
Rawa Mazowiecka, macewy (fot. Stanisław Stępień, 2014 / odpis i przekład z fotografii Andrzej Trzciński) 
 

 

[NN mężczyzna], zm. 21 adar 5645 r., tj. 8 marca 1885 r. 
 

 
 

qpl hmrt tn> rda ‘a’k ‘pn 
1 Odszedł 21 adar, roku 645 według krótkiej rachuby. 

alv ym 
2 Gdzież jest i nie 

hary rbg 
3 człowiek oglądał 

[tvm] [hyxy] 4 [który by żył] [śmierci] 

... 5 ... 
 

Uwagi: WERSY 2-4: Ps 89,49, na kartach książki układ tekstu w pionie. Poniżej 4 wersu stela odłamana. 

 

 

 

[NN mężczyzna, data śmierci niezachowana, ok. 1885 r.] 
 

 
 

... [‘pn] 1 [Odszedł] ... 

alv ym 
2 Gdzież jest i nie 

hary rbg 
3 człowiek oglądał 

tvm hyxy 
4 który by żył śmierci 

lkb r>yh >ya ‘np 
5 Tu pochowany mąż prawy, na wszystkich 

vy>imb ,ymt vykrd 
6 drogach swoich zacny w swych uczynkach 

...  ... 
 

Uwagi: WERS 1: Górna część steli odłamana, zapewne była tam data śmierci. WERSY 2-4: Ps 89,49, na kartach 

książki układ tekstu w pionie.  Poniżej 6 wersu stela odłamana. 

 

  



Jona ben Mosze ha-Lewi Szwajcer, zm. 3 adar pierwszego 5651 r., tj. 11 lutego 1891 r. 
 

 
 

n’’’p 
1 Tu pochowany 

hnvy ‘hvm 
2 nasz nauczyciel Jona 

l’’z yvlh h>m ‘r ]b 
3 syn pana Mosze z Lewitów, pamięć jego niech będzie błogosławiona, 

rijyyvv> 
4 Szwajcer. 

‘g ,vyb rupn 
5 Odszedł w dniu 3 

]v>ar rda >dxl 
6 miesiąca adar pierwszego, 

qpl a’’nrt tn> 
7 roku 651 według krótkiej rachuby. 

‘h’b’j’n’t 
8 Niech będzie dusza jego zawiązana w woreczku żywych. 

 

Uwagi: WERS 8: Por. 1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. 

 

  



Sara Clawe bat Awraham eszet Jona Szwajcer, zm. 20 elul 5653 r., tj. 1 września 1893 r. 
 

 
 

n’’’p 
1 Tu pochowana 

hbv>xh h>ah 
2 niewiasta poważana, 

i[ba]lj hr> trm 
3 pani Sara Cl[aw]e 

l’’z ,hrba ‘hvm tb 
4 córka naszego nauczyciela, pana Awrahama, pamięć jego niech 

będzie błogosławiona, 
rijyyvv> hnvy ‘r t>a 

5 żona pana Jony Szwajcera, 

lvla ‘k trupn l’’z 
6 pamięć jego niech będzie błogosławiona. Odeszła 20 elul 

‘q’p’l gn’’rt tn> 
7 roku 653 według krótkiej rachuby. 

‘h’b’j’n’t 
8 Niech będzie dusza jej zawiązana w woreczku żywych. 

 

Uwagi: WERS 8: Por. 1Sm 25,29; TB, Szabat 152b oraz modlitwa Jizkor. 

 


