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Ve čtvrtek 10. dubna se v terezínském 

Muzeu ghetta konala vernisáž výstavy 

nového malířského cyklu Marka Pod-

wala. Nové obrazy se v mnohém odli-

šují od jeho známých prací, čerpající 

převážně z poezie židovských tradic a 

svátků. Tentokrát se na 

42 velkých listech za-

mýšlí nad židovskou 

historií a jeho obrazy 

připomínají zdánlivě 

nekonečnou řadu tragé-

dií, katastrof a utrpení, 

jak je nosíme v paměti a 

některé z nich si připo-

mínáme v modlitbách a 

výročních dnech. Nej-

sou tu však pouze samy 

pro sebe – tvoří spíše 

jakýsi komentář největší 

židovské katastrofy 20. 

století. Ukazují totiž, že 

všechny druhy poníže-

ní, pronásledování a 

vraždění Židů nacisty měly již svůj pre-

cedent v minulosti. Ve stínu šoa se 

všechny tyto případy zdají málo vý-

znamné – ve skutečnosti jsou však zne-

pokojivou připomínkou toho, jak dlou-

há historie evropské „židovské nenávis-

ti“ kladla základy pro Terezín, Osvětim 

a všechny další katastrofy šoa. „V kaž-

dé generaci proti nám povstanou...“ – 

četli jsme nedávno opět v pesachové 

Hagadě. 

 

OBRAZY  

JAKO STRÁNKY KNIHY 

Protože Židé jsou považováni za „národ 

knihy“, podobá se každý obraz cyklu 

dvěma stranám rozevřené knihy. Za-

tímco na levé Podwalova kresba při-

pomíná ve zkratce a řečí svých vlast-

ních symbolů nějakou historickou udá-

lost, na pravé straně ji uvádí stylizovaný 

hebrejský text žalmu do obecnějších 

souvislostí židovské víry a duchovní 

tradice. Moudrost žalmů nás učí, že ta-

jemství židovské odolnosti je založeno 

na pevné víře v Boží spravedlnost a mi-

losrdenství a na naší trvalé touze po vy-

koupení. Historie, kresba a její symboly 

a slova žalmu se tak vzájemně doplňují 

a objasňují. Přes všechny hrůzy, které 

nás postihly, jsme nezapomněli Boží 

jméno a i nadále doufáme, že Bůh na 

nás nezapomněl, připomíná v úvodu 

katalogu rabín Norman Patz. Domnívá 

se, že Mark Podwal nám svým způso-

bem otevírá cestu k po-

chopení této dimenze ži-

dovské zkušenosti a v 

širším smyslu i otázky 

lidské existence vůbec.  

Vedle toho tu jsou sa-

motné Podwalovy kres-

by, se všemi svými fine-

sami, zkratkami, symbo-

ly a oblíbenými motivy, 

které nevyprávějí sou-

vislý příběh, ale jsou 

spíše náznakem vizuál-

ních metafor, jež si musí 

divák sám rozluštit a vy-

ložit. Nechybí nečekaná 

přirovnání – z kreseb na 

nás hledí morová lebka 

se zuby v podobě židovských náhrob-

ků; pesachový úplněk na noční obloze 

připomíná kulatý krvavý maces; také 

nad Polnou, kde do-

šlo k domnělé ritu-

ální vraždě, se nebe 

zbarvilo krví; žlutá 

Davidova hvězda je 

přišitá místo nití 

ostnatým drátem 

apod. Nové Pod-

walovy kresby jsou 

překvapivě pestré a 

barevné, takže pů-

sobí živým do-

jmem, někdy jako 

by v rozporu s po-

chmurností svého 

námětu – také barva 

tu má symbolický 

význam, především 

červená jako barva 

krve, žlutá jako tradiční barva židov-

ských znamení, pohrdání a žárlivosti 

nebo modrá, barva oblohy a naděje.  

 

MALOVANÉ PIKTOGRAMY   

Úvodní kresba zachycuje dva vojáky 

třetí říše v uniformách SA, jak odnášejí 

zlatou chrámovou menoru z Titova ví-

tězného oblouku, tentokrát patrně do 

skladů naloupeného umění – zkratka, 

která obepíná celou evropskou židov-

skou historii, je doplněná slovy Žalmu 

44, 18: „Toto vše nás postihlo, ale my 

jsme na Tebe nezapomněli, nezradili 

jsme Tvou smlouvu.“ Mnohé listy jsou 

spjaty s historií Jeruzaléma – ačkoli se 

Jeruzalému říká „město míru“, snad o 

žádné jiné město se nebojovalo tolik ja-

ko právě o něj. Proto v úvodu cyklu sto-

jí obraz Modlitba se slovy Žalmu 122, 

6: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž 

v klidu žijí ti, kdož tě milují!“ Slova 

Žalmu 119, 87 „Téměř mě smetli ze 

Země, já však Tvá přikázání neopus-

tím“ na další kresbě ukazují, že od zot-

ročení v Egyptě až po vyhnání z vlasti, 

navzdory opakujícím se pogromům a 

téměř úplnému vyhubení, Židé díky své 

víře všechnu perzekuci přestáli, zatímco 

jejich nepřátelé zmizeli beze stopy.  

Podwalovy obrazy připomínají v ja-

kýchsi piktogramech, kresebných zna-

cích a symbolech nejrůznější události 

již z nejstarší židovské historie – počí-

naje zotročením v Egyptě (Žalm 10, 7), 

přes dobytí Jeruzaléma a zboření Šalo-

mounova Chrámu Nabukadnezarem, po 

deportaci a exil v babylonském zajetí 

(Ž 137, 1: „U řek 

babylonských, tam 

jsme sedávali s plá-

čem ve vzpomín-

kách na Sión“), zne-

svěcení druhého 

Chrámu Antiochem 

IV. Epifanem v roce 

167 př. o. l. (Ž 115, 

4: „Jejich modly 

jsou stříbro a zlato, 

dílo lidských ru-

kou“) a boj Maka-

bejských za jeho 

znovuzasvěcení. A 

nakonec dobytí 

Jeruzaléma Římany, 

jeho rozboření a 

přeměnu na město 

Aelia Capitolina (Žalm 79, 1: „B-že 

vtrhly pronárody do dědictví tvého, tvůj 

svatý chrám poskvrnily, Jeruzalém ob-

rátili v hromady sutin!“), až po vyhnání 

Židů z Judeje po roce 70 o. l., který si 

připomínáme o smutečních týdnech od 

17. tamuzu do 10. avu.  

TO VŠECHNO NÁS POSTIHLO… 
Nový cyklus Marka Podwala v Terezíně 

Fez 1465. 

Vyhnání 1492, žalm 119:54. 
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OBRAZY ZE STŘEDOVĚKU  

Daleko více inspirace však Podwal na-

šel ve středověku, během něhož začíná 

snad nejkrutější pronásledování ze stra-

ny křesťanů – např. vraždění Židů bě-

hem první křížové výpravy 1196–1198 

v mnoha porýnských židovských ob-

cích.  Třetí křížová výprava pod vede-

ním Richarda Lvího srdce zase vyvola-

la řadu protižidovských bouří v Anglii. 

V Yorku se roku 1189 pronásledovaní 

Židé zavřeli do tzv. Cliffordovy věže, 

kde spáchali hromadnou sebevraždu, 

raději než aby se pokusili zachránit 

konverzí. Jak dokládají svědectví o řadě 

podobných událostí, stali se tak mučed-

níky „kiduš ha-Šem“ – pro posvěcení 

B-žího jména, raději než by přestoupili 

jeho zákony a dopustili se modloslu-

žebnictví (Žalm 35, 10: „Každá kost ve 

mně řekne, Bože, kdo je tobě roven?“). 

Plastiky středověkých personifikací 

Ecclesie a Synagogy v mnoha středově-

kých katedrálách byly formou veřejné 

církevní propagandy hlásající triumf 

církve a porážku judaismu, zejména v 

Německu. Doprovází je slova Žalmu 

119, 78: „Nechť je pyšný zahanben, že 

mi křivdí: ale já o Tvých přikázáních 

nepochybuji.“ Součástí středověké pro-

tižidovské propagandy 

byl i reliéf oblíbené 

„Judensau“, obscénní 

scéna Židů s tlustou 

sviní, která měla za cíl 

zesměšnění a odlidště-

ní Židů, na mnoha 

místech dodnes za-

chovaná (Ž 22, 8: 

„Všem, kdo mne vidí, 

jsem jenom pro smích, 

šklebí se na mě, potřá-

sají hlavou“).  

 

ČERNÁ SMRT 

Nejhorší pohromou vr-

cholného středověku 

byla černá smrt – mo-

rová epidemie v letech 

1348–1350, která za-

hubila třetinu evropské populace, za její-

hož původce byli označeni Židé jako 

traviči studní. Tehdy byli křivě obviňo-

váni a upalováni, vražděni a vyháněni, 

takže zanikla většina židovských obcí v 

Německu. Slovy Žalmu 119, 161: „Bez 

důvodů mne pronásledují velmožové, 

mé srdce má strach jen z tvého slova.“ 

Došlo k tomu roku 1349 i v Erfurtu, kde 

bylo mnoho Židů upáleno a pouze 

narychlo ukrytý erfurtský poklad a zaba-

vené rukopisy jsou dodnes svědectvím o 

výjimečné kultuře a bohatství zdejší ži-

dovské obce – „Zlovolní svědkové po-

vstávají, ptají se mne na to, o čem ne-

vím“ (Žalm 35, 11).  V roce 1389 vypu-

kl velikonoční po-

grom také v Praze, 

kde byli Židé vraž-

děni ve Staré a Sta-

ronové synagoze, jak 

o tom svědčí selícha 

Avigdora Kary i dal-

ší prameny (Ž 59, 5). 

Ačkoli v islámských 

zemích mohli Židé 

obvykle žít jako 

„dhimmi“ (chráněné 

osoby), kterým „po-

nížení a bída byly 

cejchem“, ani zde 

nebyli chráněni proti opakovaným výbu-

chům protižidovské nenávisti, například 

jako při masakru v roce 1465 ve Fásu v 

Maroku – „Zlí lidé vytáhli své meče a 

napjali své luky, aby pobili utlačované a 

potřebné, zabili ty, co chodí přímou ces-

tou“ (Žalm 37, 14). 

Jednou z nejotřesněj-

ších kapitol církevní 

historie bylo zřízení 

španělské inkvizice ve 

14. století, aby odhalo-

vala a usvědčovala ži-

dovské konvertity po-

směšně nazývané 

„marranos“, které pak 

veřejně upalovala na 

hranicích při okázalých 

autodafé – „Protože 

můj život je pohlcen 

kouřem a mé kosti hoří 

jako v peci“ (Žalm 102, 

4).  

 

V NOVOVĚKU  

A 20. STOLETÍ 

Podwal připomíná i vyhnání Židů ze 

Španělska roku 1492, zřízení prvního 

ghetta v Benátkách, smrt mučedníka 

Šloma Molcha, tažení kozáků Bohdana 

Chmelnického na Ukrajinu a do Polska 

v letech 1648–1650, pogromy po aten-

tátu na cara Alexandra II. na jihu Ukra-

jiny (1881–1884), místní historii kata-

strof zastupuje vražda mladé dívky v 

Polné o Velikonocích 1899 a následné 

obžalování Leopolda Hilsnera z rituální 

vraždy (Žalm 16, 4: „Ani trochu krve v 

úlitbu jim nedám“). Události 20. století 

jsou všechny spojeny se šoa: kresba 

střepů s odlesky různých staveb připo-

míná tzv. křišťálovou noc z 9. na 10. 

listopadu 1938, kdy by-

ly v celém Německu, 

Rakousku a Sudetech 

vypáleny a zničeny 

stovky synagog, devas-

továny židovské pří-

bytky, desítky Židů 

ubity a tisíce zavlečeny 

do koncentračních tá-

borů. Také zde se inspi-

roval nacismus středo-

věkem: „Tvou svatyni 

podpálili a příbytek 

tvého jména znesvětili“ 

(Žalm 74, 7). Jedna z 

kreseb je věnována rovněž Terezínu – 

připomíná terezínskou kulturu, zejména 

známé kresby a básně dětí (Žalm 143, 

3). Nechybí ani kresba a citát k vyvraž-

dění českého rodinného tábora v Osvě-

timi: „Mladí muži a ženy, starci s dět-

mi…“ (Žalm 148, 12).  

Slova Žalmu 119, 87 „Téměř mě 

smetli ze Země, já však Tvá přikázání 

neopustím“ ukazují, že od zotročení v 

Egyptě až po vyhnání z vlasti, navzdory 

opakujícím se pogromům a téměř úpl-

nému vyhubení, Židé díky své víře 

všechnu perzekuci přestáli, zatímco je-

jich nepřátelé zmizeli beze stopy. Verše 

žalmů četli Židé po staletí jak v dobách 

velkého utrpení, tak v dobách radosti. 

Cyklus končí optimisticky opět kresbou 

chrámové menory se „šiv´at ha-minim“ 

– sedmerem biblických plodů Erec Jis-

rael, vyrůstajících z jejích ramen a do-

provázené veršem Žalmu 126, 5: „Ti, 

jež sází v slzách, budou sklízet v rados-

ti.“ Tento žalm, který je příslibem ná-

vratu Židů z vyhnanství, byl po získání 

nezávislosti několikrát navržen za ná-

rodní hymnu Izraele.  

K výstavě, která je v předsálí kina 

Muzea ghetta přístupná do 10. červen-

ce, byl vydán i netradičně upravený ka-

talog s texty autora, rabínů Normana 

Patze a Efraima Sidona. 

ARNO PAŘÍK 

Stín. 

Kantonisté 1827. 


