Katalog židovského hřbitova v Sušici (294) – po všech úpravách proběhnuvších od roku 2014
Přehled zajímavějších náhrobků najdete zde . Pro pochopení zdánlivé myšlenkové monotónnosti jednotlivých eulogií, doporučujeme.
Katalog:
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ypla *h tnsb lvla vk g ovy hrhub ny
ibl dkrt
vtvrvinbk rvhu [qz oymvrm hl*i
vtyrb ynb lk vyli vdpcy*v
vtbhav vnb di svmt al vrk*z
vtyrhab vl [vpeh bvu b*r
rbxh rb rzvi ybr rbxh hh
lz fpaqeravvs hmls ybr
qyzvmh tmkxb lvdg [mva yh
bgviv oynmb rvnkv lbnb
/<<</ vydy ynnrv rzp yh bri vlq
oymihv oydvhyb lvdg dvbk
vdvbk rviy di [syy htiv
hyysth rxs rvnkv lbnb
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9 1864 Schwarzkopf Ozer /Oser

hbent

transkripce
Pan
Oser Schwazkopf
Umírá 27. ix. 1864
----Hier ruht Oser Schwarzkopf 5624
-----Jeho duše vyšla bez úhony (be-tahara) třetího dne
v týdnu, dne 26. elul roku 5624 od stvoření. a
(když se) i v koruně šedin odebral na Výsosti čistý
jako v mládí,
želeli ho a oplakávali všichni synové Smlovy.
Pro jeho syna a milovanou ženu pak jeho památka
nikdy nepomine // a jeho konečnou (odměnou) je
bezpočet Dobra,
skrytého u Vznešeného (ha-cafun-lo) // takový byl
učený (chaver)
pan Ozer, syn učeného rav Šlomo Schwarzkopfa
(za*l) //
Býval neobyčejně zručný v hudebním umění
(chochmat ha-muzik), na harfu, citeru i nástroj
strunný i flétnu . (parf.)
I jeho hlas, jímž šířil jásot, býval libý. A stejně tak i
jeho ruce, jimiž (velebil Vznešeného) mezi židy i
ostatním lidem.
Nyní spí tu, až do chvíle kdy jeho velebnost opět
procitne zvuky harfy a citery při Rozbřesku
vzkříšení
------------o
Pan Oser Schwarkopf, sklářský mistr, umírá 27. iv.
1864.
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Podle matrik ve svých 89 letech v čp. 1, jako syn
pana Salomona Schwarzkopfa. Je otázkou, zda je
to tentýž Šlomo Schwarzkkopf, jehož náhrobek
nacházíme na pozici 180 a který umírá jako
devadesátiletý již v roce 1810. (Další poznámky a
komentář.)

rbqnv lvla ay*b ovyb hrhub ny
avhk ovyb
/bkvkh [myc/
qpl drt tns
v rsy sya xvny hp
*ymy ibsv [qz rskv
tmab vyh vyqci lk
ybr rbxh oymtbv
hnvkmh rziyba
bhva lz qs gyliz
di ovls fdvrv ovls
ovlsb vyxal vab
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8 1844 Schwarzkopf Selig

hbent
brt mypla*h tns [vyc b ovyb ny
/[myc/
vas larsy tvnb vab
<<< hrin hlvtb li hykb
hdmxn hnsvs <<< <<<
hk [eqh tb hnyd hms
fpaqeravvs rib [rha
htyh oyinv hpy
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004a 13

5 1842 Schwarzkopf Dina
12 1810 Fürth

Josef

hbent
ny

Umírá v čistotě *bejt 11. elul 5604 (26. viii. 1844)
/hvězdice/
****
Zde spočinul ryzí a košerný člověk,
muž v koruně šedin
jehož všechno úsilí se odvíjelo v pravdě
a bezúhonnosti, *ha-chaver rav
Aviezer recte
Selig Schwarzkopf.
Miloval pokoj a následoval ho, až do chvíle
kdy u pokoji odešel ke svým bratřím
----podle matrik (dále pm):
Seligman Schwarzkopf, syn Isacka a Ludmily,
usedlý v čp. 8, dožívá se 80/83 let

datace poškozena - bez záruky
Dina (dětský hrob - betula, šošna)
otec: Aharon Ber Schwarzkopf
petira: jafa we-najim hajta .
--------------o
podle matrik prozatím nenacházíme, ale
datum (vročení) nemusí být správně přečteno!!
2. sivan 5602 odpovídá 11. v. 1842
dvojitá macejva - silná eroze

2

vylck vu
l aiqt
hpy fcvy dly
/==/ rat
*mgp
*mgp
vdrpn /====/ mymyinhv oybhanh
/===/ hla
004b 28

12 1810 Fürth

Agnes

l*nh

data se naštěstí daří získat,
a díky matrikám lze potvrdit, že jde
sourozence Josefa a Agnes Fürthovy
ze Sušice čp. 8 - oba zemřeli krátce po sobě
na záškrt.
Josef: 13. prosince 1810 (15. kislev 5571)
Agnes: 28. prosince 1810 (23. kislev)

viz výše

/[myc/
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9 1862 Hahn

Eliezer

[syy hp
rziyla dlyh
rzyl hnvkmh
[hah ldnim k [b
ryya hk a ovyb rupn
qpl bkrt tns
hbent
oypla *h [cyn vu xcpd b ovy lny
ibl dkrt
/[myc/
[qz sya [syy hp
baz qxey hk rqyh hh
[ah flavv qzyya hnvkmh
*hsm
vspn htli lnh ovyb
oymvrml
hrhmb tyyhtl eyqy vpvgv
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4 1864 Hahn
11 1866 Mosauer

Jicchak Zev
Johanna

hbent
u * * * p

standardní
dětský hrob (ha-jeled)
Eliezer zvaný Lejzr
otec: Mendel Hahn
------- pm -----v matrikách prozatím nenalezen

standardní epitaf - petira:
Onoho zmíněného dne se jeho duše povznesla
k výsostem, zatímco jeho tělo procitne ze svého
spánku v okamžiku Vzkříšení. Kéž je to již brzy .
= pm* - poznámky a matriky =
Jicchak Zev (Wolf) Hahn, tkadlec (Webermeister)
syn Jakoba a Sáry, usedlý v čp. 13
Umírá 21. iv. 1864 ve svých 79 letech
Hier ruhet
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/Hana

vylck b qs ovyb hrhub ny
qpl vkrt tns
oysim tbvu tvdypl tsa
hytvbytn lkb oivn ykrd hykrd
ynil hsrp hpk ovls vyh
trui [vybal hxls hydyv
*hmlvil hklh tybh trqiv hlib
hivneh hsah hh hytvns bvub
fvlah tsa anah m hdvcxhv
yn riyvzam jnih hk [yeqhv
hs qqm
ynsy veyky di ovlsb bkst
vnymyb hrhmb otmvntm rpi
hbent

Johanna Mosauer
gest. 10 -t. November 1866
===o===
Sem uložili (tu jejíž jiskra žití)
vyšla v čistotě o svatém šabatu 2. kislev
roku 5626.
ženu vznešeného zápalu (lapidot) a laskavých
skutků. Její cesty byly cestami dobra a všechny
stezky její stezkami pokoje. Svoji dlaň otevírala
chudým a svoji náruč potřebným. Čelenka chlouby
svému manželu a také hlava rodiny (akeret habajit). Odešla do svého světa v nejlepších svých
letech. Taková byla ta cudná a milosrdná
paní Hana, choť duchovního knížete (aluf wekacin), váženého pana Henocha Mosauera (kéž
jeho světlo ještě svítí) ze svaté obce Sušice
V pokoji bude spát až do chvíle, kdy Spáči v prachu
procitnou ze své hluboké dřímoty, pokud možno
ještě za našich dnů /tanceva/
===== symbolika =====
mohutný žulový náhrobek z náznakem portálů
(sloupů Stromu života), ukončený
trojúhelníkovitou korunou v jejímž vrcholu
nacházíme hvězdicovitý motiv - řez etrogem anebo
prostě hvězdu)
Podle matrik, manželka pana Siegmunda
(Henocha), rozená Pick, otec pan Joachim Pick,
matka Elisabeth roz. Schwarzkopf,
původem z Dlouhé vsi.
Mosauerovi usedlí v čp. 128. Paní Johana umírá v
51 letech

008

30

11 1879 Kubie

Lea

vylck uk a ovy hrhub htmsn taey
u /[myc/ p

Jiskra jejího žití vyšla v čistotě prvního dne (v
týdnu),
(p.t.)
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ibl mrt oypla *h
lk hrvth ykrdm htun a*l
hymy
lk *uimv tvem lyx ts*a
hysim
hynb hvdypch yvbav yvh
hytvnbv
hal trm hdvcx hsa hh
jauyvvil hsm hvmk tb
ybvq hmls ybr rbxh tsav
hpm hi
hbent
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10 1864 Schwarzkopf Šalom

/[myc/
yrst x h ovyb lny
*ibl hkrt oypla h tns
[syy hp
rbxh hlinhv rqyh sya
ybr rbxh rb ovls ybr
fpakeravvs oyrpa
hpm lez
hbent
bmqt tns [vyc ak b ovy dlvn
ibl zkrt tns [vsxrm *h*d ovyb rbqnv

Jakob
010

29

10 1862 Schwarzkopf /Jokeb

vtlgcl *xy vl rxb bki*y
vtarql vzliv vss oynvyl*i
vtybm vtkylb imsn hlyly lv*q
vtaeb jvrbv vavbb avh jvr*b
vytvns lkb vl hyh ovl*s

dne 29. kislev 5640 od stvoření světa
=== eulogie ===
Nikdy, po všechny své dny nesešla z cest Nauky
ta cudná žena, jejíž veškeré skutky byly (plničké)
micvot a laskavých skutků;
Běda (hoj wa-voj) - takto ji želí její synové
a dcery
totiž tu tolik milosrdnou paní Leu
dceru našeho učitele Moše Lewitocha
a choť učeného rav Šlomo Kubie (Kubý)
odtud (ze Sušice) budiž jim přán pokoj.
/tanceva/
--------------------------V matrikách, zdá se nezachycena
Datace 1789 dává tušit, že náhrobek není na
své pozici a bylo s ním hýbáno

standardní epitaf - vstupní fráze :
Zde si pospí (zde si ustlal)
ha-chaver, pan Šalom
syn pana Efraima Schwarzkopfa.
Umírá 7. x. 1864
(V matrikách neuveden)
Hier ruhet in Frieden
Herr Jakob Schwarzkopf
geboren 3. Juni 1782
gestorben am 29. October 1862
=== epitaf od 3. řdk ===
Jaakova si Panovník vyvolil za výjimečné zboží!
Dokonce i Výsosti mu s jásotem plesaly vstříc !
Avšak když se vydal ze svého domu, rozezněl se
všude hlas bědování. Požehnaný při svém
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vytvnblv vynbl trapt trui*v
vytvqde vdygy lkh rsy sy*a
vytvrexbv *h tybb hsvi b*r
vytpnkb [yli [nvlty yds l*e
vyqci lkb vypb *d bvr*q
vytvlipmb dbkn rqy [qz sy*a
vytvbyc lkm hxvnmb [syy h*p
[yeqhl [b lz bqay hk ravpmh hh
faqeravs [ymynb hk dmxnh
wyqyv vnytlhqd yryqym dx lz
hbent c*a hyyxtl hrhmb

příchodu i při svém odchodu a dokonalý po
všechna léta.
Byl chloubou a ozdobou svým synům i dcerám.
Všichni mohou dosvědčit, jak ryzí člověk to byl
a plný spravedlnosti. Nyní spí ve Stínu Nejvyššího
pod Jeho křídly na výsostech. Ten, jenž byl svými
ústy i svým usilování vždy tak blízký Panovníkovi.
Odpočívá právě zde, po všem svém trápení .
--------------------o
Epitaf koncipován květnatě do kryptogramu
Jaakov Schwarzkopf, parafrázuje řadu biblických
pasáží týkajících se biblického praotce Jaakova.
Podle matrik žije pan továrník s kůžemi v čp. 59,

rtca vma osv
011
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9 9999 /eroze/

eroze

Simon
012
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11 1858 Hahn

/Šimaon

mgp

tnsb vylck d g ovy hrhub vtmsn taey
*ibl uyrt oypla *h
==o==
sya oylip br a*b xn hz rbqb
iygyh rpkh lksa rpvcv okx
hnhn vpk ==
hniv ti lkb hrvt lham sm al
hvm alpvmh ynrvth hh
lee [ah [vims
hmkxh jrdb vnylhq ydly jyrdh
hnvma irz okvtb iunv rcvmhv
jyli rvmst jtrvt .hrvtv
jrbqb [syyt hnvkn hxvnmb
jtns hbriv tbksv
jlrvgl hrhm dvmitv

eroze
Jeho *nešome vyšla v bezúhonné čistotě třetího
dne v týdnu dne 4. kislev roku 5619 od stvoření
===o==
Hier ruhet
Simon Hahn
====
V tomto hrobě odpočinul ve svém B*hu muž
velkých činů, učenec a sofer, hrozen hennových
květů, člověk, který žil z výtěžku svých dlaní a
přesto nikdy nechyběl ve stáncích
tóry, totiž náš torani, obdivuhodný učitel a rebbe
Šimaon Hahn (zaca*l)
Dítka naší obce vedl po cestách nauky a mravnosti
(tora u-musar) a pěstoval v jejich středu símě
Věrnosti a Zákona.
Tvá ponaučení tě budou ostříhat (parf.) - Pospi si
teď nerušeným odpočinutím ve svém hrobě, ulož
se a kéž je příjemný tvůj spánek, abys co nejdříve
vzkříšený povstal ke svému (zaslouženému) losu
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-------------------------o
Podle matrik usedlý v čísle 54, umírá v 63 letech
Odešla v čistotě dne *alef 2. švat
(symbol etrogu anebo hvězdice)
roku 5618

tns ubs b a ovyb hrhub ny
/[myc/
ql xyrt tns
oyrm xqtv
hdyb bvuh ta
wrah lk jrdb jlhv
oyrm trm hsah hh
aybvq byl k tsa
h*s qqm
013

17

1 1858 Kubie

Miriam

hbent
tns [vsxrm dvy b ovy hrhub ny
ibl vkrt*h
/[myc/

Wilhelmine
014

3

11 1862 Koller

/Buna

tvnyqb tvnql hzh rbql larsy tvnb va*b
tvlhav rm hmxk hrb hnblk hpy li vdpc*v
tvlyht bsvy oi [ditt la leb htms*n
tvlsq oykrb tvpr oydy hema htyh lyx ts*a
hl [x tast oypve tpvnv sbdm bri hlv*q
hlib bl hb xub oysimbv hmkxbhldg hs*a
hlimlv iuml hbvha traptlv hlhtlv os*l

I vzala Miriam
do rukou všechnu svou laskavost
a vydala se cestou vší země.
totiž paní Miriam
manželka pana Lejba Kubie
ze Sušice
---------------------o
peticha: we-tikach Miriam parafrázuje biblický
verš, kde namísto bubínku bere do rukysvoji
dobrotu, stejně tak je krásný obrat derech kol haarec, tedy cesta vší země, každého smrtelníka
Podle matrik dcera Jakoba Löbla a jeho paní
Kathariny roz. Schwarzkopf původem z Dlouhé Vsi.
Umírá ve svých 82 letech, manžel Lejb je v té době
již po smrti.
Wilhelmine Koller
geborene Rosenbaum
entschlafen 3. November 1862
im 32. Lebensjahre
=o=
Ein Edler Geist in anmuthvoller Hüle
Ein zarter Sinn, ein Herz in Liebe stark
Gott mass ihr alles zu in reichter Fülle
Drumm mass Er ihr die Jahre, ach, so karg
(tesal: J. Hollay, Karolinenthal)
==== epitaf od řdk 04 ====
(B) Přistupte dcery Jisroele sem k tomuto hrobu,
abyste mohly zaplakat
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hlht hymvd hl lbu yli hymy vkra a*l
hllgb jrvbtn tybh trbg trz*i
hlxtb tyli tav lyx vsi tvnb tvb*r
up
usb hklhv hp u*sb hab pvg hpy hdmxn hnsvs
hyqn fvgv hrvhu spntvyrbh oi ovlsl htybh ovls
[yeqh hlibl trui anvb trm hsah hh gys lkm
olsy hlip bvu br rillaq byl hk dmxnh
htmsnv hxvnmbv uqshb [sytv oylpkb hlvmg *d
h b e n t

(u) a truchlit pro tu jak luna spanilou a jako
slunce o polednách
o polednách jasnou, vzácnější nad myrhu a aloe.
(n) Jiskra jejího žití se bude nyní kochat ve Stínu
Vznešeného, jehož všichni velebí. Bývala ženou
odvahy a posilou všem zesláblým pažím a
kopýtajícím kolenům. Její hlas byl sladší
medu a strdí, její manžel na ni spoléhal vší duší.
Žena neskutečně ozdobená svou dobrou pověstí,
milovaná jak tady dole tak i na výsostech. Ačkoli
se její dnové zde na tomto světě příliš neprodlili, i
tak jí náleží veškerá úcta (tehila). Protože
díky ní byly všechny prostory domácnosti této
hospodyně požehnány. Bezpočet dcer Jisroele
konalo stejně ušlechtile,
ty však mezi nimi čníš jako jedna z prvních.
p.t.
Lilie milostná, krásné postavy. V dobrém jménu
kráčela zde a v dobrém jménu pokojně odešla do
otcovského domu, aby i její čistá duše a tělo bez
poskvrny doplnily veškeré stvoření.
Vykonala mnoho dobra a Vznešený jí to odplatí
dvojnásob.
Spočine nyní ničím nerušena a její nešome
pokojně také.
----------------------o
Náhrobek ze sliveneckého vápence byl pořízen v
Praze
v Karlíně u firmy Hollay. Písmo je tesáno poměrně
mělce, macejva
moderního typu s trojúhelníkovitým *tympanonem
ve své koruně.
Podle matrik : paní Wilhelmina, manželka pana
Leopolda, který byl zaměstnán jako účetní v
sirkárně pana Bernarda Fürtha.
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Dcera pana Karla Rosenbauma.

= zvmt xj d ovyb ny
ibl krt oypla *h
=o=
=o=
oylpkb hl [vpeh bvu br h*m
oybr ovlsb wmal tlip b*r
oynvybalv oyllmal hxls hyd*y
oynynpm qxr hvmk ja aemy y*m
[yyus oyrm m hrqyh hsah hh
omvrmh [yeqh tsa
hi huryp hsm hk
Marie
015
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7 1860 Fürth

/Mirjam

hbent
oypla h <<< <<<
/[myc/

016

30

11 1857 Kubie (Kubi) Šlomo

hryeyl xlrt
yx sya abxvn hz rbqb
ybr rbxh oymy ibsv [qz
hpm hi ybvq hmls
*h tybb yh [man trsm
jlvh hns oyibram rtvy
lnh ovybv qde lipv oymt

Dne *dalet 28. tamuz 5602 od stvoření
----Hier ruhet
Maria Fürth
=== epitaf ===
(M) Tak mnoho dobrého je pro ni dvojnásobnou
měrou odloženo,
(r) jak mnoho a mnohým sama pilně a v pokoji
vykonala.
(j) Ruku vždy napřaženou k unaveným a
potřebným.
(m) Najde snad někdo jí podobnou, vzácnou nad
všechny perly?
taková byla drahá paní Miriam Stein,
manželka pana Moše Fürtha (kéž je jim přán
pokoj)
------------------oo
Pani Miriam (Maria), dcera pana Bernarda Steina
z Hořepníka
usedlá v čp. 10. Umírá ve svých 76 letech.
datace poškozena, přečteme pouze rok 5618
( symbol hvězdice - etrogu)
== epitaf ==
V tomto hrobě je uložen člověk milující život (iš
chaj),
člověk v koruně šedin a sytý dní (.)
Věrný služebník (mešaret neeman) v Domě
Hospodina.
Více než čtyři desítky let. Chodíval bezúhonně
(tamim) a konával spravedlivě. A v onen výše
uvedený den se jiskra jeho žití vrátila na Nebesa
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vpvgv oymsl vspn hbs
hxvnmb hp [syy rvhuh
*rhmb *yhtl dvmiyv uqshv
hbent : c*a

[vsxrm uk hrhub vtmsn haey
ibl zurt oypla *h tns
56

16

vl [vpe rsa bvu br h*m
vlip bvuv oyqla ary sy*a
vtybb vlka oyyniv oymvt*y
vtnvmav vtarym oyrpcm oyb*r
ybr rbxh dmxnh [eqh hh
fpaqeravvs ryam
hpm hi [ymynb hk rqyh rbxh rb
hrhmb wyqyv vtnys briv
c*a olvi yyxl
Meir /
017

20

11 1855 Schwarzkopf Markus
Bejla /

018

30

5 1855 Fürth

Barbara

hbetn
[vyc uk hrhub htmsn haey
/[myc/

zatímco jeho tělo – čisté (od poskrvn nepravosti)
usnulo pokojně a nerušeně zde,
aby co nejdříve opět povstalo ke vzkříšení. Amen.
Sela.
-----------------------o
Epitaf naznačuje, že pan Salomon Kubie působil 40
let jako šames ve zdejší synagoze. Civilním
povoláním obchodník
v čp. 8. Umírá 30. xi. 1857 ve věku 82 let.
Syn Wolfa a Magdalene Kubie
heb: v textu se objevu obrat *nuchba - (dtto jako
nitman)
V čistotě vypustil duši dne 29. chešvan
5616 (10. xi. 1855)
----(M) Je tolik dobra, jež je pro něj nachystáno!
(e) On - ,už bohabojnosti a mnoha ušlechtilých
skutků!
(i) Pod jeho střechou jídávali i sirotci a chudí!
(r) A o jeho věrném respektu vůči Nebesům by
mohli vyprávět
mnozí, takový byl pan milovaný a učený, ha-kacin
pan Meir Schwarzkopf
syn váženého, učeného a drahého pana
Benjamina
odtud ze Sušice. Kéž je jeho spánek příjemný a kéž
co nejdříve procitne k věčnému žití. Amen.
---------o
Nájemce dvora v Domorazi, syn Benjamina a paní
Ester
umírá 20. xi. 1855 ve svých 78 letech
V čistotě vypustila svoji duši dne 29. sivan
(symbol tří hvězd)
roku 5615 od stvoření

10

ibl vurt oypla *h tns
jymiu jvrbv ta hkvr*b
jmi lk oybvuh jysim vid*y
jrvav jrn hlylb hbky a*l
jnvql htyli ta lyx ts*a
jrvev
=
hrqyv hbvsx hsa up
yvzardm alyb trm
hpm uryp yqliz hk *qh tsa
[ylt bvub hspn
[ymyh wql dvmiy hpvgv
hbent

(B) Požehnaná jsi ty i tvoje slova
(i) tvé laskavé skutky zná veškerý tvůj lid.
(l) Tvůj kahánek a světlo tvé nehasly ani v noci.
(a) Nad jiné ctnostná pro svého Učinitele
a Stvořitele.
----Paní Bejla, vážená a drahá duše ze Strážova
manželka ctihodného pana Selki Fürtha,
jejíž duše si teď v pokoji pospí
a její tělo vzkříšené povstane na Konci dní
-------------------oo
Paní Bejla, podle matrik Barbara, dcera pana
Josefa Steinbacha ze Strážova, žila v čp. 88
a umírá 30. v. 1855 ve věku 54 let
V epitafu se setkáváme s parafrázemi 1sam 25:32,
názvuky hymnu *Ešet chajil aj.

ubs gy ovyb hrhub vtmsn haey
=o=
=o=
ibl vurt oypla *h s
oymsh la vspn bsy*v
oypk viygym hnhn sy*a
oydy *xls [vybav yni*l
oyms yris vynpl vxtf

019

1

2 1855 Fürth

Wolf

up
hlinhv rqyh hh [qz sya
dbyk hpm uryp flavv hk
oyqla aryv tvemv hrvt
uqshv ovlsm xvny vyrinm

(hebrejská datace)
Hier
ruhet
W. Fürth
== epitaf ==
(W) Vrátil svoji *nešome Nebesům
(o) ten člověk, živý z potu vlastních dlaní,
(l) a dokázal nabídnout pomocnou ruku i
chudému.
(f) Kéž se mu otevřou nebeské brány.
-------------------o
podle matrik pan Wolf Fürtj, obchodník v Sušici
v čp. 12, syn pana Samuele Fürtha.
Umírá 1. ii. 1855 ve svých 78 letech.
peticha : we-jašav nafšo (vrátil duši Nebesům)
jinak víceméně standardní epitaf.
Zajímavé je, že kvůli kryptogramu Wolf, je v 8. řdk

11

c*a hrhmb oymxrb wyqyv
h ben t

tesáno koncové Pe i na začátku slova (pitchu)
kamenicky zajímavě tesaná *tanceva
(hebrejská datace)
---Hier
ruhet
M. Fürth
=== epitaf ===

hrhub vtmsn haey
tns vylck hj qs ovyb
=o=
=o=
ibl vurt oypla h
rqy sya abxn hz rbqb
hpm hi uryp orhm hk hlinv
vypk iygym hnhn sya
dvaml *d aryv =
hlpth tybl byrihv oyksh
*uvyv tbsb rvaml [ms [tn
hbky alv vtmsn ryat *ki
hrhmb hyyxtl wyqy vpvgv
020

021

15

25

12 1854 Fürth

2 1854 Hahn

Moharim

Meir

hbent
= ovyb hrhub vtmsn haey
tns ubs zk qs
ibl dyrt oygla *h

Sem do tohoto hrobu byl uložen vzácný a
ušlechtilý
člověk, vážený pan Moharam Fürth odtud ze
Sušice.
Muž živý z lopoty svých dlaní, člověk nejvyššího
respektu vůči Nebesům.
S rozbřeskem i při soumraku navštěvoval Dům
modlitby
a pro šabaty a svátky přispíval na jeho slavnostní
osvícení.
Za to se rozzáří i jeho *nešome a už nikdy
nepohasne,
až jeho vzkříšené tělo znovu povstane. Kéž je to již
brzy.
-----------------------o
Pláteník Markus (Moharam) Frürth, bratr vedle
odpočívajícího
pana Wolfa a syn pana Saumele, usedlý v čp. 113
Umírá 15. xii. 1854 ve svých 74 letech
(heb. datace šabat 27. švat 5614)
(symbol tří hvězd)
=== epitaf ===
(M) Býval v Domě modlitby s rozbřeskem i se

12

/[myc/
hlpth tybb yh byrimv oyks*m
hlht han vl yh rsy sy*a
oynvybav oyyni vqzxh vyd*y
oynvylib vl [vpe bvu b*r
hk oyqla ary sya [syy hp
hmyinb vnytlyhqm [h ryam
hmda ynysy vdmiy ydi

vylck b qs ovy hrhub htmsn haey
ibl dlrt oyfla *h tns
/[myc/
hnmun taz sdq hmdab
*mb hnvgh hrqy hsa
hynb li tpxvr ysimb
tsa hmxn trm xa
faqeravvs yqliz hk
Nechama /
022

3

12 1853 Schwarzkopf Katharina

vnytlyhqm

soumrakem
(e) ten ryzí člověk, jenž by si zaloužil chvály a
oslavování.
(i) Protože jeho ruka podporovala chudé a
potřebné.
(r) Proto je mu také kdesi nahoře odloženo
dostatek blaha.
---------------oo
Pan Meir (Mayer) Hahn ze zdejší židovské obce
(syn Jakoba a Sáry Hahnových), pospí si zde až do
chvíle, kdy procitnou všichni spící v hrobové prsti.
Usedlý v čp. 61, umírá ve svých 65 letech
dne 25. ii. 1854
standardní epitaf, dvojverší (pro potřeby
kryptogramu)
haškim haja be-vejt tefila / lo nae ha-tehila
petira: jijšen be najima, ad jaamdu jišnej adama
Její duše v čistotě vyšla o svatém šabatu
2. kislev roku 5634 od stvoření
(symbol hvězdy / etrogu )
Zde v této posvěcené půdě uložili
drahou bytost, ctnostně cudnou
v jejích skutcích, věrně se vznášející okolo svých
dětí, spořádanou hospodyni paní Nechamu
manželku váženého pana Selki Schwarzkopfa,
člena zdejší židovské obce.
Její *nešome se povznesla výše
a její ostatky pokojne spočinou zde
a znovu povstanou k životu při vzkříšení na Konci
věků.
Amen / Selah
-------------------------o
paní Katharina, manželka pana Seligmana,
umírá 3. xii. 1853, věk neuveden. Matriky však
zmiňují sešlost věkem (*Altersschwäche), takže
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oymvrml htli hspn

v patrně požehnaném věku.

tv ovlsb xvny hpvgv

standardní epitaf,
obrat rochefet al banejha - dosl. vznášela se nad
dětmi
heb.: == pro badatele ==
přítomnost vyplňovacích znaků

c*a [ymyh wql dvmitv
hbent

[vsx x d ovy hrhub htmsn haey
ibl dyrt oypla *h tns
/[myc/
oynynpv zpm hrkm qvx*r
oynvybalv oyynil hxls hyd*y
oynblv tvrvdl dil hrk*z
oynsv rdhv dvh hsvb*l

023

9

11 1853 Schwarzkopf Rejcl /Rösl

up
hrqyv hbvsx lyx tsa
yvzardm hi lzyr trm
hpm q*s rzvi hk tsa
hlhrvgl dvmitv wyqt
c*a
lvla zy g ovy hrub htmsn haey
ibl gyrt oypla *h tns
/[myc/

024

20

9 1853 Hahn

Golda

tazh hbemv hzh lgh txt
hbvsx hsa hnmun

Jiskra jeho žití vyšla bez poskvrny čtvrtého dne
týdne,
dne 5. chešvan roku 5614 od stvoření
== epitaf ==
(R) Její hodnota daleko převyšuje vzácné zlato i
perly.
(j) Své rámě napřahovala k chudým a zoufalým.
(z) Proto také její památka přetrvá na věky dalším
generacím
(l) s potomkům. Žena dvojnásob oděná úctou a
nádherou
----------------o
Paní Rejcl (Rösl recte Rebeca), manželka
sklářského mistra
pana Ozera (viz hrob 001). Matriky ji uvádějí
usedlou v čp. 89
Umírá 9. xi. 1853 ve svých 72 letech.
Epitaf kvůli kryptogramu Rejzl komponován jako
volná parafráze * Ešet chajil
(*gimel 17. elul 5613 od stvoření)
(symbol hvězdy / etrogu )
Pod tímto rovem a náhrobním kamenem
(macevou)
uložili váženou a drahou ženu, prozíravou
*ešet chajil, bytost s respektem k Nebesům
paní Golde, manželku proslulého učitele tóry
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*lyksmv x*a hrqyv
adlag trm d taryv
ravpmh ynrvth tsa
yn [ah [vims hvmk
rtcb bsyl htli hspn
c*a hlrvgl dvmitv [vyli
hbent

váženého pana Šimaona Hahna (kéž jeho svíce
ještě září).
Její duše se povznesla, aby se usídlila ve Skrýši
Nejvyššího a ona sama vzkříšená zase vstane, aby
se ujala svého losu. Amen / Selah
--------------------o
dohledat a upřesnit matriky - nenacházíme
nejbližší zápis: Hahn Fanny, dcera mistra
tkalcovského pana Isaka - úmrtí uvedeno: 14. ix. ,
Sušice čp. 7, dožívá se 24 let
víceméně standardní epitaf;
petira: nafša alta lišev bi-seser Elijon

l xet ubs ak g ovy
u p
hbvsxh hsah
trm hnvghv
rrh tb hqbr
tsa lz lavms
ohrba rrh
wynrunyvv
h*sm lz
025

2

2 1738 Winternitz

Rivka

hbent
tns [vyc ay qsi ovyb hrhub ny
/[myc/
ibl gyrt oypla h

026

17

6 1853 Hahn

Juda

vpcav hdvhy lvq *h ims

standardní epitaf, jen základní data;
--Vážená a spořádaná žena
paní
Rivka, dcera Šemuele, a m anželka
pana Abraham Winternitze ze Sušice.
Umírá dne *gimel 21. švat 5498,
tedy dne 2. února 1738
----------------------o
náhrobek evidentně není na svém místě.
Prostá užší důkladně tesaná macejva
datovaná o století hlouběji. Překvapí výskyt
rodinného jména Winternitz ještě před rokem
1783.
V soupisu židů z tohoto roku rodinu Winternitz
v Sušici vůbec nenacházíme.
(předvečer šabatu 11. sivan 5613 od stvoření)
(symbol tří hvěz)
---Vyslyšel Vznešený hlas Jehudův a připojil ho
k jeho předkům v sedmdesáti letech jeho života.
Tím Jehudou byl ušlechtilý a vážený pan Juda

15

hns i vytvns ymyb vymi la
wy [ah advy hk hlinh hh
vnytlyhqm
ykrve dbiv olkl br vyh vydy
bvu brv vrks lbqyv rvbe
xub bksyv [vpeh
h*tb vtvyxhbv
c*a hrhmb
hbent

Hahn
z naší náboženské obce. Kéž ho nebe chrání.
Vždy nápomocný všem a oddaný službě a
potřebám obce. Jistotně přijme svoji odměnu a
dostatek proň odloženého blaha, aby ted mohl
ulehnout v důvěře až do svého vzkříšení při
Vzkříšení mrtvých.
Kéž k němu dojde co nejdříve. Amen
--------------------o
pan Juda Hahn, obchodník v čp. 13
syn Jakoba a Sáry Hahnových
umírá 17. vi. 1853 ve svých 70 letech.
petira - parafrázuje biblický text:
Vyslyšel Vznešený hlas Jehudy a připojil ho
k jeho předkům v jeho 70. letech .

oypla h tns vylck aj b ovy bny
ibl byrt
/[myc/
hnvmu hp
hrysk *h tary hsa
hdmxn hnsvs hrqyv
htyh trui hi lzyr trm
rsa hk rhvm hlibl
hirzl yht trui hi ybvk
hyrxa
h b e t n v
Kubie
027

15

028

1

Rejcll /

12 1851 (Kubý)

Teresie

12 1850 Weil

Eva

c*a
vylck vj hrhub htmsn haey
/[myc/

(*bejt 2 kislev 5612)
(symbol hvězdice)
Sem uložili
bytost pevně spojenou s respektem k Nebesům,
drahou a líbeznou růži
paní Rejzl. Bývala ozdobou svého chotě
váženého pana Ašera Kovie (kéž je mu přán pokoj)
a bude ozdobou i všemu semeni po ní.
--------------------oo
Umírá 15. prosince 1851 ve svých 88 letech
stadardní epitaf s výjimkou krásné hříčky:
ateret le-baala we ateret tehi li-zerah achrejha
pod tancevou ve zkratce tesáno ještě: Amen /
Selah
(26. kislev 5611)
(symbol hvězdice. hvězdami je dekorovaná
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/Chawa

ibl ayrt oypla *h
==o==
hmsnhl vxtpn oyms ynvl*h
hrvhuh
arvn hm ovqml hlim hklh*v
htraptv vnmm hpuqn hnsvs*h
hrdqn
m xa oysimb hnvgh hsa up
ocrvpmh [yeqhl tb hi hvx
lz uryp laynd hk
ravpmh rbxh hlibl truiv
hpm lz lyyvv bqiy hsm hk
hrvth ykrdb hynb hgyhnh
xygh hhypb dymt oyhla
[vyli rtcb tbsi *ki

i bordura v koruně macejvy, motivy sloupů
Stromu života)
----Hier ruhet Eva Weil
--(Ch) Nebeská okna se otevřou pro tu čistou duši,
(w) aby vešla až na Výsosti na ono Místo plničké
(h) respektu (makom na-nora).Ta lilie milostná
nám byla urvána a její nádhera se zakalila
---------------------oo
dcera rav Daniele Fürtha
manžel: Moše Jaakov Weil, usedlí v čp. 77
Umírá 1. prosince 1850 ve svých 80 letech
řdk 15/16: be darkej tora hidricha,
Elokim tamid be-fiha higicha .
(dosl. Vznešený se jí stále v ústech tetelil)

h b e t n
oygla *h vlck k qsib hrhub ny
urt
<<< vtvrxb ymyb varvb rk*z
<<<v tvbvu vl tvsil i*gl hl*i
vtbvub lipv oylsh reqh [mz*l
vtnys hbriv vrbqb hp xvn*y
vtdlvy yrsa u*sb rupnv ld*g
029

15

12 1848 Hahn

Selig

hi yqliz hk dmxnh rvxbh hh

rytmizovaný epitaf, maceva částečně
degradovaná, přesto jsme z valné části schopni
epitaf rekonstruovat;
náhrobek těsně za kmenem stromu
(symbol hvězdice)
==o==
(Z) Pamatoval na Stvořitele svého ve dnech
mladosti své (parf.),
(e) a tak vstupil do Zahrady blaha, aby mu tam
bylo prokázáno Dobro,
(l) jež se splácí v čase žně všem, kdo dobro konali.
(i) Zde si jen odpočine příjemným sladkým
spánkem
(g) Zrál a dospíval v dobrém jménu a v dobrém
jménu také odešel, požehnána jest ta, která po
porodila !
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hpm [hah qyzyya hk [b

Takový byl studovaný (ha-bachur) a milovaný pan
Selig
ben váženého Ajzaka Hahna odtud ze Sušice.
----------------------o
Umírá 15. prosince 1848
V matrikách zápis Seligman Hahn nacházíme,
ovšem
s rozdílným datem úmrtí - a to k datu 6. vi. 1848.
Zatímco epitaf naznačuje úmrtí mladého člověka,
tento Seligman z čp. 52 se dožívá 82 let a nemusí
tudíž jít o jednoho a téhož jedince.

qpl vcqt s [cyn z d *vyb rbqnv rupn
u p
rrhk [b flavv hk hh
qqm lz iybvq lavms
rskv rsy sya h*s
rsyh jrdb jlh yk
s*sl vyh vysim lk
oyhlab vmei qbdv
Kubie
030

26

3 1806 (Kubý)

Wolf

031

9

9 9999 /eroze/

sokl

032

14

12 1865 Schwarzkopf Gitl

hbent vtmsnv oyyx
tvmygp
oypla *h [vsxrm hk g ovy hrhub ny

( *dalet 7. nisan 5566)
(symbol květu, květiny)
Sem uložili
váženého pana Wolfa ben Šemuel
Kubie ze svaté obce
sučické, ryzího a spořádaného člověka,
jenž po všechny své dny kráčel rovnými cestami
a každý jeho čin byl posvěcen Vznešenému,
protože k Živého Bohu lnul celou svou bytostí.
Kéž je jeho duše vevázána do Svazku života
--------------------o
Náhrobek původně prasklý, po opravách opět
pospojován.
Pana Wolfa matriky zachycují v čp. 3.
Umírá 26. iii. 1806 ve svých 70 letech
sokl
(Vyšší žulová macejva pošumavského typu,
symbol hvězdice a dole v patě macejvy
ještě florální symbol dekorující tancevu)
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inl vkrt
/[myc/
tazh hibgh txt
hxvnmv uqshb hnsy
oynsb hkr hylvtbb hsa
hivne oysimb hldgv
bvuv hmiu bvu hrqyv
hvmk brhl tb luyg hms
lnh ovyb q*s hsm ohrba
la hbsv hpuqn hnsvsh
hpvgv oymsbs hyba tyb

------Jiskra jejího žití odešla v čistotě třetího dne týdne
dne 25 chešvan 5626 od stvoření
=o=
Pod tímto vrškem prsti spí v poklidu a odpočinutí
žena ještě docela mladičká, křehká svým věkem
ale veliká svými skutky. Cudná a drahá. Její skutky
byly dobrotivé a Dobro znamená také i její jméno
Gitl. Dcera váženého pána, rebbe a učitele
Abrahama Moše Schwarzkopfa. V onen výše
uvedený den byla ta růže urvána a Gitl se vrátila
do otcovského domu tam na nebesích.
Teď bude odpočívat a v okamžiku vzkříšení se
opět probudí - tanceva
----------------o
Dcera místního rabína pana Abrahama
Schwarzkopfa
a jeho manželky Anny, roz. Fantl původem z
Dlouhé vsi.
Pani Gitl (Katharina) umírá ve svých 29 letech,
dne 14. prosince 1865. Usedlá v Sušici v čp. 14
(matriky uvádění atum 14. xi. 1865 - patrně chyba)

hyyxth til wyqtv xvnt
hbent

033

4

4 4444 Fürth

Rosalie

*mgp

anzp - čitelné jen :
Rosalie Fürth
gebor. am 20 Dezem 18xx
gestorben am xx. April 1867
--- podle matrik - pm* --Schwarzkopf Rosalia, manželka
Albertha Fürtha, ze Sušice čp. 44, umírá 4. iv.
1867 ve svých 34 letech
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034

9

9 9999 /eroze/

anzp

035

9

9 9999 /eroze/

eroze

mgp

anzp

mgp

eroze

zvmt yx a ovy hrhub htmsn haey
/[myc/
ibl ukrt oypla h
hbemh hdiv hzh lgh di
rmtv tvkb [vlya txts
hrqyh hsah hnsy hz
tsa hrvbd m hbvsxhv
aybvq dvd hk dmxnh *qh
qxrm hmyyq oysn tvem
hsrp hpk hmxl ta aybh
hyli xrzy *h dvbkv ynil
*yxrl hrvbdl yrvi yrvi di
Kubie
036

4

6 1869 (Kubia)

Debora

hbent

Svědkem je tento rov a kámen na něm vztyčený,
že tady pod Dubem nářků a Palmou
(spravedlnosti)
usnula ryzí bytost vážené paní Debory (.)
Pečlivě naplňovala ženské Pokyny a přinášela
z daleka chléb pro svoji domácnost. Dlaň svou
otvírala
chudým. Sláva Hospodinova jí bude ozařovat až do
chvíle, (kdy zazní pokyn), Deboro vstávej, probuď
se do Smilování .
--- pm --Kubie Dorothea, manželka pana Davida
dcera pana Seliga a paní Kathariny Schwarzkopf
Sušice čp. 1 ; dožívá se 69 let

<<< mgp <<<
/[myc/
<<<
<<<
hh vyqsvi lkb hlib ydy
hi ldnym hsah
yn [hah lzvy hk *qh tsa
[ipahniuuys qqm
037

26

1 1870 Hahn

Mindl
Moritz

038

11

4 1870 Schwarzkopf /Moše

hbent
d ovyb rbqnv [cyn dvy b ovy *bny
ibl lrt oygla h [cyn by

poměrně značná eroze, čitelné jen poslední
čtyři řádky: paní Mindl
manželka pana Josela Hahna ze Sušice
--- pm -Hahn Magdalena, dcera Markuse Fürtha
a jeho ženy Sáry, Sušice čp. 10, dožívá se 66 let,
umírá 26. i. 1870
Hier ruht in Frieden
Moritz J.
Schwarzkopf
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oymvrml hli hs*m
oymymt oi gnity o*s
oymyin oi bsvy av*h
=o=
dmxm sya rbq rxbm jb [iy ovqmh jyrsa
bqiy ybr rbxh rb hsm ybr rbxh rapmv
hsvi hyh vnytlyhqb *qg vyrvinm *h ary lz q*s
oysimb lvdgv mynsb jr : hnvmab vtkalm
*d dvba lnh ovybv oyrheb vsms hiks yk
oyqydel [vpeh bvu rks lbql yli vyli hsml
rpi ynkvs vnnryv veyqy ydi hxvnmb [syy fvghv
hbent

Rosalia
039

27

5 1871 Fürth

/Rochl

ibl alrt*h [vyc z qs hrhub ny
==o==

geboren am 1. April 1830
gestorben am 11. April 1870
Liebend, stets und fromm ergeben
Trotz des Leidens langer Pein
Gingst Du aus geprüften Leben
in des Himmelsfrieden ein
Gewidmet von seiner treuen Gattin
=== epitaf ===
Moše vystoupal nahoru (parf.)
aby se tam kochal společně se všemi dokonalými
a nyní sídlí uprostřed blaženosti
=o=
Blaze tobě ty místo zde, protože obsahuješ
výjimečný hrob milovaného a nádherného člověka
- učeného rav Moše, syna rav Jaakova
Schwarzkopfa, b*habojně a od
samého mládí konával v naší obci funkci gabaj
cedaka a tuto činnost vykonával věrně. Ač
skromný v letech, přesto toho mnoho vykonal.
Jeho slunce totiž zhaslo náhle jakoby teprv o
polednách a on výše uvedeného dne skonal.
Vznešený tak pro Mošeho učinil proto, aby mohl
přijmout svoji odměnu - všechno to blaho, které je
odloženo pro cadikim. Tělesná schránka si pospí
zde až do chvíle, kdy se spící v prachu probudí a
začnou plesat.
--- pm --Schwarzkopf Moritz, Zündfabrikant
syn pana Jaakova a paní Anny roz. Schwarzkopf,
Sušice čp. 59. dožívá se 40 let
Hier ruht die Jungfrau
Rosalia Tochter des
Abraham Fürth
aus Schüttenhofen
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==o==
oymsl htli hrqyv hgniv hk*r
oymip ovy lkb oykvb hytvb*a
oymslv tvyrbl hysim oypy i*k
oyrheb smsk htli ovrm*l
=o=
hrin hmnun tazh hbemh txt
hk tb lkar hdvcxv han hlvtb
hnsvsh lnh ovyb : huryp ohrba
rks lbql*h la hbs hspnv hpuqn
hyhtl wyqtv ovlsb bkst hpvgv bvu
hbent

040

041

4

28

4 4444 /eroze/

anzp

1 1872 Schwarzkopf Šejndl

mgp
hrbqnv ubs xy a ovyb lni
b ovyb lvdg dvbkv bvu osb
u p
qpl blrt tns
hrqyhv hivneh hsah
tsa ldnys trm
hlih rsyv ot sya

geboren am 25. Juni 1852
gestorben am 27. Mai 1871
Wo sie aus ihrer Enge
zum vollen Leben augeblickt,
hat Todt, der unerbittlich strenge,
die holde Blume hinweggeplückt
Mild und rein war ihr Leben,
nur der Tugend hingegeben.
Still Schmerz! G*tt liebte sie zu sehr
=== epitaf ===
Křehká, pomilováníhodná a tak drahá se povznesla
na nebesa. Její rodiče to oplakávají několikrát za
den.
Vždyť její skutky vůči lidem i nebesům byly tak
krásní!
A přesto odešla na výsosti (nečekaně) jak slunce
v polovině své dráhy.
Pod tímto pomníkem uložili mladičkou, rozkošnou
a skromnou Rochel, dceru rav Abrahama Fürtha.
V onen výše uvedený den tu lilii utrhli a jiskra
jejího žití se vrátila k Panovníkovi, aby přijala svoji
odměnu Dobra. Její ostatky leží v pokoji zde a opět
procitnou ke vzkříšení. (tanceva)
=== pozn ===
kamenický překlep - *nitnama namísto *nitmana
anzp
Nešome se povznesla *alef 18. švat 5632
tj. 28. ledna 1872
paní
Šejndl Schwarzkopf
manželka pana Zelke
--- pm --Schwarzkopf Charlotte, vdova po p. Samsonovi
dcera pana Mathiase Krause z Petrovic
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fpaqeravvs hqliz hk
hbemh hdiv lgh di
al jrkzv jms yk tazh
jiry blmv vnblm svmy
/a*rt/
up
= *yrdh crvpmhv ravpmhv alpvmh brh
/ yqb hrvtb
hlhtlv osl oyrisb idvn <<<bv dvmltb
livpv bvu srvd qde <<< <<<<
<<< <<< oyns *[b ovls rbvd qde
<<< <<<
<<<<

[ipahniuuys << <dil

<<< oydymlt dymih vtgvzl

fpakeravvs hsm ohrba
oymy ibsv [qz bvu osb ovrml hli
qpl blrt [cyn hk qsi ovyb
= [ydbad li lbh dvbk vtxvnmv hxvnml
[ynusm alv
Abraham
042

3

5 1872 Schwarzkopf Moše

=o=
oymt hyhv h ynp jlth hsm mhrb*a

Sušice čp. neuvedeno, dožívá se 83 let
víceméně standardní epitaf

Náhrobek ze sliveneckého vápence je ve své
horní části silně poškozen, přesto i zlomkovité
údaje v hebrejštině potvrzuí latinkový nápis
německý.
Celý epitaf je velmi kultivovaný, pochopitelně
rytmický
a komponovaný do kryptogramu Abraham ze
Sušice.
Bezpočet biblických parafrází a zajímavých
konotací.
Velmi zajímavá (leč poškozená) je arameizující
*petira
(tj. závěrečný opis odchodu z tohoto světa) - huval
a l de-abadon we-lo maštinin - tj. byl uložen s
poctami do hrobu pro svůj věk, nikoli pro svá
provinění
Což snadno pohopíme, uvědomíme-li si, že podle
tradice tóra a plnění Pokynů prodlužuje dny na
tomto světě i ve věku budoucím, kdežto jejich
zanedbávání ho zkracuje.
=== epitaf od řdk 15 ===
Abraham Moše kráčíval vždy před Hospodinem,
aby zůstal bez úhony. Kochal se Jeho pokyny a v
Jeho učení hloubával dnem i nocí. Duch
Hospodinův na něm spočinul, protože ho
sám Mojžíš dobře naučil své skromnosti. Proto
(Abraham Moše)
dokázal sé obci přinést bezpočet požehnání a
zajistit to lepší pro všechna (dosl. pro otce i syny).
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oymyv tvlyl hgh vtrvtbv dam wpx vytvem*b
oyvni rsbl vtva hsm [iy vyli *h xv*r
= bvu srdv vtdi lhqb vytvkrb hbr*h
/ oynbv tvbal
= lkb vytvtpsv upsmv qde vydy ysi*m
/ oynman ti
oynbrh txpsmm vsrs sdq irz*m
= li vbsyv hrvt rtk vasn tvrvd yn*s
/ arvh ck
= xenl hsm ohrba avh ysylsh rvd*h
/ hkrbl vnvrkz
hbent

043

4

4 4444 /eroze/

anzp

Terese
044

21

9 1872 Fürth

/Ester

mgp
qpl blrt ba uk *b ovyb hrhub ny
=o=
=o=
hnvmu hzh lgh txt

Dílem jeho rukou bývalo vždy jen milosrdenství a
soud (parf.) a jeho rtové vždy po všechen čas
(mluvívaly ) jen ryzí pravdu. Pocházel svými
kořeny ze semene učenců (dosl. zera kodeš),
z rabínské rodiny, která již po dvě předchozí
generace nesla Korunu nauky a sedávala na Trůnu
nauky. Její třetí generaci reprezentoval právě Abraham Moše, jeho památka nám
budiž trvale požehnáním. (tanceva)
=== latinka v koruně macevy ==
Hier ruht
Rabiner
Abraham Moses
(z obou stran dekorováno hebrejským *keter tora,
keter šem tov - tj. koruna Nauky a koruna
Dobrého jména)
Schwarzkopf
Als würdiger Nachfolger seines Vaters
und Grossvaters war er 52 Jahre ein
treurer Führer der hiesigen Gemeinde
und zärtlicher Gatte und liebvoller Vater
und starb am 3. Mai 1872
in seinem 77. Lebensjahre
--- pm -Schwarzkopf Abraham, Rabbiner, syn pana Judy
Sušice čp. 14, dožívá se 77 let
anzp
Hier ruhet
Terese Fürth
gebor. 12ten Feber 1859
gestorben 21.ten Sept. 1872
=== epitaf ===
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hmymt txa hsbk
lvls tb hpuqn hnsvs
hdyxy tb hns hrsi
oyllmvah hytvba tvqtv
rcvmv hmkx byuyh hdml
*ysim hmyinv rpch tybl
[b laynd k tb rtca hh
hi huryp oyrmh hk
hbent : hpm

Pod tímto rovem hlíny je uložena
jedna bezúhonná ovečka (kivsa achat).
Ta růže byla urvána ve svých třinácti letech.
Jediná dcera a naděje svých zoufalých rodičů.
Zdárně se v bejt ha-sefer učívala moudrosti
a mravnosti a všechny ostatní její skutky byly
tak rozkošné
== pozn. ==
Je hodně zajímavé, zda hebrejským bejt ha-sefer
(škola) je v tomto epitafu míněna pouze klasická
(civilní) škola, anebo židovský bejt midraš. Pokud
bychom vzali do úvahy druhou variantu, stojíme
přímo před kamenným důkazem, že i děvčata v
židovském světě neměla zákaz přístupu k
tóře, jak si představujem podle filmu Jentel .
--- pm --Sušice čp. 4,

Hanele /
045

4

10 1873 Fleischmann Anna

/=/ hrhub htmsn haey
/bkvkh [myc/
ql dlrt*ns
/=/hnmun ayh rbqb
/=/hlnh trm hrqy
/=/syylp ohrba hk
rda xk a ovyb hrhub ny
qpl hlrt tns yns
=o=

046

4

4 1875 Hahn

Lejb

vymy lk *h jrdm rc al
vylipm lkb *yh [manv rsy
vyrvinm *hb vtnismv vxub

vrostlý do stromu - z parciáních dat:
Hanele / Abraham / 5634 a matrik,
lze spolehlivě potvrdit, že macejva je věnována
paní
Anně Fleischmann, vdově po panu
Abrahamovi, obchodníkovi se strižním zbožím
ze Sušice čp. 133, dožívá se 70 let
Hier ruhet
Leopold Hahn
aus Schüttenhofen
geboren am 8. April 1812
gestorben am 4. April 1875
=== epitaf ===
komponován do kryptogramu Lejb.
celkem standardní obraty ačkoli mohutná
a dekorativně zpracovaná maceva prozrazuje,
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že pan Leopold byl ve svém okolí vážen a ctěn.

[vmu hp
[manv rsy sya
irm rvcv oyqla ary
tvyrbhv *h oi oymt
hlpt tybl byrihv oyksh
rbxh [b byl hk syah hh
hi [hah gyliz r
[ipahniuuys qqm
hbent
zvmt dvy g ovyb vytvba oi dvd bksyv
l hlrt*h zvmt ay d ovyb rbqnv
/[myc/

Kubie
047

13

6 1875 (Kubý)

David

047x

9

9 9999 /eroze/

jen kámen

048

8

2 1838 xyz

Rochel

rcvmhv hrvth ynyimm hl*d
vtvrxbb
htmkxhv rsyh jrdm rc al*v
vtnkzb
vytvnbv vynb li [gy oyrvd rv*d
vtrkz
dbkn sya [syy hzh lgh txt
rsa hk [b dvd hk ravpmv
[ypahniuuys qqm aybvq
byrihv oyksh vyrvinm *d ary
vtvdlyb trvtm igy hlpth tybl
<<< vtnqzb htvkz il <<<
mgp
qpl xeqt ns ubs gy ny
u p

h: *nichbad u-mefoar
pan
David Kubie, ben Ašer
ze Sušice
umírá *gimel 10. tamut 5635 / 13. června 1875
--petira (otevření) We-jiškav David im avotaw
==o==
Již od svého mládí čerpal ze zřídel Nauky
a morálky, a ani v dospělosti nesešel z cesty
Upřimných a cest Moudrosti, takže ještě po
celé dlouho generace bude jeho památka
k prospěchu jeho potomků
--- pm --Sušice čp. 141, dožívá se 78 let
nejde pravděpodobně o náhrobek
ani o jeho sokl
standardní epitaf, používá zkratková slova
mat melech = b*m
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lyx tsa hsah
hnvy hk tb lkar trm
dlavv [his qqm ey
hmyin vyh hysim
hmynp m*b hdvbk lk
hnvpe hblb la*yv
hbent
qpl ziqt yrst gy qsb ny
u p

049

5

10 1816 Schwarzkopf Fajgele

trm x*a hsah
rrhk tb hlgyp
*rupn huryp lavms
yvar *ki oynsb jr
v yhn hyli dvpol
hbent = oynyqv
lvla zy d ovyb htmsn tayey
u /[myc/ p
qpl xeqt tns

050

29

8 1838 Fürth

Jitl

hivne hbvsx hsah
rrh tsa luy trm hdvcxv
[xh /rqyi/ wy huryp flavv
yav wms hb [ya ypyh ldxv
<<<
ym oydcx tlymgv htqde
traptv hlib trui llvky
tyb la hbs ayh x*a hynb
haemt <<< <<< <<<l hyba
c*a hysim tbvum hrks

we-jirat Kel = wj*el
=o=
Rochel bat Jonah
lokal.: Schönwald
umírá 13. švat 5598 / tj. 8. února 1838
---matriky pro rok 1838 ji neuvádějí
h: *ešet chajil
paní
Fajgele, bat Šemuel Fürth
umírá o šabatu 13. tišri 5577 / 5. října 1816
--- pm --Schwarzkopf Franziska, manželka pana Simsone,
umírá v důsledku porodu ve 38 letech
standardní epitaf
petira: al-ken rauj lispod alejha pro to všechno je
vhodné plakat ji a želet
h: *cnua we-chasuda
paní
Jitl Fürth
manželka pana Wolfa
umírá 17. adar 5597 / tj. 14. bžezna 1838
---silně zvětralý náhrobek, jehož epitaf je velmi
ušlechtile komponovaný - vzdáleně, jak už to
u ženských hrobů bývá - parafrázuje ženské
ctnosti podle *Ešet chail
=== od 9. řdk ===
Kdo vůbec dokáže spočítat (dosl. dát dohromady)
všechny její milodary a skutky milosrdenství ?
--- pm --Katharina recte Katl, rozená König
otec Salmon König z Neu Daschov
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hbent

Sušice čp. 12, dožívá se 46 let

<<< <<<
up
qpl vrt oypla *h
=o=
h taryv lyx tsa
tb uikay trm
q*s rib hk rqyhl
hyba hdbyk hpm
[imlv daml hmav
ovyl hl byuyy hz
wyqt vb bvu vlvks
c*a oymxrb
051

28

7 1846 Schwarzkopf Jachet

hbent
/[myc/

052

13

12 1846 Schwarzkopf Ber

a ovyb ny
tns vylck dk
*bl zrt oypla h
hlinh rqy sya up
hpm q*s rib hk
e*ml hkrb xynhv
dvmll hlyhqd
sydq rmalv
vtmsn tlivtl
lnh ovyb hns lkb
xvny hz tvkzbv
hyyxtl wyqyv hxvnmb

h: *ešet chajil
paní
Jachet bat Ber Schwarzkopf
--standardní epitaf (1846)
méně obvyklé jméno: Jochet
otec: Ber Schwarzkopf
pěkné obraty ;
protože ctila své rodiče, v onen den,
který je dokonale laskavý (še-kulo tov),
opět v b*žím Milosrdenství procitne
--- pm --Schwarzkopf Johanna, svobodná
dcera Bernharda a paní Anny Schwarz z Kolince
Sušice čp. 57, dožívá se 50 let, úmrtí 28. vii. 1846
/hvězdice/
Umírá *alef 24. kislev 5607 (13. xii. 1846)
umírá
*ha-naala
pan Ber Schwarzkopf ze Sušice
---epitaf je zajímavý tím, že svědčí o nadaci,
odkazu finančních prostředků za účelem
odříkat v den výročí smrti *Kadiš (od 7. řdk)
==o==
A pro chazana zdejší obce zanechal požehnání
(= prostředky), aby se každoročně v den jeho
smrti studovala tóra a byl odříkán Kadiš ku
prospěchu jeho nešome (jiskry žití, duše) .
------mistr plátenický (Tuchmachermeister),
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hbent c*a

053

26

11 1846 Roth

Ewa

vlck z h ovy hrhub ny
/bkvkh [myc/
qpl zrt tns
*mgp
*mgp
*mgp
qpl yrt yrst by qsi*v bvu yk hxvnm aryv
oyms aryv ot sya jylhab rks syv
oypk byuhl ti lkb tmav dcx hsvi
vhirl rvzil sydqh vbblv vspn
vhbrqb hrven vtnkxv hrvt tbha
====oo====
lpsb drvh vtyvg yk tvm yxmst la
lpk vrksv [vksy ovrm ymsb vxvr
vtlvip yrpm [nirv [sd bvny os
vtnysm rviyv dvmiy [ymyh wqlv
=== hbent ===

Bernhardt
054

28

9 1849 Fürth

/Beer

trkzmlv tval
trbqn vytxt

syn pana Seligmana, usedlý v čp. 37
dožívá se 80 let
anzp - datace ovšem čitelná
*hej 7. kislev 5607 (27. 11. 1846)
---- pm --Ewa Roth aus Untekornsalz
manželka pana Salomona
z Prostředního Krušce čp. 4
Ruhestätte des Herrn
Bernhardt Fürth
geboren am 22. Oktbr 796
gestorben am 28. Sept 1849
== epitaf ==
A zjistil, jak lahodné je odpočinutí . šestého dne v
týdnu, v předvečer šabatu 12. tišri 5610
Budeš mít dostatečnou odměnu ve stánku svém,
člověče bez úhony a plný respektu vůči Nebesům .
(hříčka Jiššachar), jenž jsi po celý čas milosrdně a
pravdivě konal tak, abys do dlaní (prosebníků
nalil) Dobro. Byls tím, kdo celou svou bytost
(nafšo u-levavo) zasvětil pomoci svým bližním. A v
jehož nitru se snoubila láska k tóře společně s
moudrou prozíravostí.
==oo==
Jen se moc nesměj, smrti, že to tělo kleslo kamsi
hluboko, protože jeho duch spočine vysoko na
Nebesích a jeho odměna bude mnohanásobná. //
Vždyť právě tam bude slynout vláhou a mízou
prýštící z ovoce jeho skutků. A na Konci dní opět
povstane probuzen ze svého spánku ke vzkříšení .
(tanceva)
==oo==
(Tento pomník je tu) na znamení a k připomenutí,
že pod ním byly pohřbeny ostatky člověka velikých
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oylsxnl rzi oylip br sya tyyvg
rib hk omvrmh [yeqh bl bydnv ivs
lz dryp laynd hk hlinh [yeqh xvnmh [b

055

20

8 1736 xyz (K*š)

Hindel

l vet lvla gy b ovy
up
hbvsx hsah
trm hnvghv
rib hb ldnyh
lavms rrh tsa
[alsaq
l vit s ba j a ovy
up
hbvsx hsah
trm hnvghv
k tsa ldnyh
hs*m hmls

056

26

5 1726 xyz

Hindl

xyz
057a 24

11 1727 (Melamed)

Golde

hbent
xpt vlck aj h
u p
hbvsx hsah
hrsyhv hrqyh
htyh *h tvemb
hdlz m hrhzn
lz hmls h tb

činů (rav poalim -parf) a pomocníka všech
klopýtajících, člověka velkomyslného a
ušlechtilého srdce (šoa u-nadiv lev), vznešeného
duchovního knížete, váženého pana Beera,
syna již zesnulého a stejně ušlechtilého rav
Daniele Fürtha
--- pm --Fürth Bernard, Fabrikant, syn pana Davida a paní
Kathariny Schostal z Prahy, Sušice čp. 130, dožívá
se 55 let

standardní epitaf ;
titulat: iša haguna - žena hodná respektu, obdivu
paní Hindl bat Ber
manželka pana Šemuele z Koschlan
*bejt 13. elul 5496 (20. viii. 1736)

standardní epitaf;
* chašuva we-haguna
paní
Hindel
manželka pana Šlomo ze Sušice
umírá *alef di-šavuot 5486 (26. v. 1726)
standardní epitaf; // eulogie:
be-micwot Ha-šem nizhara .
bez příjmení, pokud později nenacházíme
v listinných pramenech jména Kantor, Schüler
epitaf hovoří o manželovi, že byl *melamed
---*chašuva we-jakara
paní Zelda nat Šlomo
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dvd rrh tsa
lez dmlm
hbent

xyz
057b 14

058

4

5 1728 (Melamed)

4 4444 xyz

David

Rejcl

Meir /
059

8

5 1801 Slatin (xyz)

Markus

Schwarzkopf
060

4

4 4444 (?)

Gitl (1801)

l hpt [vyc vu a
n p
[ae hivr hyh dvd
hnvmab oysdq
*h ykrd dymtv
fvlah hnvp hyh
dvd mk ynrvthv
lz ykdrm k [b
h*s qqb hyh dmlm
up
hbvsx hsah
trm /==/
oyrpa h tb lzyr
h*s lrib k x tsa
ryya <<<<
up
qpl acqt s
[b ryam hk *xbh
lzvy rrhvm
e*m yn [yualc
h*s qq hp
hbent
l acqt << <<<
u p
luyg trm hsah
*s bqay k tsa
hymy lk h*s qqm lz

manželka pana Davida, ha-melamed
umírá *hej 21. kislev 5488 (24. xi. 1727)
řdk 3: David býval věrným pastýřem stádce
svatých, a ustavičně hleděl jen na cesty
Vznešeného (ubíral se jimi - *pona)
titulat: aluf we-torani
otec: Mordechaj
funkce: melamed v sušické náb. obci
--David ben Mordechaj
umírá *alef 15. sivan 5488 (14. v. 1728)
silná eroze - jen základní údaje, datace zvětralá
---paní
Rejzl bat Efrajim
manželka pana Berla ze Sušice

datace zvětralá - ijar 5561 (1801)
pan
Meir ben Josel Slatin
šlijach ha-cibur v Sušici
--- pm --Markus Slatin c čp. 9, dožívá se 20 let
standardní epitaf, datace zvětralá (1801)
paní
Gitl Š**
manželka pana Jokeba ze Sušice
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hrsy jrdb hklh
htyh h*nx tvembv
hbent hrhzn

Kubie
061

20

12 1853 (Kubý)

Lejb

Moše
062

063

1

9

9 1715 xyz

5 1712 xyz (Šmidl)

Šlomo

Jechezki

vylck uy <<<<
/[myc/
qpl dyrt tns
[vmu hp
oynvma sya
lka tvxkn jlvh
vlmiv vpk iygy
k hh vyyx ymy lk
hpm aybvq byl
li xvny ovlsb
c*a vbksm
hbent

standardní epitaf
* iš emunim
pan
Lejb Kubie ze Sušice
umírá 19. kislev 5614 (19. xii. 1853)
---

np
*b qciv rsy sya
hh hyh tvemb
[b hmls hsm
aey lez rkssy
hrhub vtmsn
lvla by g ovy
qpl hit
hbent

Standardní epitaf - příjmení neuvedena
h: askan be-micwot
pan
Moše Šlomo
otec: Jiššachar

u p
jlvh rsy sya
hyh vtyb oymt jrdb
k oyldv oyynil xvtp
fvlah [b yqzxy
qeya rrh [yeqh
vmlvil jlh ldyms

syn pana Wolfa usedlý v čp. 75
dožívá se 70 let

umírá *gimel 12. elul 5475 (1. ix. 1715)
Hluboká datace 1712 , proto je k úvaze, zda
zdánlivé příjmení Schmiedl - je skutečně
příjmením, zdrobnělinou jeho řemesla - kovář,
anebo jidiš označením "šmidl" - tj. houslista
=o=
Jechezki (Schmiedl)
otec: ha-aluf ha-kacin Ajcik
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qpl bit ryya gy

064

10

9 1693 xyz

Chajila

ql gnt lvla yx
bvsx hsah
tb hlyyx trm
*suig rrh [yeqh
htlpt *tsi lz
hntn hqde hnvvkb
*ybv g *vyb hrupn ynil
hbent : hrbqn d

up
l ct tbu by
oymsl [yvvs vblv vtid rs*a
oygvrh tmqn ovqnl xruv ig*y
oycnkn vynzab oyyni tqi*e
oyqxrm imsn [vmipk vlv*q
m*u qeya rrh hnydm gxnmh [yeqh
065

25

12 1699 xyz

Ajcik

hbent

umírá 13. ijar 5472 (9. v. 1712)
Mohutný, plastický a velmi dekorovaný náhrobník,
náznaky sloupů - Stromu života, v koruně macejvy
složená voluta připomínající lilii a pod ní dva
květy;
datace: 1693
pro badatele : přesné dny v týdnu uvedeny ve
spodních řádcíh
---paní
Chajele bat *ha-kacin Getšel
manžel neuveden
umírá 18. elul 5453 (9. ix. 1693)
Umírá 12. tevet 5460 (25. xii. 1699)
Pozoruhodný náhrobek, epitaf i osobnost.
== epitaf ==
Sem dne 12. tevet 5460 uložili toho,
jehož poznání i srdce patřily nebesům (šavim),
jenž se plahočil a zabýval tím, ale dosáhl odplaty
za spáchané vraždy. Nikdy neoslyšel volání
ubohých a jeho hlas se ozýval daleko široko.
Totiž duchovní kníže a manhig medina rav
Ajcik T*m (tanceva)
==== pozn. ====
T*m může znamenat zkratku rodinného jména,
není to však bezpodmínečné, může jít také o jinou
variantu klasického *zichrono li-vracha, zde
formou
*tov meod (velmi laskavý a dobrý). Co je ale
historicky
zajímavější, je skutečnost zmiňovaná ve 4. řádku
epitafu, tedy jeho snaha o dosažení spravedlivé
odplaty za spáchané vraždy (patrně na židech - ať
už v rámci nějakého přepadění anebo dokonce

33

pogromu. Ale ani toto není podmínkou, vzhledem
k funkci zesnulého (manhig medina), může ít jen o
květnaté epiteton naznačující jeho péči o
židovskou obec obecně.
(datace v erozi) tevet 5620 (1860)

tbu <<<< hm
qpl kr /[myc/ t tns
dly abxn hz rbqb
oyinv dmxn oyivsis
smskv xrp [svsk
hnvkmh rkssy xrvz
ravpmh [yeqhl [b rib
*ytlyhqm yn q*s rib [rha hk
vnrmsy yds lebv vnna dlyh
066

14

1 1860 Schwarzkopf Jiššachar

Šlomo
067

068

7

3

10 1769 xyz

12 1774 Weil

(1729)

Jaakov

hbent

V tomto hrobě je uložen (nichba) rozkošný
mládenec, milovaný a líbezný jak lilie
v rozkvětu a jako vycházející slunce, totiž
Jiššachar zvaný Ber, syn rav ha-kacin Aharona
Bera Schwarzkopfa, kéž jeho světlo září,
z naší obce sušické. Ten mládeneček již
není, neboť ho ostříhají tam ve Stínu Nejvyšího
---- pm --Schwarzkopf Bernard, syn Arona Alberta,
provozovatele jatek (Schächterhofer) a Kathariny
Fürth
umírá v sedmi letech

ql *lqt *qsb rbqnv yrst v h *vybn
=o=
rsy sya [mun hp a*y
rsvkb hsi vysim lk
rsvyb vspn qbd **hb
*s osl vyh vysim lk
oyyx oyqlab spn qbdv
lz gliz rb hmls k hh
hbent

pan
Šlomo bar Selig
--standarní epitaf - jen s tím, že se eulogie
*dabek nafšo be Adonaj opakuje víceméně 2x
== pozn ==
datace a den v týdnu nevycházejí, můžeme
kvůli erozi také chybně číst .

l hlqt tbu xrd*a nvn
=o=
rsyh jrdb jlh bqiy
rsvkb yh *h tvem *yyql
vnvrgmv vnvhm h ta dbyk
oyms osl hsi lkh

umírá 30. kislev 5535, první den novoluní tevet
(tj. 3. prosince 1774)
pan
Jaakov ben Lejzr Weil
----typologicky tvarem i koncepcí epitafu podobný
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oyyx oyqlab vspn qbdv
lz lyyvv rzyl hb bqiy rrh
hbent

předchozímu nr. 067 - což podotýkáme jen proto,
že i ten by mohl patřit rodině Weil, anebo někomu
ze spřízněných. Ovšem bezpodmínečné to není,
může jít také o *rukopis sofera, který okolo roku
1770 epitafy pořizoval . standardní epitaf, jen
s malou obměnou v *otevření (peticha) : Jaakov
halach ba- derech jašar le-kajem micwot Ha-šem
haja kol be-chošar

/[myc/

069

4

4 4444 xyz

Debora

htli
hmvrml htmsn
vlbqs sdxb hk b *vy
hrvth ta larsy
lea [di leb hnvkstv
hkb tvnnas oysn
hsah hh qpl hyli
rhk tb hrvbd m *xa
hbent = lz zng ohrba
l umqt [vyc zk a ovyb nvn
up
vz aemy ym x*a
hymy lk hrs
hrsy jrdb hklh
hqyzxh sdv yni ydy
hpckm *ynvybal hntn
aryb hrma tvxbsvt yrbd
hmxlm hntn *ybyirl
lz gyliz k tb

Sara
070

21

6 1789 Kubie

071

30

10 1789 Kubie

Hindel
Kopman

hbent
nqt [vsx dvy qsib rupn

h: paní Debora
bat Abraham Gans
umírá *bejt 25. sivan
----Její nešama se v čistotě povznesla (na Výsosti)
druhého dne v týdnu, pětadvacatého dne měsíce,
v němž lid Jisroele přijal tóru (= sivan), a ona se
uložila ve stínu Zahrady spolu s ostatními ženami
plnými pokoje a klidu (našim šeananot) - iz 32:18
Plačme a naříkejme pro ni .

h: *ešet chajil
paní Sara Hindel bat Selig
umírá *alef 27. sivan 5549 (21. vi. 1789)
---standarní epitaf s názvuky Ešet chajil,
včetně úvodní petichy: ženu statečnou
kdo nalezne (parf. přísloví) a také obratu
eulogie (řdk 8) : Divrej tušbechot
amra be-jira / slova přímluv a proseb vyslovovala
s respektem vůči Nebesům
h: pan
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qpl
u /[myc / p
rbd aryh sya
vtdv jlmh
byrimv oyksm
atsynq ybl
hk hh vtlyptl
lavms kb [mpaq
hbent = lz ybvq

(Kubý)

*mgp
*mgp
*mgp

072

11

073

15

074

0

9 1800 Schwarzkopf Šlomo

4 1805 Schwarzkopf Bejla
0

0

Weil

Fiala

/=/ hyh hp [kv*s
*kx*bb briv rxs*l
/=/ vpckmv vmxl*m
/=/yk bl bydn*h
hbent. lz q*s bqay rb
*vyb *bqnv xcpd*b ovy upn
hxd*a
l hcqt
hqde xa hsah
lygybak htsi
hmyin vyh hysim
hmynp *mb hdvbk lk
hnvpe hblb a*yv
alyb trm hh
hmls hk tsa
h*s qqm lz
hbent
l gcqt tns rvpyk ove ivyb lni
/[myc/

Kaufman ben Šemuel Kubie
umírá erev šabat 10. chešvan 550 (30. x. 1789)
---eulog: jere dvar ha-melech we-dato
aram: bej keništa = bejt ha-keneset
standardní epitaf

anzp - z kryptogramu vyčteme pouze:
Šlomo bar Jokeb Schwarzkopf
datace poškozena
----podle matrik a s ohledem na vedlejší macejvu
paní Bejly ešet Šlomo, lze potvrdit, že tato
patří panu Salomonovi ze Sušice čp. 4
umírá 11. září 1800

h: paní
Bejla
manželka pana Šlomo ze Sušice
umírá 16. nisan 5565 (15. dubna 1805)
standardní epitaf;
eulog: kol kaboda . penima
---- pm --Barbara Schwarzkopf z čp. 4, dožívá 80 let
h: paní
Fajele bat David
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(Fajela)

hnvmu hp
hrskv lyx tsa hsah
hdvcxv hivne lygybak
[nbr tmyxrv x*gv hqde tlib
hrsy jrdb hklh hymy lk
trm hh hrms yy tvem
dvd hk tb alyyp
lz lyyvv yqliz k tsa
htmsnv h*s qqm

manželka pana Seliga Weila
umírá Jom kippurim 5563 (6. října 1802)
---titulat: rachimet rabanan;
baalat cedaka u-gmilut chasadim
ešet chajil k-Avigail
manžel: Zelki Weil
---- pm --matriky pro rok 1802 vedeny nedůsledně

hbet
tnsb xcpd [vrxa *h
qpl gkrt oypla *h
up
hysimb hrvhu lyx tsa
hsya ydy hkvmcv hrzvi
hrsy jrdb hynb hkyrdhv
lbu yli hymy vkra al ja
hi anah trm hsah hh
[hah ldnim k tsa
075

076

11

8

4 1863 Hahn

Hana

1 1846 Schwarzkopf Dina

hbent : h*s qqm
= g ovy hrhub htmsn haey
tns tbu y
u /[myc/ p
qpl vrt oypla *h

h: paní
Channa, manželka Mendela Hahna
umírá 27. dubna 1863
---Poslední den svátečního pesachového cyklu
léta 5623 sem uložili ctnostnou ženu (chajil),
ženu bezúhonných skutků, podporovala
svého muže a pomáhala mu, která své děti
vedla cestami Upřimných. Žel neprodlili se
příliš její dnové tady na zemi. Tou bytostí
byla paní Hana, kéž je jí přán pokoj, choť pana
Mendla Hahna ze svaté obce sušické.
=== pozn. ===
náhrobek přesazen odjinud, není na svém místě;
dcera pana Wolfa Ofnera ze Zamlikau
manželka hauzírujícího pana Manasse, usedlá v
čp. 87, dožívá se 38 let
h: *jašara we-nichmada
paní
Dina
manželka *ha-kacin ha-mromam pana
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oymmt tvem rvmsl dymt hsr*d
oynvybalv oyynil hxls hyd*y
oynbh ta hbziv tvxvnml has*n
oynnirv oynsd bvub hynb hkyrd*h
lyx tsa hdmxnv hrqy hsah hh
hk omvrmh [yeqh tsa hnyd trm
*lhn ovyb vntl hl hqdeh : yn q*s bkay
bvub oymvrml hyqnh htmsn htli
xvnt hpvgv htlip rks lbql hymy
hyyhtl <<<< <<<< wyqyv ovlsb
hbent

077

5

10 1859 Weil

Chaje Lea

*mymt hsah onkvs zlh lgh txt
rrh /== ==/ htyh
lyyvv /===/
qqm
[pahnuys
ibl **rtk yrst z htyvg ovy
hrqy hsah jvkby yx y*x
/==/ jvsi lyl*y
/==/ vxve h*h
/==/ bvu os rzn j*l
/==== ====/ *a
hrsah * *
tivbs xh ls a ovy rbqn << <<<
/[myc/
hryeyl xrt oypla h

078

9

5 1848 Hahn

Selig

larsy ydli dvmll hk*z
hnvmab vtlvip db*i
lam bvu rks v*l

Jokeba Schwarzkopfa
umírá 10. tevet 5606 (
== od 5. řdk ==
Ustavičně velmi pečlivě dbala, aby ostříhala
Pokyny dokonalosti (micvot tamimim) ; své rámě
napřahovala k chudým a potřebným. Povznesla
se do Odpočinutí (menuchot) a opustila tak své
děti, které však vedla zdárně, aby jen kvetly (parf.)
=== pozn ===
Epitaf je příjemný pro svůj eufemismus *micvot
tamimim. Zaujme i parafráze *dešenim woraanenim - tedy doslova: plné mízy a rozpuku .
---dcera Seligmana Schwarzkopfa a paní
Kathariny Fürth, usedlá v čp. 59, dožívá 55 let

h: paní
Chaje Lea Weil
umírá 7. tišri 5620 / 5. října 1859
--s eulogií máme potíže - kolegům do budoucna
(kgb)
matriky pro rok 1859 jsou nedůsledné
pan
*ha chaver rav Selig Hahn
umírá první den šavuot 5608 / 9. května 1848
--kryptogram Selig, melamed
=o=
Byl hoden vyučovat dítka Jisroele
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hnyksh leb tvckl hkz*y
hnvkn hxvnmb xvnyv i*vg
[ah gyliz ybr rbxh hh
c*a hbent hpm
ba h a ovyb hrhub vtmsn taey
/[myc/
qpl zrt oypla *h tns

079

18

7 1847 Fürth

Zelki

oymt vlip rsyv j*z
oymvrmb gnithl vspn hl*i
oymyq vysim rvdv rvd*l
oymy bvub jlh yk vnnv*q
oymlvil bvuh vrks lbq*y
==o==
*yqla ary sya abxn hz rbqb
hk *xa rvpmh [eqh vyrvinm
yryqym dx uryp yqliz
oybvuh vysim vnytlyhqd
dvmit vndib veylmy
c*a hrhmb hyhtl
vylck vu d ovy hrhub vtmsn taey
qpl xrt tns
oyyx wi rtkv *yx trvt bhv*a
vspnv vrbqb ovl*s
oymsb
oyyxh tverab vl [vpe bvu b*r

080

23

11 1847 Kubie

Ašer

rsa hk hxvnmb [syy hp
oyqla ary sya hi ykvq
oyynilv x*gl vnvhm rzp

a svoji činnost vykonával věrně.
Dostane se mu mzdy od samotného Vznešeného,
a to, že se bude moci úchýlit do stínu šechiny.
----usedlý Sušice čp. 55, dožívá se 82 let
h: Zelki
*alef 8. av 5607 / 18. července 1847
----nádherná a mohutná žulová macejva, epitaf
koncipován do kryptogr. Zelki (= Selig), je
rytmizovaný – nicméně celkem standardní,
podobné obraty nacházíme zde i jinde po
republice celkem běžně s výjimkou řdk 10,
kde se objevuje málo užívané sloveso
chava/nechabe, ekvivalentní k obratům tamun,
cafun
=o=
titulat.: chad mi-jakirej ha-kahal, kacin, mepursam
obchodník, druhorozený syn pana Saula
a paní Julie Janofski z Janovic, usedlý v čp. 44;
dožívá se 59 let
h: Ašer Kubie
umírá *dalet 15. kislev 5608 / 23. list. 1847
----(pův. na pozici 098) - kam také datačně
skutečně patří !!
kryptogram Ašer, kultivované trojverší:
Miloval Naučení života a korunu Stromu života.
Pokoj (zažívá) teď ve svém hrobě a jeho nešomo
se povznesla na Nebesa. A tam v Krajinách života
je proň uloženo dostatek blaha
==== studentům : ====
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řdk 09: pizer me-hono le-gmilut chasadim (ve
zkrt.)
usedlý v čp. 1, dožívá se 83 let

qpl urt ba xk h ovy [vrha ovyl qxstv
hysim ta [vyeb hrbcnv vav*b
hyyx ymy lk [vybal hxls hyd*y
hydie dcxv [x yk hb xub hlib b*l
hyntm hrgh bvu lkl tvdypl ts*a
==o==
hnvsl dcx trvtv hmkxb hxtp hy*p
hnvq [ver tvsil lyx hsvi hnym*y
htlvipl rks sy yk [vye tb yn*r
htarql oykalm tvm la hbytn jr*d
==o==
hnvyeh li xn hn dvs rbvi
hnvpe vytxt hlvdg tsa yk
xvnmh tsa h*i alyb trm hdvcxv hivneh
Bejla /
081

16

8 1849 Fürth

Filipine

xvnmh tb uryp byl qxey hk omvrmh [yeqh

Měj na paměti svůj poslední den, (parf) den pátý v
týdnu, den 28. av 5609
Pojďte a pokuste se z tohoto památníku poznat
její činy!
Po všechny své dny napřahovala pomocnou ruku
potřebným
a její choť na ni spoléhal, protože každý její krok
slynul láskou
a pochopením. Ta žena plničká zápalu statečně
opásala svá
bedra, aby mohla působit Dobro
=====
Ústa prozíravě otvírala (jen zřídka) - a když, tak jen
laskavě.
Svou pravicí konala dobré, podle vůle svého Pána
a Panovníka.
Plésej dcero Sijonu, protože ona získá odměnu za
všechno, co
vykonala. A když pak zamířila své kroky (doslova svoji stezku)
vstříc smrti, vyšli jí andělé v ústrety.
=====
Ztiš se a zklidni, poutníče,zde u tohoto pomníku,
neboť pod
ním je jako poklad uložena nesmírně ušlechtilá
žena (gdola)
cudná, spořádaná a laskavá paní Bejla, manželka
zesnulého
ha-kacin, duchovně vznešeného pana Jichaka
Lejba Fürtha
a dcera zesnulého ha-kacin, dokonalého učence,
vznešeného
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c*a lz uyyp uydnib *mh [yeqh llvkh okxh

082

16

7 1850 Zucker

Chajila

ql yrt tns ba [yz g ovy hrhub ny
/[myc/
u p
hrvhu lyx tsa
trui htyh hysimb
hh hynb traptv hlib
hi alyyx trm hsah
rrh ynrvth flah tsa
qqm lez rqve hmls
h*s
hbent
qpl ayrt tns hrd a ovyb ny
/[myc/
[b [uq dly [syy hp
yqn oymths oyns*d
vms ispv [vi lkm
[eqh [b *hi byl [ymynb
q*s rib [rha hk rbxh
hpm yn
hbent

083

7

084

14

9 1850 Schwarzkopf Benjamin
12 1731 Metzl

anzp

c*a hrhmb wyqy vpvgv
mgp

pana Bendita Veita (za*l) - Amen - Sela
=== v koruně macejvy latinkou ===
Ruhestätte
der Frau
Philipine Fürth
Mild und rein war ihr Leben
nur der Tugend hingegeben

standardní epitaf
Chajila
manžel: aluf we-torani Šlomo Zucker
--- pm --Katharina Zucker, dcera pana Emanuele z Čechtiv
usedlá v čp. 2, dožívá se 65 let
Jeho duše odešla prvního dne nového roku 5611
a zde nyní spí ještě docela malý chlapec,
teprve čtyřletý, který skončil svůj život (hitmin)
čist od veškerého hříchu a přestupku (awon ufeša);
Jmenoval se Benjamin Lejb, syn duchovního
knížete učeného rav Aharon Beera Schwarzkopfa
odtud ze Sušice (kéž jeho světlo ještě svítí)
tanceva
Kéž jeho tělo co nejdříve zase procitne. Amen.
Sela
anzp - poslední 3. řádky sice také v poruše
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mgp
tsa uryp laynd
qeya hnvkmh bqiy hk
fvnsuavvm lz leim
vylck dj a ovyb hrbqnv
e*hbtn

085

4

4 4444 Hahn

Selig

mgp
*vyb rupn
[vsxrm dvy
qpl upqt *s
*bvsx hsah
tsa lkar trm
ey [ah gyliz k
htyh h*s qqm
hlib trui
hynb traptv

086

087

18

7

10 1828 Hahn

5 1829 Hahn

Rochel

Ajzik Wolf

hbent
l pqt ryya d*h ovy lni
[b flavv qzyya k
[ah gyliz rmk
hbent
l blqt ba dk a ovyb /<<<</
x*a hsah up

088

23

8 1772 xyz (Lewi)

Kreindl

jrb hklh yk hrqyh

dočteme se ale datum pohřbu *alef 24. kislev
a kryptogramickou tancevu, což by odpovídalo
roku 5492 / 14. prosince 1731
-ženský hrob dcery
Daniela Fürtha a manželky pana Jicchaka recte
Ajcaka
Metzela z Wotschnof
anzp - ve spodním řádku čteme:
Selig Hahn
vročení pravděpodobně 5411 nebo 5451
h: paní
Rochel
manželka pana Seliga Hahna
umírá 10. chešvan 5589 / 18. října 1828
---standardní epitaf
manžel: Selig Hahn
eulog: ateret tiferet .
---Hahn Rosalia z čp. 11, dožívá se 54 let
mažel: Seligman recte Eisig
h: pan
Ajzak Wolf ben Selig Hahn
umírá *hej 4. ijar 5580 / 18. dubna 1820
----jen základní data, v matrikách nenacházíme
h: paní
Kreindl bat David, ha-levi
umírá *alef 24. av 5532 / 23. srpna 1772
---standardní epitaf.
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ldnyyrq hh hrsy
lgc dvd rrh tb
h b e n t /q*eg/

tayey
hrhub htmsn
tns yns rda h
*vmu hp qpl hpqt
hbvssx hsah
hdvcxv hivne
rrh tsa ysm trm
lez aybvq flavv
oyvvs vyh hymy lk
c*a hkrbv hbvul
Kubie
089

23

2 1825 (Kubý)

Maši

hbent
up qpl xiqt tns tbu <<<< <<
*xa hsah
ldnys trm
gyliz hk tsa
[ipahnuys qqm [ah
*t ayh yy tary tsya
hnmy ym htqde llht
*yba tyb la hbs ayh di
hyrvinb di yyxl

090

4

4 4444 Hahn

Šejndl

hbent

řdk 06 - málo zřetelná zkratka gec*k by mohla
znamenat, že manžel býval gabaj cedaka . ale
znaky jsou dost zvětralé, abychom to mohli
potvrdit s jistotou
== pozn ==
náhrobek určitě není na svém místě, vzhledem
k dataci jeho sousedů.

h: *cnua we-chasuda
paní
Maši
manželka pana Wolfa Kubie
umírá 5. we-adar 5585 /
--v matrikách nenácházíme, pro rok 1825
jsou vedeny nedůsledně
h: paní
Šejndl, manželka Seliga Hahna ze Sušice
umírá v roce 5578
---paní Šejndl umírá poměrně mladá;
epitaf obsahuje i tzv. vyplňovací znaky - vyplňují
prostor do konce řádku, ale patří (a opakují se)
až dalšímu slovu v následujícím řádku
=== epitaf ===
od řdk 6: žena respektující Vznešeného
bude velebena (parf.); Kdo by dokázal spočítat
její cedakot (milodary, které rozdala) až do chvíle,
kdy se ještě ěmladinká vrátila do příbytku svého
Otce k životu věčnému .
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(tanceva)
I zemřelať Sára v rozkvětu svých let (be-mibchar
šanotejha)
15. marchešvan (parf.)
a sem ji potom uložili
roku 5593 .

[vsxrm vu hytvns rxbmb hrs tmtv
/[myc/
hnvmu hp
qpl geqt tns
oyynil hydy hxl*s
oynvybav
htsi hysim bv*r
oymymtb
hldg u*mlv hrvt*l
oybvuh hydly
trui lyx*a hsah
hh hynb treptv hlib
uryp orhm r tsa lrs m
091

8

092

6

11 1832 Fürth

Serl

4 1845 Schwarzkopf Benjamin

hbent
s*a xk a ovyb hrhub htmsn tayey

Své ruce napřahovala k chudým
a potřebným
A bezpočet svých skutků konávala
naprostom bez úhony (be-tmimim)
Své milované děti (jaldejha ha-tovim) vychovávla
k tóře a dobrým skutkům . /kryptogram Serl/
Tou bytostí byla ctnostná žena a diadém koruny
svého chotě, chlouba svých dětí totiž
paní Serl choť rav Mohrama Fürtha
/tanceva/
=== epitaf ===
koncipován do kryptogramu Serl, parafrázuje Ešet
chajil,
a je rytmický : evjonim - tamimim - ha-tovim ;
otevírá se parafrází biblického textu We-tamat
Sara
titulat: ateret we-tiferet .
== symbolika ===
mohutný žulový náhrobník s náznaky sloupů
(portálový) v koruně macejvy tři hvězdy (?), nebo
tři etrogim – obojí může krom dekorativního účelu
naznačovat trojici ženských micvot - chala, nida a
hadlakat
---- pm --Rosalia Fürth, manželka Markuse z čp. 113
dožívá se 44 let
Jeho *nešome vyšla *alef 28. we-adar
roku 5605 / 6. dubna 1845
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s*a uk b ovyb rbqnv
/[myc/
hryeyl hrt oypla h tns
***
*nnas xubl [ksy tydv /[ynvp ynb/
ibsv [qz sya abkn hz rbqb
dmxnv jvrbv oynp trdhv mymy
/===/ hrydtb oyqla ary
/== ==/ ravpmh [vimh
oymy qde lipv oymt jlh di
rsvyb vnytlyhqb e*g yh oybr
*rvinm bvu osb asyv tmabv
hrhmb /== == ==/
hbent : c*a olvi yyxl

093

094

8

24

4 1844 Schwarzkopf Chawa

9 1843 Fürth

Moše

***
velmi špatně čitelné, přenecháváme kolegům
sem do hrobu uložili muže sytého dní a v koruně
šedin, oslavenou lící, požehnaného a milovaného,
vytrvale respektujícího Nebesa
Dlouhý čas býval vpravdě poctivým *gabaj cedaká
naší obce a od samého mládí šířil výtečnou pověst
Kéž ho Nebesa brzy vzkřísí k věčnému Životu
--- pm -Benjamin Schwarzkopf, prvorozený syn pana
Seliga
a paní Barbary Kauder z čp. 6, dožívá se 87 let

= a ovyb hrhub htmsn tayey
[cyn vu xcp ls
/<<</ ls b ovyb rbqnv
u p : qpl hrt tns
*h tnsvs /==/ tleb*x
/<<</ oyqvmih * *
*tarql vssv oynvtxt vqie yy*v
oynvyli * *
hsrp hypk hsvbl rdhv dv*h
lyx tsa hsah hh oyynvyba
*yllimb hrsk hysimb hivne
*h trapt trui hi hvx trm
q*s ryam hk [yeqh hlibl htyh
*vgv mymsl hspn hbs *lnh ovyb yn
hbent *ca hyyhtl dvmiy rvhu

V čistotě odešla její *nešome dne 19. nisan, první
den polosvátků pesach léta 5605 / 8. dubna 1844
umírá
paní Chawa
koruna a chlouba svého chotě
pana
Meira Schwarzkopfa
*****
Spodní sféry bědují, ale Výsosti jí jdou radostně
vstřic
-- pm -Ewa Schwarzkopf, dcera Simona Feigla z Myslkovic
a paní Ewy roz. Gottlieb, manžel civilně : Markus
usedlí v čp. 28, dožívá se 76 let

tns lvla uk qsb hrhub htmsn tayey
rbqnv svlsv tvam ss oypla h
hnsh sar bri avhh ovyb
qpl drt tns

Jiskra jeho žití odešla v čistotě v předvečer šabatu
dne 29. elul 5603 a téhož dne ho také pohřbili.
==o==
Trpký žal a oplakávání mrtvého zasáhlo všechny,
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=o=
oynuqv oylvdgm lvdg lbav rm dpc*m
fnk vcliv oybkvkh [ybk*s
oynnr
hmveiv jsx ovy vnl yvav yv*h
hms abxnhv oyrbq rhb hkb
okxh ocrvpmh [yeqh hh arpi
ary *hi uryp hsm hk olsh
*yh [man hivr vyrvinm oyqla
b*b vyh oyyniv *tt vnytlhqb hp
xvny bvub hqysnb tm lnh ovyb
hmvhv lvdg dvbkb rbqnv
<<< <<< vtnys bri yh
<<< mgp <<<
hbent

095

21

3 1843 Fürth

Sara

tns yns rda uy g ovy hrhub ny
lvslv tvam ssv oypla h
qpl grt
=o=
*yli [gb vzp oyxmsv oys*s
htarql hytvei
[k li htsi tvbvu b*r
htyrxa ovls
[ttv rxvc tvynik hty*h
hnvmu hp > htybl fru
hdvcxv hivne hrqy hsa
tnhk uryp hrs trm *xa
uryp ryam hk [yeqh tsa
hxvnmb [syt > h*s qq hpm hi
hlc [ma oymxrb wyqtv

malé i velké, hvězdy se schovaly a pučící stromoví
setřásá list . Běda, ach běda nám, den temnoty
a krutého utrpení. Horou pohřbených se rozléhá
pláč, nad tím, koho sem uložili do prachu země .
totiž proslulého ha-kacin (duchovní kníže) a
dokonalého učence váženého rav Moše Fürtha.
Ctil Panovníka už od svého mládí a byl věrným
pastýřem naší obce.
Studenti Nauky a také chudí bývali jak členové
jeho domácnosti. Výše uvedeného dne zemřel jak
políbením (be-našika) a nyní si blaženě odpočine.
Pohřbili ho s velkými poctami .
-- pm -familiant a obchodník, syn pana Davida a paní
Rosalie Jankovské z Janovic, usedlý v čp. 10
dožívá se 58 let
== od 5. řdk ==
Zaradují se, zaplesají a dají do tance tam
v Nejvyšší Zahradě všechny její dobré rady (a činy).
Jí v ústrety!! A protože vykonala tolik dobra, bude
pro ni pokojné i vše, ci přijde dál (acharitah).
Bývala jak kupecké lodi a obstarávala kořist pro
svoji domácnost .
=== pozn. ===
Krásně komponovaný epitaf. Opět svědectví o
židovské představě života a života po životě.
(Vše, co zde dokážeme nám půjdeme v ústrety,
jen to je naším Andělem přímluvy pro budoucí
věk)
kořist = neznamená, že by paní Sara byla dcerou
loupežníka - jsme opět svědky parafráze hojně
užívaného hymnu *Ešet chajil . a text chce
naznačit, že se zesnulá dokázala postarat o svoji
domácnost .
--- pm ---
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dcera pana Abrahama a paní Anny roz. Kohn z
Vodňan, což naznačuje, že i Fürthovi byli kohanim,
nebo že z lásky došlo k nerovnému sňatku, anebo
vodňanští Kohnové nebyli koheni.
vdova po panu Markusovi, usedlá v čp. 4
dožívá se 77 let

Zelki /
096

097

4

21

4 4444 Schwarzkopf Jehuda

5 1826 Latin

Fradl

yns rda/== ==/ hrhub by
tns
oypla h
i*bl grt
***
hb sdq tmda ayh hm
rskv rsy sya xvny
*vkmh advhy ybr rr*xh*qh
ppaq wravvs yqliz
qdebv ovtb jlh : wy*hi
tvyrbh oi /==/ yxv
vspn hbs lnh ovybv
hvny rvhuh vpvgv omvrml
oymxrb wqyl hxvnmb
hbent : ca : hrhmb
/[myc/
qpl vpqt ryya dy ny
tb hivne hsa up
trm hns oyst
brh tsa ldarp
lzvy hvm ghnmh
hbks lez [yual
dyrvy ydi ovlsb
aht *yxth yllu

h: *ha-kacin, ha-chaver
pan
Jehuda recte Zelki Schwarzkopf
umírá během we-adar 5603
***
Co je to za zvláštní půdu (erec kadoš), v níž
odpočívá ryzí a košený muž
*ha-kacin, ha-chaver rav Jehuda zvaný
Zelki Schwarzkopf
Kráčel bez úhony a spravedlivě
a býval přátelský ke všem stvořením
V uvedený den se jeho duše vrátila
na Výsosti a jeho čisté ostatky spočinou
v klidém odpočinutí, aby vzkříšený zase povstal do
Slitování.
A to co nejřvíce : Amen. Sela
--- pm --v matrikách nenacházíme
/symbol tří hvězd/
dne 14. ijar 5586 / 21. května 1826
umírá
ve svých devadesáti letech paní
Fradl
manželka pana Josela Latina, *manhig ha-kahal
v pokoji zůstane spát až do chvíle, kdy se snese
rosa vzkříšení
----v matrikách nenacházíme
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h b *rvre *tmsn

b ovyb ny
[cyn vk
qpl zeqt tns
tsa hsah up
hdvcxv *ivne lyx
*bv hydy ysimb
h*nx tvemb hrvbd
hrhzn dam htyh
tsa hnx trm hh
wy q*s rib rrh
098

099

1

9

5 1837 Schwarzkopf Chana

9 9999 /eroze/

zlomek

Kubie
100

20

9 1770 (Kubý)

Kubie
101

4

4 4444 (Kubý)

Motl

Šemuel
(1749)

hbent
<<< <<<
hrsy jrdb hklh
hnvpe hblb *ayv
amynp mb hdvbkv
qpl alqt h*rd a ovy nvn
u p
hrskv hrsy hsa
hrhzn hnx tvemb
lavms tsa luam m
h*sm lz iybvq
hbent
l uqt << <<<
up
rskv rsy ya
oymt jrdb jlvhh
blb vtlypt hsviv

obrat: adej jordu talalalej ha-tchija
jinak standardní epitaf

h: paní
Channa Schwarzkopf
manželka ještě žijícího pana Bera
umírá *bejt 26. nisan 5696 / 1. května 1836
standardní epitaf
--- pm --Johanna Schwarzkopf, manželka p. Bernarda
dcera Moše Grafa z Kolince, usedlá čp. 54,
dožívá se 78 let

jen zlomek standardního epitafu
zachovány jen parf. biblických textů
(bat melech penima)
Prvního dne novoletí 5571 / 20. září 1770
umírá
paní
Matl Kubie
manželka pana Šemuele ze Sušice
standardní epitaf

h: pan
Šemuel Kubie z Prahy
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rqyh hh : oymtv ols
lz ybvq lavms k
garp qqm
hbent
l ait zvmt zy sdvq tbs
hnvmu hp
trm hqyh hsah
[yeqhv sarh tsa hklm
lez ylks lavms rbxh
hnvmabv tmab hdy hsrp
<< oydcx hlmgb <<
hmynpjlm tb hdvbk
<<kb *h tvemb hqyzxv
102

4

7 1711 Sichli**

Malka

hbent
up
hbvsx hsah
tsa alyb trm
orhm rrh fvlah
vyb hrupn lz lyyvv
qpl uot vlck vk
amdah arpib ylk
ahnynxb oyynil ydy
*nvvkb llpth adml
hdvbkv hbvsx hsa

103

104

30

4

11 1708 Weil

4 4444 Weil

Bejla

Maharim

umírá v roce 5509

o šabatu 17. tamuz 5471 / 25. května 1711
sem uložili
paní Malku Sichli (Šekali)
manželku *ha-roš we-ha-kacin
pana Šemuele
---částečně poškozeno, ale víceméně
standardní epitaf - bat melech penima .

h: paní
Bejla Weil
manželka *ha-aluf Maharima
umírá 26. kislev 5469 / 30. list. 1708

hbent

dolní část epitafu značně zvětralá,
standardní epitaf, podobný se zde v Sušici také
opakuje .
== pozn: ==
Je pozoruhodné že jik k roku 1708 užívá rodina
příjmení Weil !!

up
bsv tbsh ovyb
lyyvv orhm rrhk [yeqh
hnvmab lk vyh vyis*m
hnmanh *rvtb qcvi y*h

h: *ha-kacin
Maharim Weil
datace neuvedena, pokud nebyla tesána nahoře
v trojúhelníkovité (dnes poškozené) koruně
macevy.
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hnvvkb vtlpt [ny*r
hnnxb ynol vtyb [mvz*m
hnnrb hbent

Hendl /
105

28

9 1825 Gutfreund

Anna

xhd yns u*yb ny
qpl vpqt tvkch
hsa hbem taz
hdvsxv hivne
bqay tb ldnih m
hsa yenylaq
llvhmv tybb *dvbk
hrupns tvevxb
hrbqnv bvu osb
hbent mhxd a vyb
/[myc/
amlil jlh
lvla dvy uvsqd
qpl hpqt tns
bvsxh rvxbh np
h [b rib [rha k
rib [rha br rbxh
wynyqruc huryp
jtpvx jl vsiy igb
jtmsn yyxh wi txt

106

107

24

1

8 1825 Fürth

6 1709 xyz (Sichli)

Aharon Ber

Benjamin

/a*rt/
b qsb
*n zvmt xrd
yqnv ary nv
qpl * * * uct

Evidentně na svém místě a zhruba ze stejné doby
jako hrob jeho manželky Bejly (nr 104)
rytmizovaný epitaf komponovaný do kryptogramu
Maharim
řdk 6: rinen tfilato be-kawana

Umírá druhý den sukot 5486
paní
Hendl bat Jokeb z Kolince
---standardní epitaf
*kaboda u-mehulala
--- pm --Anna Gutfreund z Kolince, usedlá v čp. 55

Dne 10. elul 5485 / 24. srpna 1825
sem uložili
*ha-bachur ha-chašuv
pana
Aharona Bera Fürtha
syna pana Aharona Bera
--- pm --Albert Fürth, příslušný do Strakonic, usazený
v Sušici u Isaca Fürtha zde v čp. 9, dožívá se 25 let
O šabatu 1. tamu 5469 / tj. 8. června 1709
odchází do svého světa
*ha-roš we-ha-kacin, vážený pan
Benjamin ze Sušice, syn zesnulého
pana Jicchaka Sichli (?)
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sarh *mlvil jlh
dbvkm sya [yeqhv
[uys [ymynb rrhk
[b [ypvh
qxey rrhk hlinh
lez albs
tvlimb hli yy dydy [ymynb
[bvs vypuq [yb oymsh
qci oyupsm [yb wbvr
oyms tvkalmb hqdebv tvemb
oyyxh lk vyli fpx xubl [vksy
hbent = c*a

108

109a

7

4

7 7777 (kgb)

5 1747 Weil

enzp

Šemuel

yns mipb rvzhl
[vyc h sdvq tbs ovyb
[uq urpl [yyz fq vyt
up
hnydm gyhnmv cnrpv [yeqh sarh
lez lyvv lavms rrhk
urpl
[uq
hns xn [b lavms
hnyq [nvqv yspn rm
hnynav ypb yhn yhnv
hnmlv rpcl vtqde [ya
hnsylb oynp ta xbsl
hnm hpy dba vnl yyv

---Při posledních úpravách hřbitova (květen 2014)
byla tato macejva osazena na pozici jemně
dopředu před dosavadní řadu. Náhrobek ze
slivenckého vápence rozhodně není na svém místě
Struktura reliéfně tesaného epitafu je částečně
poškozená, jeho text je velmi kultivovaný, je však
možné, že jsme některé pasáže nepřečetli dost
spolehlivě
=o=
Benjamin, miláček Páně, vystoupal až na nebeské
výšiny, aby se tam usadil uprostřed své sklizně
a uložil ke svým (prozíravým) rozhodnutím.
Protože se zabýval Pokyny i milosrdenstvím ve
službě Nebesům (*mlacha) pokojně spočine
zahrnut plností Života (*chafaf)

nejsme s to identifikovat
poměrně hluboká datace, kultivovaný epitaf;
===o===
Vůdce a duchovní kníže, parnas a manhig medina,
vážený pán rav Šemuel Weil
(li-frat katan)
Šemuel byl ve věku 58 let . (hříčka? - ben Noach)
Ach trpko jest duši mé a žalně naříkám. Truhlím
a pláču, má ústa přetékají nářkem a bolestí.
Vždyť jeho spavedlnost nejlze vypočítat !
Jazykem postihnout všechny jeho přednosti.
Ach běda nám, neboť všecka ta nádhera nám
zanikla .
===== pozn. =====
Vedle kultivovaného jazyka plného poetických
kryptogram příjmení Weil (waj lanu - řdk 12)
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hlyyx orxnv olea [mun og

109b

110

111

4

6

13

4 4444 Weil

6 1706 Weil

3 1818 Fürth

Gitl

Moše

Nechama

[uq urpl <<< ubs <<
hrm dpchb olk hi*g
hrqy spn htyh [i*y
hrvxc bvuv oyynil hni*u
hrydt htyh tvem rvms*l
trui hlibl lyx tsa
hrmgl la vms hrydh
hrmslv hril [di [gb
up
[yeqh fvlah
*lah [b esom
rrh *yeqh
lavms larsy
ovyb rupn lyyvv
qpl vct zvmt g
abg arpc hs*m
hbydnb oih upv*s
abu lvqb llpt*h
abh lkb lyyvv
tns yns rda h v *vyb hrhub ny
u p
qpl xiqt
tsa hmxn trm hsah
h*s qqm wy lavms hk
hydyv ynil hsrp hpk
lyx tsa [vybal hxls
lygybak htsi hqde
hrsy jrdb hklh hymy lk
hbent = hrms yy tvem

umírá 5. sivan 5508 - tj. 4. května 1747

datace v koruně macejvy poškozena
kryptogram Gitl

h: *ha-aluf, ha-kacin
pan
Moše ben Jisrael Šemuel
Weil
umírá 3. tamuz 5466 / tj. 6. června 1706
-Moše, sofer a gabaj
ušlechtile soudil lid
a modlíval se libým hlasem
Oplakej ho každý, kdo přicházíš!
V čistotě vyšla její *nešome *waw 8.we-adar 5578
(tj. 16. března 1818) a sem ji pak uložili
totiž
paní
Nechamu, manželku dosud žijícího
pana Šemuele ze Sušice
---standardní epitaf; (zde pro Sušici) parf. Ešet chajil,
doplněno o - *cedaka asta ke-Avigail
--- pm --Nechama recte Nanna Fürth, dožívá se 73 let
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112
113

114

31
7

30

1 1824 Fürth
7 7777 (eroze)

6 1841 Zucker

Šemuel
anzp

Šlomo

rupn
xr bvu osb
tns [vsar rda
hh up qpl dpqt
lavms rrhk ynrvth
qqm lz oyram hkb
rbd li drxv ary h*s
rsy jrdb jlh yy
oymt qde ylgimv
cynkh rsa vysimb
oydydy ta lmv tyrbl
h b e n t
tvmygp

S nejlepší pověstí umírá během
novoluní měsíce adar 5584 / 31. ledna 1824
*ha-torani, vážený pan
Šemuel ben Moharim ze Sušice
---Samuel Fürth, dožívá se 76 let
mohel zdejší obce
základní data degradována,
eulogii nedokážeme interpretovat (kgb)

rbqnv vytvba oi hmls bksyv
rm dpcmbv lvdg dvbkb
zvmt ay d ovyb
*ibl art oypla *h

A Šlomo ulehnul spolu se svými předky a pohřbili
ho s velikými poctami a hořkým truchlením
čtvrtého dne v týdnu, dna 11. tamuz
roku 5601 od stvoření

[vrsh tlebx oyinv qmi [sv*s
[vrgv oyin lvqb rsh*l
[vrdhk ruim hmls ls vtu*m
[vrah ibsn yk yvbav yv*h

Nádherná růže z údolí, lilie Sáronská (stvořená),
aby prozpěvoval svým líbezným hlasem a hrdlem!
Výhonek Šalomounův zdobil (nás) jako vzácný dar
(pozn.)
Běda, veliké hoře, že se jím nyní sytí rakev .
Zde spí přesvaté a čisté tělo našeho rebbe a
učitele (torani)

ynrvth hh svdqv rvhu fvg [syy hp
qqm lez rqve hmls rrh rmhk*h
ovy vhypm *h trvt svmy al h*s
ws*v b*vs yh br [mz vhvsrdv hlylv
ynb ydly *zit cynkhv vtdil [man
jtrvt hnyksh ypnk txt larsy
vyyxhk jxys taybh veyqtv jyli rvmst
c*a b*b jtvyyhtl oytmh

pana Šlomo Zuckera (zaca*l) ze svaté obce v
Sušici.
Zákon Hospodinův nikdy neopustil jeho ústa .
Vyhledával ho totiž dnem i nocí a býval drahný čas
šochetem a chazanem naší obce. Také uváděl
dítka synů Jisroelepod křídla šechiny. Tvoje učení
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tě bude ostříhat a také způsobí, aby ses při
příchodu mesiáše, až přijde vzkřísit mrtvé, opět
probudil. Co nejdříve, ještě za
našich dnů - Amen. Sela.

Chana /
115

1

2 1839 Fürth

Johanna

ubs zy qsi hrhub htmsn taey
/[myc/
ql ueqt tns
hytvtpsb [x qevh
hytvlvtb li yv*a
hytvrey hrvhu tms*n
hh hytvqde vbr f*a
hrqyh hlvtbh hnvmu hp
[yeqh tb anah hrskv
lhqh sar uryp hsm rrhk
h*s [vrvsy tdi
c*a hbetn v
ovyb oymsl htliv hrhub htmsn taey
ql xeqt ryya dy d

116r

9

5 1838 Fürth

Rela

*xa hnvmu hp
*nlvk li tli tav lyx vsi tvnb tbr
*yksh vyzm ynhnv [ditt hsarb trui
hntn [vzmv svblm oynvybav oyynil
hh hnvsl li dcx trvt lyx tsa
uryp alir m oysnb hpyh hsah
*crvpmh yeqh hlibl trapt trui
h*s qq hpm lz huryp dvd ybr rbxh
t*t ydy hqyzxhv daml tvemb tqdqyd
haybh hnmlav ovty oydvrm oyyni
hrqy [bav abu atyngrm htybl
vss *ynvyli lnh ovybv htyh vnytlyhqr
hab *rvhuh hpvgv htmsn tarql
hzh rbqh la rm dpcmbv lvdg dvbkb

Během erev šabat 17. švat 5599
tj. 31. ledna 1839
umírá slečna
Hana, bat *ha-kacin, roš-ha-kahal
pana Moše Fürtha
== od 4. řdk ==
Z jejích rtů se řinula jen láska,
ach běda pro všecko její mládí.
Vše, co dělávala, prozrazovalo čistotu duše
a proto (po ní zůstalo) bezpočet cedakot.
--- pm --svobodná, 14 let, Sušice čp. 10
Dne *dalet 14. ijar 5598 / tj. 9. května 1838
umírá paní
Rela, manželka *ha-kacin, ha-mepursam, hachaver
pana Davida Fürtha ze Sušice
== od 3. řdk ==
Sem uložili ctnostnou ženu, vpravdě Ešet chajil!
Mnoho dcer Jisroele konávalo ušlechtile, ale tys je
mnohé předčila . (we-at alit al kulna) Nyní tedy
korunována (spravedlností) kochej se a užívej Záře
šechiny. Vždyť rozdávala chudým a potřebným
pokrm i ošacení, ta ušlechtilá, mající na rtech
zákon laskavosti (torat chesed) .
(. .)
neuvěřitelně pečlivě hloubala také o Pokynech
tóry (dikdeket meod) a z vlastního podporovala
její studium a studenty. Potulné chudé (anijim
marodim), sirotky i vdovy - všechny je zvala k sobě
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hrhmb wyqtv htns hbri vb rsa
hbent

117

20

8 1836 Fürth

Ajcik

= zlqt yns rda bk dlvn
ovyb vtxvnml jlhv
qpl veqt lvla z qs hxvnm
up
vryib rqy sya
===o===
vtxpsm rapv
hk dbknv ivs [yeqh
dryp byl qeya
lz laynd rrrhk xvnmh [b
===o===
oylip br yx sya qxey
oyllmvah [ism oynvybah xubm
jvdvy hmh-alh yh yh
jvllhy oytm og rvb ydrvy og
tyyxh jbvub oyakdn xvr [h
tybrh hmveitv zvi oynva [yalv
tnbh la sdqm tyb olvi rkzl
tvivsy zvib alp tysi oytml fa
tva vsmlv *vbrhl otvba tvrbq tynb yk
tngh [hyliv tdmi wrpb alvl
===o===
jttva ypyicb xub [syy drsb [kl

domů. Vzácná perla a učiněný drahokam (na
koruně) naší obce .
=== pozn. ==
titulat.: ja-jafa ne-našim, ateret tiferet
marganita tava, even jakara
petira: tělo se odebralo sem do tohoto hrobu, kde
se jí bude sladce spát a odkud se opět brzy
probudí .
--- pm --Rosalia Fürth, roz. Janowitzer původem z Janovic
vdova po panu Davidovi v čp. 10, dožívá se 76 let
CTRL - některé pasáže :
==oooo==
Narozen 22. we-adar 5537
a do svého odpočinutí odešel během dne
odpočinku, o svatém šabatu 7. elul 5596
a sem pak toho v našem městě nesmírně
vzácného člověka a výkvět rodiny také uložili
======
váženého a úctyhodného ha-kacin, pana
Ajcika Lejba Fürtha, syna již zesnulého váženého
učitele a rebbe pana Daniele
=====
Jicchak byl mužem života a velikých činů (parf.)
nadějí bezmocných a útočištěm vláčených
osudem.
Ach běda, běda -- nebyli ti snad dostatečně
vděční ?
Vždyť i ti, kdo sestupují do hrobu a mnozí mrtví tě
velebí. Vždyť tys křísil ducha ubitých, ale i těm,
kdo
žádné soužení neměli, býval jsi oporou a posilou.
A pro věčnou památku jsi také zbudoval svatyni
Vznešeného
a dokonce i vůči zesnulým jsi dokázal vykonat divy.
Svou silou a vůlí pomáhat. Neboť tys to byl, (kdo
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jtns jl brit vma yds li qnvyk
[ymyh wq di jlrvgl xvnt bkst
oyyx oyqla leb [ylt bvub jspnv
oyms ybsvy [vyli ykalm tqhl [yb
oymlvi tvmyinb ibst jysim yrpmv
algya vma osv

zachránil)
pohřebiště předků před zničením a zpuštěním. (k
němuž
by došlo), kdybys nestál v protržené hradbě a
nepřimluvil se!
=====
Proto budeš ní poklidně (ba-šered) pospávat na
vlastních vavřínech
(doslova: na mlází svých korouhví - ba-sajifej
ototecha), a tvůj
spánek bude sladší než spánek dítěte v matčině
náručí.
A jako ve spánku budeš odpočívat podle svého
zaslouženého
losu až do Konce dní a tvoje nešama si ustele v
záplavě Dobra
ve stínu Živého boha uprostřed zástupů andělů
Nejvyššího
sídlících na Výsostech, aby ses sytil z ovoce svých
vlastních
skutků věčnými rozkošemi. (A jeho mamince říkali
Ajgele)

ubs xk *vyb htmsn tayey
u /[myc/ p
qpl heqt tns

h: žena ve své panenské mladosti
osmnáctiletá
Miriam Fürth, dcera *ha-kacin
pana Ajzaka Lejba
umírá 28. švat 5595 / 27. února 1835
----Zde v Sušici málo tradiční otevření (peticha), jinak
ale v židovské epigrafice uživané běžně ;
= od 4. řdk =
Smrt k nám vtrhla našimi okny a připravila nás
a naše pevnosti o dosud mladičkou bytost.
Naše zřítelnice prolévají bezpočet slzí pro tu,
která svá ústa otvírala prozíravě a b*habojně
a po všechny své dny uměla napřáhnout ruku

vnnvlxb hliv ab tv*m
vnytvnvmram xql oynsb j*r
vnyrdim hsbkv tha hnv*y
vnypipi vlzy oybr oy*m
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27

2 1835 Fürth

Miriam

harybv hmkxb hxtp hy*p
hymy lkb [vybal hxls hyd*y
hyli tvimd oydrvm oyb*r
rbqn *ysim vlxy bvu yk hmi*u
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hylvtbh hsa hrvgc oyrm hz rbqb
hymy vyh oyns *yx hylvtbb
uryp byl qzey hk [yeqh*b
ogv htnys hbriv hyba tybl hbs
hbent : hytvir tvynqde oi

119

120

121

18

3

20

1 1763 xyz

11 1768 xyz

12 1762 xyz

Esterl

Ber

Selig

qpl gkqt ubs d g ovyb lni
up
y*k hrsyv aemy ym x*a
*ayv hrsy jrdb hklh
hsah hh hnvpe hblb
tsa [mlq k tb lrtca m
h b e n t : lz gyliz k
np
[vsxrm dj h ovyb
qpl ukqt
*ymt jlh bl bydn sya
oymy lk vpk iygym lka
oksh h*bb briv rxs
hsm k [b rib hk hh
hbent lz hmls
np
sy sya
[b gliz k
lz hmla
rbqnv rupns
qsi v ovyb
gkqt tbu d

k potřebným. Proto teď pláče takový dav.
Ona ale okusí, jak blažená (je její odměna),
její skutky jsou veřejně vychvalovány.
V tomto hrobě je ve své panenské mladosti
zavřena Miriam
Vrátila se do otcovského domu a její spánek
po boku spravedlivých družek bude blažený
--- pm --Maria Fürth, dcera pana Isaka z čp. 9, dožívá se 18
let
h: *gimel 4. švat 5523 / tj. 18. ledna 1763
umírá
paní
Esterl bat Kalman
manžela pana Seliga
--standardní epitaf

h: pah
Ber ben Moše Šlomo
umírá *hej 24. chešvan 5529 / tj. 3. list. 1768
--standardní epitaf

standardní epitaf; jen základní data
-pan Selig ben Šlomo
erev šabat 4. tevet 5523 / 20. pros. 1762
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hbent
l yqt vylck vk qsi ovy
up
hbvsx hsah
oysn ynbm txa
hh tvynqde
tsa anh trm
ybvq [mpq *k
[ybvh [iuysm
122

123

5

4

12 1749 xyz

4 4444 Winternitz

Hana

/eroze/

hbent
<<< u ovy
<<< << hsa
<< trm hbvsv
lavms k tsa
h*sm wynriunyvv
hbent

up
hyh vysimb jzv jvr*b
hyhnv *vrmt ybkv *vnyqv yh*n
hynlbc lvq oynnvqmh vas*y
*rpvs yah ilbnh li vqizy r*m
hyxth ti di xexeb ryay vr*n
h*s qqm lgc [mynb rrh hh
qpl pqt *b rda z rupn
Schwarzkopf
124

24

2 1760 (ha-levi)

Benjamin

hbent

h: *achat me našim cadkanijot
paní
Hana Kubie
manželka pana Kopmana
umírá erev šabat 26. kislev 5510
---standardní epitaf; Nicméně cenný svým obratem
achat mi-vnej našim cadkanijot (dosl. jedna
z členů spolku Našim cadkanijot), dokazuje tedy,
že k datu úmrtí paní Hany (1749) jiš v Sušici tento
ženský spolek, obdoba Chevra kadiša, existuje .

poškozeno
manželka pana
Šemuele Winternitze
velice ušlechtilý epitaf, ačkoli využívá obraty
v židovské funerální literatuře celkem obvyklé,
je zde na sušickém hřbitově (prozatím) ojedinělý
=== epitaf ===
Požehnaný a křisťálově čistý ve svých skutcích.
Nářek a truchlozpěv, hořký pláč a vzdechy.
Vy všichni, kdož umíte zaplakat (mekonenim),
hořce pozdvihněte svůj hlas (kol savlanija) a
zvolejte trpce:
Běda prot tu nádheru, která zetlí
Jeho světlo však opět rozbřeskne ve Slávě
(cachcach) ve chvíli vzkříšení .
Hle toto je rav Benjamin segal ze Sušice
Skonal 7. we-adar léta 5520 / 24. února 1760
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(tanceva)

hbent

Na první pohled se zdá, jako by datum úmrtí
nebylo tesáno, pozornějším pohledem zjistíme, že
bylo přitesáno později, macejva tedy byla
připravena předem, patrně s macejvou
(náhrobníkem) jejího manžela (viz nr. 123 = stejný
typ), a data tesal jiný nebo stejný kameník později.
Zřejmě ale mělčeji, anebo zapracovala eroze,
protože na snímku vidíme, že právě v totmto
řádku byl kámen dlouhá léta usazen
na hranici mezi půdou a vzduchem - standardní
epitaf
=o=
eulog: kašara ke-imanu Sara
rodina: zkratka Š*k nebo Š*h - ergo, nevyskytujeli se v Sušici rodina Schulhof anebo toponymum
Schittenhofen (Sušický), lze se přiklonit k
převažujicím zde Schwarzkopfům. Nicméně znaky
jsou tesány ne zcela zřetelně. Naopak pokud
se v Sušici vyskytuje rodina Lewi /Loewi, mohlo by
jít spolu s manželem paní Rivky o příslušníky této
rodiny (segal = levi) a pak by zkratka Š*h
znamenala skutečně Sušici

up
rrhk fvlah
rupnh lez qzyya
qpl upt tbu j d ovyb
===o===
vysim lkb rsyv ot sy*a
vykrd lkb hyh oyqla ar*y
vytvdvh lkb tvdvhl idv*y
vytvlvip lkb rsyv j*z
vytvlyptb imsn hmyin vlv*q

výstavný mramorový náhrobník pro chazana
zdejší obce, dekorovaný Sloupy života, rostlinnými
motivy a trojúhelníkovitou korunou macejvy
=== epitaf ===
Sem uložili
duchovní kníže (ha-aluf), váženého pana
Ajzika. Odešel čtvrtého dne v týdnu, dne 4. tevet
5489
=o=
epitaf je rytmizovaný a komponovaný do
kryptogramu

hnvmu hp
hrqy hnvgh hsa
hrs vnmak
htyh hnx tvemb
hqbr*rm hh hrhzn
trupn q*s [mynb h tsa
<<< *mgp <<
125

126

4

22

4 4444 Schwarzkopf Rivka

12 1728 xyz

Ajzik

59

hbent

127

4

4 4444 xyz

Maharam

<<
*mgp
<<< <<<
<<< <<<
hh rc al h tvem
qzyya *mb orhm
hbent : lz
ovy
l*xct [cyn by*b
trm hbvsx hsa up
===o===
tb hlgyp
lez s*q oyyx rrh
hynil hsrp hpk
hnvybal hxls hydy
hnynxv dcx tlmvg
hnnib [kvs lal
hnvvkb hllpth

128

129

24

5

3 1708 xyz (K*š)

6 1747 xyz (K*š)

Fajgele

Chajim

hbent
[yeqh [nmanv rsy sya [vpcv up
rr*xh
oyyx
===o===
l zqt [vyc jz b ovy

Ajzik - podle textových narážek se jedná o hrob
chazan
řdk 8: Dobře znal vzdávat chvály každým svým
díkučiněním
řdk 10: Jeho příjemný hlas zazníval během jeho
modliteb

maceva poškozena erozí
čitelné jen poslední tři řádky
pan
Maharim ben Ajzak
h: paní
Fajgele bat Chajim K*š
*bejt 12. nisan 5468 / 24. března 1708
-Typologicky stejný typ náhrobku jako nr. 125
a také epitaf naznačuje, že i paní Fajgele mohla
být členkou Spolku -- zaručit to však nemůžeme;
=== epitaf ===
řdk 09 a nn: gomelet chesed
Konávala milosrdně a s účastenstvím
a své prosby Trůnicímu na oblacích (Šochen beanana)
předkládala s velikou a vroucí oddaností (kawana)
zkratka K*š nemusí být zkratkou příjmení, nýbrž
lokality
h: *ha-kacin, ha*chaver
pan
Chajim K*š
umírá *bejt 27. sivan 5507 / tj. 5. června 1747
----
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vdvhv rapl /==/ tbs jy*a
vdcxv vtqde ybvrqlv yqvxr*l
/== == ==/ vnnvq*y
/==/ orub oymsl hl*i
vrbsv vpvrt /===/ rvhuv j*z
vdyxy vspn /== ==/*r

= oymkx yrbd [vbnv okx [vpe hp
= vhypm h trvt cvmy al [nbrdk
vqcityv hmi hlylv ovy
=o=
oybydnb rsyh sya hh
oybvu jrdb jlh rsa
lmv tyrb cnkh rsav
hkb gliz h oydly ta
h ovy nvn lz h*s qeyyz h
qpl xyqt vylck gy
130

131

24

19

11 1757 xyz (Š*h)

2 1719 Weil

Selig

Šemuel
Jicchak

132

4

4 4444 Weil

(1772)

hbent
up
*ybydnb rsyh sya
jrdb vymy lk jlh
[b lavms *rxh oybvu
orhm rr*hk fvlah
vmlvil jlh lyvv
dit rda dy*g ovyb
qpl
l byqt <<<<
sprv uyub cpa
spn rmb [ta td

kryptogram Eliezer

náhrobek zaujme na první pohled tím, že dlouhá
řada učenových titulatur tvoří zdobnou borduru
v půloblouku lemujícícím samotný vlastní epitaf .
== epitaf ==
Zde tiše uložen učenec rozumějící slovům tóry i
talmudu (divrej chachamim ke-de-rabanan), a
Nauka
Vznešeného nikdy neopustila jeho rety. Dnem i
nocí
bývala s ním a on se jí intenzivně zabýval
=o=
Takový byl ten ryzí mezi ušlechtilými,
jenž chodíval cestami Dobra
a uváděl ve smlouvu obřezávaje
dítka - totiž pan Selig, syn váženého
rav Ajcika Š*h (za*l)

h: *jašar ba-nadivim
pan
Šemuel Weil
syn *ha-aluf pana Moharima
umírá *gimel 10 adar 5479 - bez záruky
h: *ha-torani
pan
Jicchak ben Lejzr Weil
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hli ovrml rvhu
hnys hbri yh vlv
qxey rrh ynrvth hh
lz lyyvv rzyl rrhb
hbent

133

134

16

30

12 1710 Weil

11 1732 Weil

Šemuel

Šlomo

l ait vylck dk *h *vy
ep
lavms rrh rskv rsy sya
lz lyyvv hsm rrh fvla hb
vypk iygym hnyqv yhn vas
sar hnvma la la ydyv hnhn
llpth lal hnvbtv [man
rvreb vtmsn hnvvkb
hnvmu oyyxh
up
rsyh sya
oybydnb
jlh rsa
oybvu jrdb
rvbed hxyls
rsvyb hyh
*h tvem lkm
rh hh rc al
rrh [b hmls
lavms larsy

umírá v roce 5512
****
Nicka a nicota v blátě a kalu
vydávám svědectví (dat) s trpkostí duše:
Čistý se vznesl na Výsosti
a jeho spánek bude příjemný
totiž *ha-torani pan Jicchak
celkem standardní epitaf
== od řdk 05 ==
Propukněte v pláč a žal nad tím, kdo se (celý
život) živil poctivě z výtěžku svých dlaní
a své ruce upínal k Věrnému svatému.
Spolehlivý a prozíravý vůdce (roš neeman),
který se horlivě modlíval k našemu Bohu (bekavana).
Jeho nešama bude uložena do Svazku života
=== pozn. ===
zajímavá varianta tzv. tancevy - v tomto našem
případě doslova: nišmato bi-cror ha-chajjim
temuna, tedy jeho duše bude ukryta a uložena do
svazku živých namísto obvyklého: Budiž jeho
nešama vévázána do
Svazku .
h: *jašar ba-nedivim
pan
Šlomo ben Jisrael Šemuel Weil
umírá *gimel 21. kislev 5493 / tj. 30. list. 1732
---standardní epitaf; jeho střední část je málo
zřetelná (anzp),
ale epitaf není květnatý,
data se rozluštit podařilo ;
v řdk 06 - šlicha de-cibur (haja)
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jlhs lyyvv
ovyb vmlvil
vlck ak g
qpl get
hbent

ryya by ovyb
yli lbvq qpl zpqt
hzk dvh tryup
hk [b bqiy rvhbh hh
h*s qqm wy uryp rzyl
jr oyqla vtva xql yk
rxbv irb cam oynsb
vtyyx ymy lk ja bvub
*tmsn xvnt [vylih i*gb
135

9

5 1827 Fürth

Jaakov

hbent
hrhub ny
xrd*b*b ovyb
[vsxrm
qpl deqt tns

136

14

10 1833 Schwarzkopf Gitl

ymy lk oytmhv oyyxh oi bvu tlm*g
hydy hxls [vybalv ynil tybb hbs*y
vllhy oyrisb idvnv hmiu bv*u
hysim
hrgx oyllma tvspn iysvh*l
lyx tsa hsah hb /oynvxv bvzil/
tb luyg m *h taryv oysimb hlvdg

býval chazanem - šlijach cibbur

relativně prostý a jednoduchý náhrobník,
dekorovaný pouze rostlinným motivem, nicméně
s netradičními obraty (kubal alaj ftirat)
== epitaf ==
Dne 12. ijar 5587 mi bylo dáno přijmout smrt
a odchod nádhery, které se sotva co vyrovná,
totiž nadaného Jaakova (bachur), syna váženého
pana Lejzra Fürtha (kéž ho Nebesa chrání), ze
svaté
obce Sušice, neboť si ho Vznešený vzal (parf.)
ještě křehoučkého v letech. Po všechny dny svého
žití pohrdal zlým a raději volil dobro (parf.);
Jiskra jeho žití teď odpočine v Zahradě Ejden tam
vysoko na Výsostech .
--- pm --Jacob Fürth, syna pana Lazara, svobodný
usedlý v čp. 92, dožívá se 21 let
V čistotě vydechal duši
dne *bejt, druhý den novoluní
chešvan 5594 / tj. 14. října 1833
***
Celý život prokazovala *chesed živým i mrtvým
vysedávala v domácnostech chudých a k zoufalým
napřahovala své paže
Libá je vůně jejích skutků, které jsou veřejně
známy
Vždy opásána ku pomoci duším znaveným,
opuštěným, kteří u ní spočinuli, skutečná *ešet
chajil
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rrhvm brh tsa lez lzvy hvm rh
hnyksh [m htmsn [dith lez q*s byl
hbent : oymlvi yyxl wyqt hpvgv

137

138

18

19

10 1831 Schwarzkopf Efraim

2 1828 Schwarzkopf Moše

vtrxml bqnv [vsxm ay hrhub ny
tns
qpl beqt
hlinhv sysyh np
*paqeravvs oyrpa rrh
oyrpa oymt qyde sy*a
oyyx la tlptv tveml svr*p
oyrhev fsn sa tdb [*r
oyms [kvsl fcknv ar*y
oyyxh [vbr bsnv xexeb xvn*m
bhva hh ja tanvs r*qs
[kl : htyh dmt tma
hbent
rda *d ovrml hli hsm
qpl xpqt tns
hsm hk rvxbh np
lz q*s gyliz hk*b
jrdb jlh == h*s qqm
qde ylgimbv rsyh
ovlsb [h [tmv asm hnvmab
wql vlrvgl dvmitv vbksm li xvny
hbent = [ymyh

vyhlášení svou b-habojností i skutky
paní
Gitl bat Josel
a manželka pana Lejba Schwarzkopfa
Kéž se její *nešome potěší přítomností Nejvyššího!
---petira: hitaden nišmata min ha-šchina
Katharina Schwarzkopf, manželka lokálního rabína
pana Jehudy, Sušice čp. 15, dožívá se 67 let

Umírá 11. chešvan 5592 / tj. 18. října 1831
*ha-jašiš we-ha-naala
pan
Efrajim Schwarzkopf
***
víceméně standardní epitaf - npz
--- pm --Sušice čp. 3, dožívá se 70 let
4. adar 5588 / tj. 19. února 1828
umírá
pan
Moše ben Selig Schwarzkopf
ze Sušice
---standardní epitaf;
peticha: Moše ala le-marom
titulat.: ha-bachur
matriky: Moyzes syn Seligmana z čp. 8
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svobodný, dožívá se 40 let

139

25

3 1827 Schwarzkopf Ester

hrhub htmsn tayey
rda vk
qpl zpqt
*x tsa hsah up
tsa rtca trm
wy q*s [ymynb hk
v ynil hsrp hpk
*vybal hxls hydyv
hmkxb hxtp hyp
hreva h taryv
lyx vsi tvnb tvbr
hnlk li htli ayhv

tbu hrdb *a ovyb hrhub ny
qpl vpqt
sya [syy hp
*h ta dbkv rs rsa
rysy vb vnvrgmv vnvhm
al rsa sya dytil
rbxh hh vnvsl li lgr
wy lz huryp ryam hk
*h vymy lk vntlhqm
ovybv rsyh jrdb jlh
vspn *h la hbs *lnh
ovlsb hp xvny vpvgv
c*a oymyh wql vlrvgl dvmiyv
140

11

12 1825 Fürth

Meir

hbent

Dne 26. adar 5587 / tj. 25. března 1827
umírá
paní
Ester Schwarzkopf
manželka pana Benjamina
--standardní epitaf čerpající z ešet chajil
mj. obraty : jirat Ha-šem ocra, a také
ravot banot asu chajil . atd
--- pm --původem z Chodové Plané, manželka Benjamana
Sušice čp. 6, dožívá se 70 let
*alef - druhý den novoluní tevet
tj. 1. tevet 5586 / 11. prosince 1825
umírá
pan Meir Fürth ze Sušice
--zajímavý epitaf naznačující synagog. funkci
zesnulého, jenž býval patrně kantorem /chazanem
náb. obce;
=o=
od řdk 3: Zde spí muž, jenž zpívával a oslavoval
Vznešeného svým majetkem i hrdlem, jímž
opěvoval Věčného. Člověk, jemuž na jazyku nikdy
neulpěla zlolajnost či pomluva (regel). Byl jím
učený a vážený
Meir Fürth (za*l) původem z naší obce. Po všechny
své dny chodíval cestou Upřímnosti a onoho výše
uvedeného dne se jeho duše vrátila k Panovníkovi,
zatímco jeho tělo v pokoji spočinulo zde, aby se
opět vzkříšené postavilo ke svému (zaslouženému)
údělu na Konci dní. Amen. Sela
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pozn.: v matrikách nezapsán

= [cyn zj h ovy hrhub vtmsn haey
qpl vpqt xj vtrxml dvbkb /*b rbqnv
/[myc/
ovrml hlik hs*m
oynvyli ykalm vs*s
la tybl vtklb bqiy
[syy hp * oynvtxt vbei
dvam vyni oyqla sya dbiy hsm
*v oynsb jr oymt jlvh bqiy
tvdbkn tvlimbv hmkxb lvdgv

Moše
141

142

4

19

5 1826 Weil

1 1819 Fürth

Jaakov

Gitl

lyvv bqiy hsm hk ocrvpmh hh
yvh vnytlyhqd [man hivrv e*g lz
xqln tvm hli *lnh ovyb
lbav rm dpcm vnysar trui
*y rvhuh vpvgv * vnytvbvxrb yh
c*a *xth til wqyyv hp xvny
ny
tbu bj
qpl uiqt
hdiv == lgh di
hbemh == == hzh
nps
oybvuv oyrsy izgm xa
trm [ycxvy tlsls
lupis rib hk*b luyg

velice kultivovaný epitaf !!
=o=
Jeho nešama odešla čistotě pátého dne v týdnu
dne 26. nisan 5586 a pohřbili ho s velkými poctami
krátce na to dne 28.nisan
Když stoupal Moše směrem vzhůru,
andělé Výsostí jásali, ale když se Jaakov vydal
do Bejt El, hlubiny se soužily trápením .
Zde spí Moše Jaakov, muž Boží, nadmíru skromný
Jaakov chodíval bezúhonně, křehký ještě v letech,
avšak plný moudrosti a ušlechtilých vlastností
hodných obdivu (maalot nichbadot) - takový byl
všude proslulý a vážený rav Moše Jaakov Weil
(za*l) gabaj cedaka a věrný pastýř naší obce. Leč
běda, ono výše uvedeného dne vtrhla (mezi nás)
smrt a čelenka zdobící naše skráně nám byla
ukradena a našimi ulicemi se rozlehlo hořekování
a trpký žal.
Jeho čisté tělo odpočivá nyní zde, aby v čase
vzkříšení opět procitl k životu. Amen. Sela.
--- pm --Sušice čp. 77, dožívá se 50 let
h: *ešet chajil me-gize jašarim
paní
Gitl bat Ber Šeftl z Prhay
manželka *ha-torani Daniele Fürtha
umírá 22. tevet 5579 / tj. 19. ledna 1819
--standardní epitaf
titulat: me-gize jašasim u-tovim, šalšelet juchasin
(z výhonku ryzích a laskavých, řetězce
výjimečných)
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trui htyh garpm lz
ynrvth hlibl trapt
hdvbk uryp laynd r
[kl = hmynp m*b
hbent

qpl vpqt r*a << <<<
np
rrh ocrvpm tvdvmx sya
hpm lz qeya *hb uryp laynd
hmymt *h trvtb tvghl vspn qb*d
hnvmab vsimv rsyb [tnv as*n
hqdh vtmkxl tmdq vtar*y
hnin spnl bvu lydg dcx sy*a
hlmi vspn hp q*hb byxrh*l
hytvmvx sdxl vcykm rzy*p
hrsy jrdb vtdi lhnl id*y
hrpcl [ya oybvuh vtdym bv*r
hnvkn xvrv l*bv oynyi rvhu
Daniel
143

144

5

4

3 1826 Fürth

4 4444 xyz

(1826)

Elke

hbent
<<qt s*a xk *h vy
u p
htli hbvsx hsa
hmvrml htmsn

upozorňuje na duchovní zásluhy a význam rodiny,
ze které paní Gitl pocházela
eulog: bat melech penima
--- pm --Katharina, Gattin des Daniel, dožívá se 65 let
(otlučeno) adar 5586
Sem uložili (p.n.)
milovaného a vyhlášeného učitele a rebbe
Daniele Fürtha, syna pana Ajcika odtud ze Sušice.
Zamiloval si (dosl. jeho bytost přilnula - dabek
nafšo) hloubat v dokonalém Zákoně Hospodinově
a jeho civilní život probíhal věrně zásadám
židovství.
Jeho bohabojnost ještě daleko předčila jeho
vytříbenou moudrost. Jako ztělesněné
milosrdenství šířil okolo sebe laskavost vůči všem
souženým a ze všeho nejvíc se zasloužil
o to, aby zvelebil a rozšířil zdejší synagogu. Ze své
pokladny (dosl. váčku, pěněženky) vydal značné
(prostředky), aby obnovil její stěny a dobře věděl,
jak vést svoji náboženskou obec cestami Ryzosti.
Sotva bychom dokázali spočítat všechny jeho
dobré vlastosti. Čistých očí a čistého srdce (tahor
ejnajim u-bar levav). - tanceva
--- pm --Sušice čp. 9, dožívá se 80 let
umírá 5. března 1826
standardní epitaf;
bat-melech penima .
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jlm tb hdvbk lk
aqli m *xa hmynp
hbent lz [vims *hb
qpl vylck g*a *vy *nvn
ukqt
u p
hrskv hrsy hsa
hrs vnmak htsi hqde
hrhzn ayh hnx *emb
hyra *m tsa hrs m hh
htmsn haey lez
145

146

12

12

11 1768 xyz

9 1806 xyz

Sara

Jozl

bez příjmení

hbent

paní
Sara, manželka pana Arje
12. list. 1768umírá *alef 3 kislev 5529 / tj.
--standardní epitaf obohacený o hříčku se jménem
zesnulé : kašara, cedaka asta ke-imanu Sara

l zcqt *s*hr bri*v *vyb lni
u /[myc/ p
lzvy rrhvm alpvmh
qq hp hyhs lez
oyns hl*m rtvy h*s
vhypm yy trvt svmy al
hbsylv tvsrdl hlylv ovy
hxvnmb vhlih hlim lvi
jrbqb xvnt hnvkn
jtmsn [vylih i*gb

h: pan
Josel (zaca*l)
víceméně standardní epitaf ;
petira: tanuach be-kibrecha, be Gan Ejden
ha-eljon nišmatecha .
titulat: ha-mufla muharar (obdivuhodný učitel a
rebbe)
==epit. ===
řdk 5: působil v Sušici přes 35 let
a tóra ani na okamžik neopustila jeho rety, ve dne
ani v noci, aby z ní kázal a vyučoval (le-drašot
u-lišva). A tohto vznešené jho ho povzneslo
až do poklidného odpočinutí.
Spočívej tu ve svém hrobě, avšak tvoje nešama
patří do Zahrady radostí na Výsostech
=== pozn. ===
řdk 8: slovní hříčka ol maala healehu - dosl.
vyšší jho ho povzneslo .

hbent

v matrikách nenacházíme
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rvhm alpvmhv <<< <<<
qeya
qqm
h*s
l*bqt oyrvp
vl xyrzy vtrvt rv*a
vtrvtbhgvh hlylv ov*y
vl tdmvi vtnvmav vtqd*e
vtbsm hyh yqnv b*q
147

31

1 1742 xyz

Ajcik

hbent
up
ovyb rupn
l bqt ubs ay g
==o==
hdvam lkb vdbiv yy ta ar*y
hdbil yy ta vtdi gyhn*h
hdvmx yy trvt ydmvl brvq*v
hdvh lk lgr jlh rsy jr*d
vms dbknv bvsx syah h*h
lz byl hdvhy rrhk larsyb
h*s qqm wy qzyya *kb

148

149

16

15

1 1742 xyz

5 1703 Weil

Jehuda

Serl

hbent
up
hbvsx hsah
htli hmyinhv
hmvrml htmsn
jrdb hklh hymy lk
hrms h tvem hrsy
fvlah tb lrs trm
lyyvv orhvm rrhk
ovyb hmlvil hklh

h: *ha-mufla
pan
Ajcak ze Sušice
umírá během purimových svátků 5502
==oo==
kav we-naki: bez jediné pochybnosti o jeho životě

rytmizovaný epitaf komponovaný do kryptogramu
Jehuda - úmrtí: 11. švat 5502
=o=
Respektoval Panovníka a sloužil mu všemi silami
a i svoji obec vedl ke Vznešenému, aby mu
sloužila.
Vždy nablízku k těm, kdož vyučovali milovanou
tóru, a šlépějí hodnou chval kráčel cestou
Upřímných.
Takový byl vážený pan, jemuž uprostřed lidu
Jisroele
Jehuda Lejb (za*l), syn rav Ajcika ze Sušice.

h: * chašuva we-najima
paní
Serl bat *ha-aluf pana Moharima
Weila
umírá *gimel během novoluní sivan 5463
tj. 15. května 1703
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qpl gct [vyc xr g
hbent

150a 22

150b 10

151a 24

12 1735 Š*h

12 1732 Š*h

10 1739 /eroze/

Chajim

Frumet

Eliezer

hp
[vmtv [vpe
vxvr [manv rsy
rrh hh [mcrpak
qzyya rrhvmb oyyx
qsb rupn lez h*s
vtrxml rbqnv tbu zu
l vet tbu zy a ovyb
hp
hnvmuv hnvpe
hnvpcv hnvgh hsa
h*nx tvemb hrhzn
tsa umvrp m hh
hrupn h*s oyyx rrh
tbu a*h ovyb hrbqnv
hbent l get

wib - *mgp

h: pan
Chajim ben Ajzak ze Sušice
umírá 16. tevet 5496 / tj. 22. pros. 1735

h: *haguna we-safuna
paní
Frumit
manželka pana Chajima ze Sušice
umírá *hej 1. tevet 5493 / tj. 10. pros. 1732
h: *jašar we-chašar
pan
Eliezer
umírá *gimel 30. tišri 5500 / tj. 24. října 1739
(bez záruky)
---hluboko a vrostlý do stromu, špatně čitelný,
v koruně kad levijim .
=== pozn ===
dostáváme se do části situované přímo v pův.
hradebním bastionu, světelné podmínky pro
fotografování jsou zde po celý den velice
nepříznivé.
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151b

152

153

7

4

12

7 7777 (kgb)

4 4444 xyz

3 1757 Hahn

hluboko

Abraham

Esterl

a*rt
<<<< by *b ovy
u p
rskv rsy syah
[b ohrba rrhk
lz isvhy rrvhm
dbav zyvhayynm
oymyb ab [qz ot
hbent
htmsn tayey
rda j
qpl zuqt tns
x*a hsah up
lrtca m tynqzh
[ah qzyya k tsa
h*s qqm ey lz
hbent
<<< /mgp/ <<<
<<<mv oynsm
vtxuim yh *yyb : vtxkvt yrbd
oybirl <<< oybvu yh vytqde
ybysqmh [mvzv ybvrqv oyqvxrv oyrz
yh vms vdvhv hrvt lvql
oyrsy izgm oyxvrab idvn
[pg ybnib [pvg ybni oydmxnv
yqliz rrh hh rsyv qyde sya
dvmitv xvnt lez rzyl rrhb
vtmsnv [ymyh wql jlrvgl

Selig
154

4

4 4444 xyz

(Zelki)

h b e t

hluboko v zemi, vrostlý do stromu

h: pan
Abraham ben Jehoša
z JIndřichova Hradce
standardní epitaf
: *ha-zkenit
paní
Esterl Hahn
manželka pana Ajzaka
umírá 20. adar 5517 / tj. 12. března 1757
---standardní epitaf
Už samotný masiv celé macevy naznačuje, že zde
odpočívá duchovní kníže a významná osobnost
obce.
Totéž potvrzuje i květnatost epitafu, žel polovina
macevy je poškozena, ztrácíme tím data úmrtí a
také celkový pohled na epitaf, jméno rodiny je
naštěstí zachráněno
=== epitaf ===
(.) mišny a tradice ()
a slova jeho napomínání. Důvěřivě doufal
v Panovníka a jeho almužny a laskavé činy
působily dobro (.) a hladovým. Jak cizím, tak i lépe
anebo méně známým.
Zvával ty, kdo chtěli naslouchat, ke zvuku Nauky a
sláva jeho jména byla proslulá široko daleko.
Původem z výhonku Upřímných a všemi
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milovaných, další hrozen mezi vinnými hrozny
(Jisroele). Spravedlivý a ryzí člověk,
takový byl rav Zelki, syn váženého pana Lejzra
(zaca*l)
Nyní si odpočine, aby se postavil ke svému
zaslouženému údělu na Konci dní. Jeho životní
jiskra budiž vevázána do věčného svazku Života

zvmt hk sdvq tbs /hrhub ny/
/[myc/
qpl ueqt tns
hlvtbh hnvmu hp
han hrskhv hrqyh
hrinh hytvlgimb
ldya *m [dib ddvb hypy
uryp yqliz hk *qh tb
hyhla la hbs hspn
hpvgv [di [gb [dithl
ti di ovlsb hp xvny
rpi ynkvs vnnryv veyqy
155

6

6 1839 Fürth

Idl

156

30

1 1802 xyz

Ajzik

157

11

7 1795 Jerušalmi

Mirl

hbent
l*bcqt ubs zk v *vyb lni
/[myc/
u p
rskv rsy sya
rsyh jrdb jlh yk
vpk igym hnhn
hh vtdvqp ti di
hkb qzyya rmk
h*s qqm lz byl
hbent
l*hnqt zvmt dj qsb lni

h. *naa vi-meaglvoejha
paní Idel Fürth
bat *ha-kacin Zelki
umírá o šabatu 25. tamuz 5599
== od řdk 4. ==
Sem uložili mladičkou (betula) a drahou,
váženou a spanilou pro stezky, jimiž se ubírala,
dívenku která ve své kráse zářila až výjimečně
(boded ba-eden)
--- pm --dvanáctiletá Adelheid Fürth, dcera Seligmana
ze Sušice čp. 78

Umírá erev šabat 27. švat 5562
tj. 30. ledna 1802
pan
Ajzak ben Lejb ze Sušice
---standardní epitaf
Isak Hahn ze Sušice čp. 8, dožívá se 62 let
h: *bat melech penima
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hrqyh lyx tsa hsah
hrvbdk htyh hivne
hrhzn h*nx tvemb
hmynp jlm tb hdvbkv
qzyya h tb lrym m hh
hbent lz ymlsry

158

9

9 9999 Kubie

Moše

/trybs/
hsm k /== ===/
ybvq lavms rmk*b
la hli h*sm
hyh oymt oyhlah
vymy lk vysimb
= hnvpcv hbvsx hnvmu hp
/ hnmanv mymt hlvtbh
*xa larsy tvhma ymvls la ubs ay g vy
trmh hdvsxh hivneh hsa hh
hlyyx
wy rzyl rrh [eqh tsa

159

4

4 4444 xyz

Chajila

tvxs vrbi sarl vrbg oyau*x
hrqy oynynpm hsa vtyhs dblnv ddn
[di hy *ynvnxtbv ykbb *ynnvqmh vlyl*y
hrsyv hdycx li himd vlzy oyndpch
onvrbs sbvxh ynva brl oynvybah vqie*y
hrbsn spn bysmh oxnm dba yk
oyrgnh *ymb *yrvrmtb vkb oyrbsn tvb*l
hrev hkvbm ovy yk tgvp vntt la
jphn lbal jpsn hmxk jpvg dv*h
hrm spn lvmxy ymv dvgy ym yva

paní
Mirl bat Ajzak Jerušalmi
umírá o šabatu 24. tamuz 5558
tj. 11. července 1795
---víceméně standardní epitaf, příjmení
Jerušalmi je ovšem výjimečné pro tento
hřbitov !!

poškozený zlomek, usazen sem na tuto pozici
během oprav roku 2014
Moše ben Šemuel Kubie ze Sušice
Jeden z nejvýstavnějších náhrobníků. A patrně
také nejstarších. I staré ilustrace ho zachycují na
svém místě - tedy přímo v onom jakémsi bastionu
původních sušických hradeb. Spolehlivou dataci se
však určit nepodaří, protože díky květnatému
epitafu.
Je skryta do chronogramu. pod pláštěm pramátí
Jisroele (al šilumej imahot Jisrael) - kde se ovšem
již nedochovaly značky (čupčiky), upozorňující na
správné znaky, jejichž číselná hodnota by hledané
datum poskládala.
Epitaf je mj. pozoruhodný i tím, že jako druhý zde
v Sušici pracuje s myšlenkou, že smrt našich
drahých přicházívá občas - podobně jako zničení
Chrámu - pro naše vlastní přešlapy a selhání (ještě
se k němu pokusíme vrátit)
== od 7. řdk ==
Moji hříchové se rozmnožili! Přes hlavou mou se
přehnala povodeň
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hrvre htmsn yht oyyxh rvreb

up
bvsx hsah
rtcak lyx tsa
rtca m lygybakv
lz advhy rrh tb
hrupn wyndyvrm
qpl upt lvla *a*h
160

161

16

4

8 1729 xyz

4 4444 xyz

Ester

Šejndl

hbent
up
trm hbvsx hsah
rh hlinh tb ldnys
hrupn lz wk ykdrm
li tns rda xr a*vyb

a její záplava s sebou smetla ženu vzácnější nad
všechny perly!
Oj plačky, propukněte v nářek a truchlení a vy,
zkušení
v žalozpěvu (safdanim), prolévejte slzy pro tu
laskavou a ryzí.
I nuzní budou hořce křičet pro tu, která
obvazovala jejich
rány. Budou křičet, že zahynul utěšitel, jenž
dokázal vrátit
(zpátky k harmonii) ubitou duši (mnohých).
Zdeptaná srdce ronňte slzy, trpce plačte, jak vody,
které neposbíráš (parf. 2sam 14:14) a nedávejte si
v tom oddychu - pro onen den bloudění a strastí,
kdy se její
tělesná nádhera, vznešená jak sálající slunce,
obrátila v žal.
Ach kdo dokáže potěšit, kdo se slituje nad duší
plné hořkosti?
Její *nešome kéž je vevázána do Svazku života.

značná eroze, naštěstí poměrně hluboká datace
(1729) znamená poměrně mohutné znaky, a tak
lze epitaf číst -- zajímavá je lokalita Raudnitz.
Pokud není nějaký Roudnice v okolí, mohl rav
Jehuda, otec paní Ester pocházet z Roudnice n. L.
----paní Ester bat Jehuda umírá 16. viii.1729
h: paní
Šejndl bat Mordechaj
umírá během novoluní adar
-tento náhrobek je již zvětralý příliš,
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*nykb aq arpib *rpv*s
hnynxb oyynil yd*y
hnvq [verl hbl hbd*n
anykvbh bqb hl y*d
*nvvkb htlpt arvb*l
hbent

162

163

21

9

11 1708 xyz

9 9999 /eroze/

Rejcl

poškozený

164

4

4 4444 xyz

Bejla

165

7

7 7777 (kgb)

anzp

tb lzyr trm hbvsx hsah up
lz l*c qxey rr*k hlinh
zy v ovyb hrupn
ql uct vlck
**
hnyq [nvql yva*r
hnvq [vqrl tidv*y
hnvkn hsah ta*z
hnvvkb htlpt arvb*l
hbent

Vročení uvedeno formou kryptogramu,
ovšem čubčiky se nedochovaly, orientovat
se lze pouze podle okolních datací
--Pro tu nádheru zde v prachu naříkáme!
Vždy slitovné paže vůči chudým!
Zušlechtovala své srdce podle vůle Stvořitele,
proto si plně zaslouží (... kgb)
pro upřímné modlitby ke Stvořiteli

h: paní
Rejzl bat Jicchak, ha-levi
umírá erev šabat 17. kislev 5469
tj. 21. listopadu 1708
***
Pro ni se zaslouží zanaříkat,
protože dobře vnímala vůli Nejvyššího
vzorná a spořádaná žena
upěnlivě se modlívala ke Stvořiteli

hpm
hrsy jrdb hklh
[kl hyyx ymy lk
hbent

při opravách 2014 přesazený náhrobek je
vlastně pouhý zlomek, na němž se dochovala
jen závěrečná eulogie (petira)

l <<<< ovy
hbvsx hsa
trm hnvgrhb
k tsa alyb
h*sm gyliz
/a*rt/

náhrobek usazený nově během oprav 2014,
není na svém místě. - základní data, datace
uražena
----paní
Bejla, manželka pana Ajzika ze Sušice

tvmygp

silná degradace, drsná žula
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kolegům v budoucnu - kgb*

166

15

10 1798 Hahn

Jaakov

l unqt s [vsx *h*b ovyb lni
u p
oybydnb rsy sya
oybvu jrdb jlh *yk
vpk iygym hnhn
vtdvqp ti di
bqiy rmk hh
lz gyliz *k [b
hbent
ql gt ubs xr
<<
<<<
<<yhv ykb lvq
<<<
hlvtbh *ryup li
[yeqh tb hqbr
ylbs [mynb rhk

167

21

1 1643 xyz

Rivka

h b e n t

u p
rskv rsy sya
*svkb *si *ysim lk
hmls *kb bqay k hh
gk qsi*v vy ni*lh lz
qpl vkqt s vlck
168

6

169

4

12 1765 xyz
4 4444 A*š (gb)

Jokeb
Augele

hbent
varqv oi vpca *s [vyc vk a*ovy *nv qsi lny

h: * jašar be-nadivim
pan
Jaakov ben Selig
umírá *bejt 5. chešvan 5559 / tj. 17. října 1798
--- pm --Hahn Jacob ze Sušice čp. 8, dožívá se 60 let
náhrobek velmi silně zvětralý, je výzvou
a otazníkem. V koruně macejvy vidíme zbytky
datace: roš chodeš švat Taw + další znak.
(gimel? kaf?) - spolehlivé určení onoho druhého
znaku, který velmi silně připíná spíš gimel, by nás
dostalo do roku 1643 - tedy téměř k samotnému
založení hřbitova. // Spodní řádky můžeme
potvrdit
spolehlivě, jedná se o hrob mladé Rivky, dcery
rav Benjamina + patrně toponymum *Sichli / Sibli
h: *jašar we-chašar
pan
Jokeb ben Šlomo
umírá erev šabat 23. kislev 5526
tj. 6. prosince 1765
-----standardní epitaf, zajímavý svými
krácenými a zkratkovými slovy
řdk 3: kol maasaw ose be-chošar
řdk 5: halach le-olam necachi
datace je uvedena chronogramem parafrázujícím
biblické pasáže: Svolejte lid a najměte plačky,
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li hnyq lvqv ykb oyrhl tvnnvqml
hnvgh hsa tryup
u p
x*gv hqdeb hbydnv hmkx hsah
oybvuh hysimv hxbs hrhzn*yh
tybb htyh hnvsar hrmvgl [ya
oyynil hxls hydy oynvnxt
hryiev hryiz oynvtbalv
yvar hmh [kl oynsb htyh
algya trm hh hnyq hyli
lz s*a qzyya rrh tb
hbent

tns [vsar*a dk b ovy hrhub ny
qpl dpqt

170

23

2 1824 Schwarzkopf Arje /Lejb

trpviv lzrb uib vbtk
[vrkzl hyh rsa xbs
ovqm li tvkblv dvpcl
[vrav tvxvl vrbsn vb
hyra rmk gh*mh brh [syy hp
qq ybsvtm dx lez byl hnvkmh
li hp bksv q*s hmls hk [b h*s
lmiv igyv oyns *yx arvh ack
<<< [vmyrk tvem alm hrvtb
<<<< glpvm hbrh oydymlt

abychom zmnožili nářek a hlasité truchlení pro
odchod té ctnostné ženy . (ale tzv. čupčiky značky nad znaky, které by číselnou hodnotu
chronogramu pomohly určit. se již nedochovaly)
p.t.
Prozíravá a ušlechtilá žena (nadiva), velice
přičinlivá
v milodarech a skutcích milosrdenství. Její zásluhy
a chválu
může sotva kdo vypočítat naplno. V domě Přímluv
(bejt
tachanunm = synagoga, modlitebna) bývala vždy
mezi prvními.
Byla ještě křehoučká v letech (zajira wo-cajira). O
to více je
záhodno pro ni zaplakat. Taková byla paní Ojgele
dcera váženého pana Ajzika A*š
===== pozn. =====
zkratka jména rodiny A*š může znamenat
například Altschul anebo Aškenaz. Tyto údaje
dokážou upřesnit jen listinné prameny.
H: pan
Arje Lejb ben Šlomo
Schwarzkopf
umírá *bejt 24. adar 5584 / tj. 23. dubna 1824
---od řdk 03:
Zapište kovovým perem, olůvkem z železa
část chvály, aby byla památkou a také důvodem
poplakat si a zatruchlit na tomto místě,
kde došlo k rozbití Tabulí i Truhly (zákona) .
Zde spí ha-rav, Světlo exilu (oblastní rabín), vážený
pan Arje
zvaný Lejb (zaca*l). Jeden z obyvatel svaté obce
Sušice, syn váženého pana Šlomo Schwarzkopfa.
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hqvev hre ovy lnh ovybv *d jalml hmvd
hp bkvs svdqh vpvgv vspn d la hbs
rpi ynsy vnnryv veyqy di
hbent

171

20

2 1823 Hahn

Serl

Buna /
172

23

10 1821 Schwarzkopf Barbara

rda u trupn
qpl gpqt tns
hbvsh hsah up
k tsa lrs trm
h*sm lz [ah bqiy
ti di vlrgl xvnt
ynkvs vnnryv veyqy
olvi yyxl rpi
hbent = hdmitv
ny
yrst zj
qpl bpqt tns
tynqzh hsah up
rrh tsa hnvb trm
qqm lz q*s hmls
yy tary tsa h*s
og hyyx ymy lk htyh
hl hdmi htqde

Tento muž sedával zde na lavici Nauky přes 18 let
a celou tu dobu se usilovně zabýval tórou, sám
plničký micvot jako granátové jablko, proslulý
rabín podobný andělům Vznešeného. Onen výše
uvedený den, den bolesti a strasti, se jeho
*nešama vrátila k Panovníkovi a jeho svaté tělo si
ustlalo zde až do chvíle, kdy se Spící v prachu
země opět probudí a začnou jásat .
(tanceva)
--- pm -v matrikách nenacházíme, nejbližší zápis z té
doby: Juda Schwarzkopf, 70 let
úmrti je ale v matrice staoveno 28. x. 1823
h: paní
Serl Hahn
manželka pana Jaakova ze Sušice
umírá 9. adar 5583 / tj. 20. února 1823
---standardní epitaf; využívá stejné obraty
jako většina zde . be-tahara, ad jakicu šochnej
afar, taamda apod.
---- pm --Haan Sara, vdova po panu Jakobovi,
Sušice , dožívá se 65 let
h: *ha-zkenit
paní
Buna Schwatzkopf
manželka pana Šlomo
umírá 27. tišri 5582 / tj. 23. října 1821
---standardní epitaf
petira: cidkata amda lah
Její almužny a milodary budou také jejími
přímluvci, aby se prodloužily její dny (v budoucím
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hbent = hymy jyrahl

věku)
/tanceva/

l xiqt tns ba hk h vyb bvu osb rupnv
[vpc hp
lkb lyksm dvd yhyv
ryhzv oymtb jlh vykrd
[qdev oymyh lk yy tdvbib
vasm hnvmab vnvmmb hyh
oymyksmh [m hyhv vntmv
hkb dvd hk hh oybyrimv
xvnt h*s qqm huryp yqliz
[ymyh eql vlrvgl dvmitv
173

174

175

27

4

11

8 1818 Fürth

4 4444 /eroze/

David

anzp

6 1817 Schwarzkopf Zisl

hbent
<<<
hdvbk lk hmyin
hnvpe hblb a*yv hmynp
jrdb hklh hymy lk
hbent = hrms yy vem
hrhub ny
a vyb bqnv v vyb
l ziqt zvmt uj
xa hsah up

Odešel v dobrém jménu pátého dne v týdnu,
dne 25. av roku 5578 od stvoření
a zde je nyní tiše ukryt.
. David pak byl na všech svých cestách prozíravý .
(parf 1sam) a byl rovněž stejně bdělý i ve službě
Vznešenému po všechny své dny, ze svého
majetku rozdával bezpočet almužen (cadkan haja
be-mamono - doslova: byl to velký
poskytovatel almužen), jeho civilní život probíhal
věrně zásadám jidiškajt a patříval k těm, co vítají
rozbřesk i soumrak (na modlitbách v minjanu).
Takový býval vážený pan David
syn Zelki Fürtha ze svaté obce sušické. Nyní si
odpočiň, abys opět povstal podle svého
(zaslouženého) údělu na Konci dní /tanceva/
--- pm --Dawid Fürth ze Sušice čp. 10, dožívá se 66 let
umírá 27. viii. 1818

anzp
h. paní
Zisl Schwarzkopf
manželka pana Efraima
umírá erev šabat 27. tamuz 5577
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hk tsa lcyz m
vey q*s oyrpa
hysim h*s qqm
<<<< vyh
<< hytvbytn <<
hnvpe hblb a*yv

tj. 11. červce 1817
---standardní epitaf
v matrikách nacházíme s jiným datem úmrtí,
totiž 6. vi. 1817; Sušice čp. 4, dožívá se 45 let
civilně Schwarkopf Ludmila

hbent

176

4

4 4444 Fürth

/eroze/

htyh << <<<
tybh trqi <<<
rzyl h hlib truiv
[bvh [iuuys qqm uryp
hrhzn hnx tvemb
hbent

qpl iqt [vyc b b ovy hrhub ny
u p
hk [b hmls hk hh
*paqeravvs rkssy
oymy ibsv [qz sya lz
oybvu jrdb jlh yk
oybysqmh [m vyhv
hlyptv hrvt lvql
oybyrimv oymyksm
qbdv s*sl vyh vysim lk
oyyx yhlab vmei
177

178

4

22

6 1810 Schwarzkopf Šlomo

11 1809 Hahn

Zelki

hbent
qpl iqt <<< u qsi ny
up
bqiy kb gyliz

poškozený ženský náhrobek, prozradí jen tolik,
že je zde uložena manželka Lejzra Fürtha
h: pan
Šlomo Schwarzkopf
ben Jišsachar
umírá *bejt 2. sivan 5570 / tj. 4. června 1810
----standardní epitaf - od řdk 6:
po všechny své dny chodíval cestou Dobra
a patřil k těm, kdož nalouchají (makšivim)
hlasu Nauky a Přímluv, z jitra i při smrákání
(býval přítomen v minjanu modlitebníků)
a všechny jeho skutky byly zavěceny Vůli nebes.
Pevně přilnul k živoucímu Bohu
(tanceva)
--- pm --Salomon, Sušice čp. 9, dožívá se 90 let
pan
Zelki ben Jaakov Hahn
ze Sušice
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h*s qqm lz [ah
b jlh bydn sya
*h dvbib ryhz oymtb
iygym hnhn oymyh lk
vtdvqp ti di vpk
*lrvgl dvmitv xvnt
vtmsnv oymyh wql
h b e t

179a 22

179b

6

180

14

9 1790 Schwarzkopf Moše

7 1798 Schwarzkopf Hindel
2 1866 Weil

Emma /

l anqt tvkvc bri ny
n p
oymy ibsv [qz sya
lk jlh yy rxa
vym mvm oymyh
oyrsyv ynman
[tn vmxlmv
k hh oynvybal
bqay hb hsm
lz
hbent
l xnqt zvmt dk ny
up
xa hsah
hklh yk hrqyh
hrsy jrdb
sdv yni ydy
hdvbk hqyzxh
hmynp jlm tb
b ldnyh m hh
lz bqiy rrh
hbent
(tynmrg)
ubs uk d ovyb ny

umírá erev šabat 9. kislev 5570
--standardní epitaf
petira: tanuach we-taamod la-kec ha-jamim
v matrikách datum : 22. xi. 1809, nekoresponduje
s hebr. - Seelig Hahn, dožívá se 31 let

standardní epitaf;
h: *zaken we-save jamim
pan Moše Ben Jaakov
umírá v předvečer sukot 5551 / tj. 22. září 1790
--- pm ---Schwarzkopf Moses, Sušice čp. 4
dožívá se 70 let

h: paní
Hindel bat Jaakov
umírá 24. tamuz 5550 /tj. 6. červce 1790
---standardní epitaf;
titulat: bat melech penima
--- pm --Schwarzkopf Anna
Sušice čp. 4, dožívá se 60 let
Emma Weil
---
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Hana

qpl vkrt tns
hrqy /=/h tryup
*nvssl yns sls
rat hpy hdmxn
anx harm tbvuv
lyyvv rzyl hk tb
h*s qqm
vlck vk h ovy lny
qpl vkrt tns
jlvh oymths up
[b byl qeya
laynd hk [eqh*b
lz uryp *la rb

Gustav
181

14

12 1865 Fürth

/Ajcik Lejb

Eliezer
182

183

16

22

11 1872 Schwarzkopf /Lejzr

12 1869 Hahn

Ester

hbent

[vsxrm vu hrhub ny
ql glrt *s
[vmu hp
oyinv bybx dly
hpyv ravt hpy
rziyla harm
[b rzyl hnvkmh
yn q*s qeya hk
[iuuys qqm
hbent = [ipah
ypla *h tns tbu yx d ovy hrhub ny
ibl lrt
/[myc/
hzh rbqh hksxb

Umírá *dalet 29. švat 5626
tj. 14. února 1866
Hana bat Lejzr Weil
--- pm --Weil Helene, dcera Ludwiga a Helene ze Sušice čp.
2, věk v matrikách neuveden, podle epitafu patrně
teprve tříleté děvčátko
latinkou: Gustav Fürth
--h: *hej 26. kislev 5626 / 14. pros 1865
se uložili toho, jenž kráčel bezúhonně
Ajcaka Lejba
syna *ha-kacin Daniele bar El** Fürtha
--- pm -Füerth Gustav, syn Daniele a Karoliny roz. Feigl
ze Sušice čp. 2, pouhé 2 roky
Vydechl v čistotě 15. chešvan
léta 5633 / tj. 16. list. 1872
a sem ho uložili :
chlapečka k pomilování rozkošného,
krásného a spanilého (parf.)
Eliezera zvaného Lejzr, syna
váženého Ajcika Schwarzkopfa
ze svaté obce sušické .
(tanceva)
--- pm --v matikách nenacházíme, nejbližší zápis:
Schwarzkopf Luis, syn Hermanna Ignatze
umírá ve svých třech letech 27. xi. 1872
h: *ha-betula
Ester bat jachida šel Šimaon Hahn
umírá *dalet 18. tevet 5630
tj. 22. prosince 1869
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rtca hlvtbh hnvmu
hybal htyh hdyhy tb
lez [hah [vims hvmk
h la hxvr hbs *lnh ovybv
wql dvmitv hxvnmb
hyhtl oymyh
c*a hbetn

184

9

9 9999 /eroze/

anzp

mgp
ryya z d ovyb hrhub ny
up
qpl blrt tns
hdvmxv han hdly
tb lzyr oyns smx tb
byl r rbxh fvlah
qqm yn fpaqeravvs
[ipah [iuuys

185

186

15

5

5 1872 Schwazkopf

8 1872 Fürth

Rejcl / Rösi

Šprincel

hbent
up
=sdxh sar b ovyb hrhub ny
qpl blrt ba
hrqy hsa rbs li oyms vbv*s
hpuqn hnsvs yli vnnvqv vxt*p
hyrvin lib oi hnman hxv*r
hytvba dvbkl hkyrdhv henh hydl*y
hybham fvcy al hrkzv hr*n
hydib veylmy oybvuh oysimv hqd*e
hysim lk hvni lyimb hua*l
-ohrb hnblk hpy oiu tbvuv lyx tsa

---standardní epitaf, avšak otevřený petichou
*be-chašecha ha-kever ha-ze tj. v přítmní
tohoto hrobu .
petira: we-taamod la-kec ha-jamim
--- pm --Hahn Theresia, dcera Simona z Dlažova
a paní Karoline Schwarzkopf, Sušice šp. 54
dožívá se 32 let
anzp
Vydechla v čistotě *dalet 7. ijar 5632
tj. 15. května 1872
a sem ji pak uložili
totiž
sotva pětileté milé a spanilé děvčátko
Rejcl Bat *haluf pana Lejba
Schwarzkopfa ze Sušice
--- pm --Schwarzkopf Rösi, dcera pana Leopolda,
mistra jirchářského (Lohgebermeister)
ze Sušice čp. 82
h: paní
Šprincel Fürth
manželka pana Daniele bar Eli
umírá 1. av 5632 / 5. srpna 1872
== od řdk. 4 ==
Nebesa, obraťte se nazpět pro potřední té drahé
bytosti!
Otevřte svá ústa a zanaříkejte nad tou růží
zlomenou !
Její duch věrně lnul k tomu, koho si zamilovala již v
mládí.
Své děti vedla k rozkvětu a vedla je k úctě k
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hkr tybh trqi hdvcxv hivne hmxk
trm hsah oysimb hlvdgv oynsb
yla rb laynd hk flah tsa lenyrps
di xvntv ovlsb bkst h*s qqm huryp
b*b otmvntm rpi ynysy vrrviy

187

19

9 1872 Fürth

Friedman

tvmygp
np
lzyr trm hbvsxh hsah
fpaqeravvs aqliz r tsa
vk ovyb hmlvil hklh rsa
<<< qpl dlrt [vyc
hbent

Theresie
188

8

6 1874 Schwarzkopf /Rejzl

oybvuh jysim oyb*r
oyuivm jytrvgm yns ym*y
jlip hyh rsyv j*z
jnvrkz hyxy xen*l

rodičům.
Její světlo ani památka mezi těmi, kdo ji milují,
nepomine.
Jí ku prospěchu budou i její *cedakot a laskavé
skutky.
Po všechny své dny se halila závojem skromnosti.
=o=
Žena ušlechtilá, dobrotivého ducha (tovat taam),
nádherná jak Luna, čistá jak Slunce o polednách,
cudná a laskavá, hlava a opora domácnosti
(akeret), křehoučká v letech ale bohatá svými
skutky .
--- pm --Fürth Karoline, rozená Feigel, původem
Königsberg, manželka Davida I. Fürtha, majitele
továrny na zpracování plsti (Rosshaarfabrik),
Sušice čp. 9, dožívá se 37 let
značná eroze- čteme pouze:
19. September 1872
----- pm --Fürth Friedman, syn Samuele a paní Rosi,
rozené Stern, dožívá se 30 let

Theresia Schwarzkopf
geborene Gutwillig
gest. im 22. Lebensjahre
den 8. Juni 1874
manžel: Zelke (Selig)
klasický rytmizovaný epitaf komponovaný
do kryptogramu Rejzl
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hmls rinh [mun hp
[amsyylp bqiy k [b
ysimb hpyv vymyb jr
vdvib vhpuq tvmh
vytvba [vbadl vbabv
yrst hk h ovyb
ql dlrt s
Josef
189

16

10 1873 Fleischmann /Šlomo

hbent

=== epitaf ===
Sem uložili mládence Šlomo,
syba pana Jaakova Fleischmanna.
Křehoučký počtem svých dní, ale rozkošný
svými (nemnohými) činy. Smrt ho zkosila
příliš brzy k velkému zármutku jeho rodičů
ještě v jeho jarém věku
=== latinkou ===
Hier ruht
Josef Fleischmann
geb. am 16. Feber 1866
gest. am 16. Oktobr 1873
--- pm --Sušice čp. 61, otec Jakob byl sklář

85

