
Vi stod i en replika av Israel ben Eliezers shtibl, hans
bönehus, i ukrainska Medzhybizh, som blev den sista
anhalten i hans liv. 
Vallfartsorten och själva platsen hade blivit ett med
ynglingens helige läromästare, Baal Shem Tov.

Detta kunde jag också se i Uman, dit många tusen bratslaver
chassider vallfärdar för att stå vid Rabbi Nakhmans grav på
Rosh Hashone. Samma hänförelse och känsla av närhet till
Rebben. Plats och person blir ett. 

Från Levi Yitzkhoks Berditchev kom också den sovjet-
judiske författaren Vasilij Grossman. Han skrev tillsammans
med Ilja Ehrenburg Den svarta boken, som var en samling
vittnesmål om Förintelsen också på sovjetisk mark. Boken
förbjöds dock, då Stalin ogillade att man beskrev det judiska
folkets lidande, eftersom “hela Sovjetunionen lidit under Det
Stora Fosterländska Kriget”.
När krigskorrespondenten Grossman kom till sin födelsestad
med den framryckande fronten fick han veta att hans mor
mördats av tyskarna. Senare skrev han manus till filmen
Kommissarien, som också filmades på plats i staden. 

Ett besök i den polska staden Chełm söder om Lublin i östra
Polen är ingen upplyftande upplevelse; jag minns de gråa
förfallna husen med flagnande puts i en region drabbad av
arbetslöshet och avfolkning. Mer farfaln än Brody... 

Varje gång jag hör staden nämnas tänker jag på två saker:
dels på Ida Haendel, som i egenskap av fyraårigt vunderkind
debuterade som violinist hemma i Chełm för att senare i
livet göra en internationell karriär som framgångsrik och
upppburen solist och pedagog och dels på Di khelemer
khakhonim – de visa från Chełm. De kallas också för Di
khelemer naronim – tokstollarna från Chełm, en beteckning
som är mer rakt på sak. I judisk folklor är dessa otaliga
berättelser bekanta för alla jiddischtalande; historierna om
mänskligt tillkortakommande och inskränkt tänkande. Men
som ofta i judisk humor med mycket självironi och förstå-
else för människan. Alla kan vi ju göra tokiga saker som
saknar all logik:

“Hos en jude hade det försvunnit två skålpund shmalts. En
misstänkt förövare var huskatten. Efter mycket funderande
kom husbonden fram till att han skulle kunna väga katten.
Och mycket riktigt, den vägde precis två skålpund! Se där,
sa mannen, nu vet vi var flottet är. Ober vu iz di kats aleyn
ahingekumen? Men vart har då katten själv tagit vägen?” 

Men associationerna gällande geografi kan ta många vägar.
Som att namn på byar eller platser kan vara förledande
vackra men samtidigt fasansfulla och besudlade för alltid. 
Bynamn som Uggleskogen, Björkdungen eller Lilla
skogsgläntan tycks inbjudande och behagliga. 
Men de polska originalnamnen låter mycket annorlunda: 
Sobibór, Brzezinka och Majdanek
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