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Anotace 

Diplomová práce s názvem Život a dílo Fanny Neuda pojednává o spisovatelce 

z Loštic, která žila mezi lety 1819-1894, a jejím nejznámějším díle Hodiny zbožnosti. Práce 

je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o historii židovské obce v Lošticích 

a její specifikaci. Druhá kapitola se zabývá samotnou Fanny Neuda, jejím životem a její 

spisovatelskou činností. Její dílo Stunden der Andacht, neboli Hodiny zbožnosti je 

představeno ve třetí kapitole, a to nejen z obsahového charakteru, ale i z charakteru 

jazykového. Fanny Neuda je také autorkou sbírek pro děti, kterým je věnována čtvrtá 

kapitola. Autorka byla úspěchem své první knihy (Hodiny zbožnosti) nadšená a 

motivovaná, a tak začala psát a vydávat další knihy, přesněji je autorkou dvou sbírek pro 

děti, které mají výchovný, ale i náboženský charakter, o kterých tato práce také pojednává. 

 

 

 

Klíčová slova:  

Fanny Neuda, modlitba, žena, Hodiny zbožnosti, Loštice, Rakousko-Uhersko 
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Annotation 

This thesis entitled Life and Work of Fanny Neuda deals with the writer from Lostice 

who lived between 1819-1894 and her most famous work Hours of Devotion. The thesis is 

divided into four chapters. The first chapter deals with the history of the Jewish community 

in Loštice and its specification. The second chapter deals with Fanny Neuda itself, her life 

and her writing activities. Her work, Stunden der Andacht, or Hours of Devotion, is 

presented in the third chapter, not only in terms of content, but also in termsof linguistic 

character. Fanny Neuda is also the author of children's collections, which are outlined in 

the fourth chapter. The author, enthusiastic and motivated by the success of her first book 

(Hours of Devotion), began writing and publishing other books, more precisely two 

collections for children with educational and religious character as well. About things, of 

which this thesis deals with. 
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Seznam zkratek 

 

Pokud je v textu použita specifická zkratka, předchází jí použití plného tvaru a její 

vysvětlení.  

Mimo to jsou v textu použity běžné a zavedené zkratky ve shodě s pravidly českého 

pravopisu. 

 

č. - číslo 

nar. - narozen 

obr. - obrázek 

stol. - století 

tzv. – takzvaný 

 

 

Německé a anglické zkratky: 

Jes. - Izajáš 
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Úvod 

 

Diplomová práce Život a dílo Fanny Neuda se týká významné a zajímavé osobnosti 

moravské židovské kultury v 19. století, jejíž literární dílo je považováno v židovské 

kultuře za dosud nepřekonané a které neprávem upadlo téměř v zapomenutí. Jde přitom 

o pozoruhodnou spisovatelku nejen vlastních modliteb ucelených v jedné sbírce, ale i 

knih pro děti a mládež výchovného a vzdělávacího charakteru. Právě tato nadčasovost a 

vliv její modlitební knihy mě fascinuje a motivoval mě k sepsání této práce. 

Fanny Neuda žila mezi lety 1819-1894 a své publikace sepsala v Lošticích, kde její 

manžel působil jako rabín. Její knížky byly neodmyslitelnou součástí židovských 

domácností a přispívaly k náboženskému vzdělávání hlavně žen a dívek ve snaze 

uchovávat židovské tradice. Jako první ženě se jí podařily sepsat a následně vydat 

vlastní modlitby ucelené v jedné sbírce, která se hned povídání stala bestsellerem své 

doby, a to autorku ovlivnilo k sepsání dalších děl. 

Hlavním cílem této diplomové práce je sepsání systematické biografické práce o 

Fanny Neuda a nahlíží na ni jako na spisovatelku. Proto jsou v ní zmíněna a popsána 

všechna její díla, včetně jejího nejvýznamnějšího díla zvaného Hodiny zbožnosti. 

Kromě úvodu a závěru je tato práce členěna do čtyř hlavních kapitol. Jelikož Loštice 

byly místem její spisovatelské tvorby, je jim z tohoto důvodu věnovaná první kapitola. 

Tato židovská obec byla ve své historii dost specifická, o čemž je v této kapitole 

pojednáno. 

Druhá kapitola se zabývá již samotnou Fanny Neuda, jejím životem a její 

„průkopnickou“ spisovatelskou činností. Jelikož Fanny Neuda, rozená Schmiedl, byla 

celosvětově první žena židovského původu, která nesepsala jen samotné modlitby pro 

ženy, ale napsala knihu pro všeobecné příležitosti/podněty pojmenovanou Stunden der 

Andacht. Ein Gebet - und Erbauungsbuch für Israels Frauen und Jungfrauen, zur 

öffentlichen und häuslichen Andacht, sowie für alle Verhältnisse des weiblichen Lebens 

(Praha/Břeclav, 1855). Sebevědomě porovnává svoje modlitby s těmi, které jsou 
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sepsané muži pro ženy, neboť jim je odepřené vcítit se do ženského vnímání. Žena však 

dokáže číst v srdcích svých sester.1 

Stojí za to přiblížit postavu Fanny Neuda a její práce a také vidět výzvy, kterým 

čelila při psaní v němčině. Tato zbožná kniha pro ženy se od druhé poloviny 19. století 

až daleko do našich časů dá považovat za „klasiku“. Její dílo Stunden der Andacht, 

neboli Hodiny zbožnosti představovaly po celé generace německy mluvící židovky, ale i 

dodnes ji považují za TU modlitební knížku pro ženy. 

Dílo Hodiny zbožnosti je popsáno ve třetí kapitole, a to nejen z obsahového 

charakteru, ale i z charakteru jazykového. Nebylo snadné v tehdejší době, aby žena 

vydávala modlitební knihy a už vůbec ne, aby je i sama sepsala. Je úchvatné, že Fanny 

Neuda našla řadu obdivovatelů, kteří ji v této její touze pomohli. Svého těžkého a 

váhavého rozhodnutí nakonec nikdy nelitovala. Každé dva roky musela být kniha znovu 

vydaná, takže i na přelomu století, když žánr ženských modlitebních knížek rozkvetl, se 

neustále objevovalo nespočetné množství exemplářů této knihy na trhu, a to dokonce 

bez strachu z konkurence. Nebylo to jen německy hovořící prostředí, které mělo 

v oblibě tuto modlitební knížku. Dílo bylo přeložené a rozšířené i do anglicky 

mluvícího prostředí i do jidiš-německého, a tak tato modlitební kniha „dobyla“ nejen 

východní Evropu, ale i Severní Ameriku. Kniha se dočkala velkého ohlasu na východě i 

na západě. 

Jelikož je Fanny Neuda nejen autorkou modlitební knihy, ale i sbírek pro děti, je 

čtvrtá kapitola věnována obsahu těchto dvou sbírek. Autorka byla úspěchem své první 

knihy nadšená a motivovaná, že začala psát a vydávat další knihy, přesněji je autorkou 

dvou sbírek pro děti a které mají výchovný, ale i náboženský charakter. 

Fanny Neuda svou tvorbou nadchla mnoho domácích, ale hlavně zahraničních 

odborníků na židovskou kulturu.  

Při zpracování mé práce bude postupováno na základě osobního výzkumu, 

prostudování všech vhodných a dostupných literární pramenů a vlastní překlad jak 

německých a anglických pramenů, tak i pramenů v polském jazyce. Mezi 

                                                 
1  KRATZ-RITTER, Bettina, „…als das Ergebnis eines weiblichen Herzens“: Beobachtungen zum 

Frauenbild im religiösen und belletristischen Werk Fanny Neudas, 1819–1894. Zeitschrift für 

Religions- und Geistesgeschichte 47.4, 1995, s. 357 
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nejdůležitějšími prameny jsou všechna dostupná vydání Stunden der Andacht, které se 

nacházejí v Židovském muzeu v Praze. Dále pak vědecké články a internetové zdroje, 

které pojednávající nejen o samotné Fanny Neuda, ale i o jejích knihách a osobní 

rozhovor s panem Luďkem Štiplem, který se o Fanny Neuda již léta zajímá a věnuje se 

studiu jejího života a práce. 
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1. Historie židovské obce v Lošticích 

 

Je třeba na začátku zmínit historii této židovské obce, neboť právě Loštice a její 

vztah k této komunitě ovlivnily Fanny Neuda k sepsání svých děl. 

Loštice, město nacházející se na okraji Mohelnické brázdy, je místem působení 

Fanny Neuda, kde mj. vznikla její nejznámější kniha Hodiny zbožnosti. Historie tohoto 

města a jeho židovského osídlení a působení židovského obyvatelstva na okolí je velice 

rozmanitá, ale i smutná.  

První zmínka o Lošticích pochází z poloviny 14. století, přesněji z roku 1353 a 

najdeme ji v zápise moravských zemských desek.2 

Ovšem první historická a nejstarší zmínka o příchodu Židů do Loštic, o jejich 

usazovaní v tomto městě a snaze se začlenit mezi okolní obyvatele pochází až od 

poloviny 16. století 3 , přesněji z roku 1544 4 , tedy o necelých dvě stě let 

později.5V tehdejší době město spadalo pod bouzovské panství a bylo pod správou jeho 

majitele Václava Haugvice z Biskupic, který jej pak prodal rytíři Prokopu Podstatskému 

z Prosinovic. 6  Tehdejší motivací majitele Bouzovského panství, pod které spadaly 

Loštice, k povolení stěhování Židů do Loštic a k náklonnosti k nim bylo zvýšení 

panovníkovy pokladny ve formě finančních poplatků a dávek, kterými byli Židé na 

                                                 
2 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

3KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Šlapanice: ERA, 2001. ISBN 80-86517-

08-x,  s. 126 

4FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8. s. 99; Loštice. Holocaust [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-

pamatky-v-cechach-a-na-morave/lostice/ 

5KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Kolín-Mi (III. díl). Praha: Libri, 

2011. ISBN 80-85983-15-X, s. 16 

6 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html; KAHANCOVÁ, Karin - 

Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: 

http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-losticich 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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území nynější České republiky zatíženi.7 Za podpory panovníka se židovská komunita 

pomalu rozrůstala a do města se postupně začali stěhovat nejen uprchlíci z Čech, ale i 

z Polska a Uher. Židovským přistěhovalcům bylo povoleno skupovat domy a usazovat 

se v okolí farního kostela.8 

Zmínky o příchodu židovských rodin a odkupování domů pocházení z roku 1560, 

kdy např. Židovka Zuzana kupuje polovinu obecní zahrady hned vedle Žida Beneše za 

30 hřiven, atd.9 

Odborníci se neshodují na počtu židovských rodin evidovaných kolem poloviny 16. 

století. V knize Jiřího Fiedlera Židovské památky v Čechách a na Moravě je uvedeno, že 

v polovině 16. století v Lošticích žilo zatím jen 7 židovských rodin, ale počtem 

přibývajících let se jejich počet pomalu zvedal.10Podle paní Karin Kahancové bylo 

v roce 1582 evidováno na území Loštic 6 židovských rodin, a to bez udání počtu 

židovských osob. Roku 1613 počet vzrostl na 8 rodin, v roce 1677 na 16 rodin a v roce 

1727 již na 80 rodin o součtu 358 osob.11 

Všichni se shodují, že kolem roku 1630 se na území města Loštice nacházelo 

dvacet jedna židovských domů.12 

                                                 
7 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

8 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html; KLENOVSKÝ, 

Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Šlapanice: ERA, 2001. ISBN 80-86517-08-x,  s.126 

9 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

10FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

11 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

12FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99; KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město 

Loštice [online]. [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-

zidovskeho-okrsku-v-losticich 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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Roku 1581 panovník povolil Židům zbudování samostatné židovské obce s obecním 

domem, s představenstvem13 a ustanovení židovské samosprávy se založením vlastní 

knihy zápisů s názvem Registra obecní židovská.14 

Před obdobím Třicetileté války se Židé v Lošticích zabývali obchodem, řemeslem a 

půjčovaní peněz.  Během Třicetileté války roku 1635 byly Loštice vypáleny, zbylo jen 

deset židovských domů, ale i tak zůstalo neosídlených jedenáct židovských domů 

včetně synagogy, která byla zničená.15 Po válce roku 1656 bylo pouze deset obydlených 

židovských domů.16 

Po polovině 17. století, přesněji v roce 1670, opět přicházejí do Loštic vypovězení 

Židé tentokráte z Dolních Rakous, ale také chudí židovští uprchlíci z Ukrajiny17, ale i 

Polska18 a Vídně.19 

Roku 1726 byl stanoven císařem Karlem VI. Familiantský zákon, který měl omezit 

počty Židů. Tento zákon nařizoval počet tzv. familiantů, otců rodin, u níž pouze 

nejstarší syn měl právo se oženit.20 Od konce 18. století do poloviny 19. století mělo 

                                                 
13FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

14 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich;Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

15 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

16FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

17FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

18 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

19 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

20KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-losticich
http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-losticich
http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-losticich


14 

 

v Lošticích povoleno bydlet sedmdesát jedna židovských rodin.21 Veškerá politika byla 

vedena snahou o redukovaní počtu židovského obyvatelstva. Toto období je proto 

nazýváno obdobím „úředního antisemitismu“.22 Výjimku oženit se dostal ten, kdo se 

přihlásil k doživotní vojenské službě.23 

Z důvodu incidentu v nedaleké úsovské synagoze, který se odehrál v předvečer 

svátku Jom kipur 30. září 1721. Židovská obec byla shromážděna v synagoze a kolem 

procházel dubický kaplan Samuel Jelinek, který se vracel z návštěvy úsovského faráře. 

Kaplan vstoupil dovnitř a vyzval křesťanskou ženu Kateřinu Kischnerovou, která 

v chrámu zapalovala svíce a čistila svícny, aby odešla. Rovněž kaplan začal urážet 

přítomné. Po výměně názorů se Židé pokusili kaplana vyvést ven, ale ten při tahanici 

upadl na zem. Po městě se rychle rozšířila zpráva o tom, že byl kaplan napaden 

v synagoze a tak se před synagogou vzápětí shromáždil rozrušený dav. V tu chvíli si 

patrně Samuel Jelinek uvědomil hrozící nebezpečí a snažil se uklidnit ty, kteří mu 

„přišli na pomoc a požádal je, aby šli domů a po chvíli se rozrušený dav opravdu 

zklidnil a odešel. V příštích dnech si ale obě strany stěžovali úřadům a tak úsovský farář 

Martin Václav Langer podal hlášení o tomto incidentu na konsistoř do Olomouce. Tak 

se zpráva následně dostala přes další úřady až k císaři Karlu VI., který vydal nařízení o 

zbourání úsovské synagogy na útraty židovské obce s tím, že nesmí být nikdy znovu 

obnovena. Z toho důvodu členové úsovské židovské obce navštěvovali synagogu 

v Lošticích, kde se mohly konat bohoslužby, svatby, obřady obřízky aj. A to až do roku 

1753, kdy dostali Židé v Úsově povolení od císařovny Marie Terezie k vybudování 

modlitebny.24 

V 18. století se židovská obydlí nacházela v bezprostřední blízkosti kostela. 4. 

Března 1727 byl potvrzen již vydaný Translokační reskript, který se týkal židovských 

                                                                                                                                               
losticich; PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 

2001. ISBN 80-85924-33-1, s. 88–98 

21FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

22PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 88–98 

23PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 109 

24Na základě osobního rozhovoru s panem Luďkem Štiplem z 31.3.2019 v Lošticích. 

http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-losticich
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sídelních okrsků. 25 Proto téhož roku proběhlo v Lošticích podle nařízení vydaného 

císařem Karlem VI.26 nucené stěhování židovského obyvatelstva z jejich obydlí, která 

sídlila v blízkosti farního kostela na vzdálenější místo v Lošticích.27 V Lošticích žilo 

osmdesát židovských rodin.28  Židovská obydlí tou dobou byla malá, jednopodlažní, 

měla společné zdi a byla bez zahrad. Velká koncentrace lidí v malém prostoru, 

nedostatečná hygienická zařízení a špatné hygienické podmínky, úzké přechody, ale i 

hlučný způsob života a odlišné náboženské zvyklosti měly za následek sporné otázky, 

které jak představitelé katolické farnosti Loštic, či rada města, tak vrchnostenský úřad 

v Uničově, pod který Loštice spadaly, nestačili řešit.29 

Na základě Translokačního reskriptu došlo v Lošticích k přemístění židovské čtvrti 

na západní okraj města. V Lošticích se toto vydané nařízení vyřešilo výměnou domů 

mezi židovskými a křesťanskými majiteli.30 Pan Štipl mi v osobním rozhovoru sdělil, že 

se podařilo z okresního archivu v Šumperku zjistit, že židovská obydlí byla menší a 

v horším stavu než obydlí křesťanská a ve snaze zabránit případným konfliktům, byl 

povolán expert na ohodnocení obydlí, aby křesťanská strana nebyla „ochuzena“ a 

nepřišla do horšího obydlí. Proto křesťanskému obyvatelstvu byla případná 

nevyrovnaná hodnota obydlí uhrazena ve finanční formě či opravou domu.31 

                                                 
25 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

26 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [vid. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

27KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Šlapanice: ERA, 2001. ISBN 80-86517-

08-x,  s. 26 

28FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky: v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN 

80-900895-1-8, s. 99 

29 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

30 ŠTIPL, Luděk. Byl jednou jeden svět: stručná historie bývalých židovských komunit v Lošticích, 

Mohelnici a Úsově. Mohelnice: Respekt a tolerance, c2010. ISBN 978-80-254-7921-6, s. 5 

31 Na základě osobního rozhovoru s panem Luďkem Štiplem z 31.3.2019 v Lošticích. 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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Koncem 18. století k běžným židovským řemeslům patřili obchodníci, výčepní 

kořalky, rukavičkáři či koželuzi.32 

K roku 1820 se datuje založení pohřebního bratrstva v Lošticích, jehož členy byli 

Kal Eckstein, Isak Fischer, Hersmann Langer, Leopold Ehrlich, Edmund Knöpflmacher 

a od roku 1828 také Moriz Klein.33 

Změny týkající se asimilace Židů počaly koncem první poloviny 19. století, přesněji 

rokem 1848, kdy Židům byla otevřena ghetta a byla uzákoněna svoboda pohybu a 

sňatků, tedy zrušení familiantského zákona a byla zrušena toleranční daň.34 Díky tomu 

se Židé směli stěhovat do míst, která jim dříve byla zakázaná. Na základě svobody 

pohybu se Židé z Čech a Moravy začali stěhovat do spíše malých měst a okolních 

vesnic,35 což vedlo k vyššímu počtu židovských obcí a roku 1890 byl vydán zákon, 

který dával řád vzniku a fungování obcí. 36  A tak docházelo k jejich usazování na 

náměstí v Lošticích, nebo v jiných městech. Odlišné zůstalo jen číslování židovských 

domů římskými číslicemi. V polovině 19. stol. se židovská čtvrť začala promíchávat 

s křesťanským obyvatelstvem.37 Revoluční rok 1848 přinesl Židům na Moravě, ale i 

v Čechách zásadní změnu v jejich právním postavení. Židé již směli například pracovat 

ve veřejných úřadech a školách a byl zrušen familiantský zákon, padla instituce 

inkolátu, byla zrušená ghetta a tzv. toleranční daň. V 50. letech 19. století restaurovaný 

absolutismus, ani přes rozličné obstrukce, neomezil podstatu nově nabytých židovských 

svobod.  

                                                 
32 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

33GOLD, Hugo. Geschichte der Juden in Loschitz. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und 

Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 318 

34PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 120-128 

35PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 337 

36PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 338 

37 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 
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Roku 1867 za vlády císaře Františka Josefa I. (1848-1916) byly tyto změny 

potvrzeny prosincovou ústavou, ta Židům v Rakousko-Uhersku dávala rovnoprávnost, 

tedy stejná práva, jaká náležela obyvatelům země.38 Židé tedy měli stejná práva jako 

obyvatelé země bez rozdílů, což bylo poprvé v moderních dějinách. Dále mohli 

provozovat jakoukoli živnost, nabývat nemovitosti anebo také volit a být volen. 39 Po 

prosincové ústavě z roku 1867 vzrostl počet židovských náboženských obcí. Vzrostl i 

počet modlitebních spolků, které vznikaly v místech, kde neměla sídla náboženská 

obec, a ty pak následně převzaly její povinnosti. Židovské náboženské obce tak i nadále 

splňovaly základní rámec pro odvíjení židovského života, v průběhu emancipace však 

jejich vliv rychle slábl. Po roce 1848 neměli Židé potřebu být závislí na židovské obci 

z osobních ani z hospodářských důvodů. Vzdáním se náboženského života 

nepotřebovali Židé již více židovské obce, jelikož získali povolení i pro civilní sňatky. 

Židovské náboženské obce tak utrpěly odchodem hlavně bohatších souvěrců a 

následkem toho začaly mít potíže s udržováním svých institucí a zaměstnanců. Některé 

obce si nemohli již více dovolit platit rabína. Často tak plnil jeden člověk všechny 

náboženské funkce. Důsledkem druhé migrační vlny, která proběhla koncem 19. století, 

mnoho starých, ale i nově vzniklých náboženských a politických obcí po roku 1848 

postupně upadalo a zaniklo. 40  Díky zrušení feudálního systému se Loštice staly 

svobodným městem a obec židovská se spojila s obcí křesťanskou v jeden správní celek, 

řízený společným zastupitelstvem. V Lošticích tou dobou žilo 483 Židů, což 

představovalo 17% obyvatelstva.41 

Konec 18. století byl pro Židy příležitostí se emancipovat. Jejím prvním impulzem 

bylo zhroucení feudálního systému, který byl začátkem zrodu osvícenství, které hrdě 

hlásalo právní a politickou rovnoprávnost a také rovnost pro Židy. Tak došlo 

k hromadnému začlenění židovského obyvatelstva mezi obyvatelstvo běžné, ale i 

přijímání kultury a jazyka dané země a hlavně integrace do školství a na univerzity.  

                                                 
38PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 131 

39  VOBECKÁ, Jana. Dějiny osídlení Židů v Čechách a na Moravě do roku 1848. Demografický 

informační portál, www.demografie.info.cz. ISSN ISSN 1801-291 

40PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 

ISBN 80-85924-33-1, s. 338 

41 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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Kladl se důraz na vznik nových židovských škol v oblasti střední Evropy s výukou 

v němčině a v osvícenském duchu. Ve snaze o zachování vztahu k náboženství byl 

stanoven umírněný progresivní postoj s uznáváním základních náboženských hodnot, 

avšak s přihlédnutím k preferencím rozumového přístupu a moderních vědeckých 

poznatků.42 

Židé směli navštěvovat státní školy, univerzity a technické školy, začít s výkonem 

dříve zapovězených povolání, vlastnit majetek, usazovat se a být plnohodnotnými 

občany. Tak začal vzkvétat i reformní judaismus jako pokus o hledání moderní střední 

cesty mezi předchozím ortodoxním životem v bývalém ghettu a úplnou ztrátou identity 

v asimilaci.43 Pro Židy na našem území byla druhá polovina 19. století dobou rozmachu. 

Postupná asimilace umožnila později od sedmdesátých let 19. století rozvíjet tzv. 

českožidovská hnutí a zároveň pokračovala i přirozená asimilace německy hovořících 

Židů k německému etniku.44 

Zřejmě vlivem těchto změn začala židovská obce v Lošticích pomalu mění přiházet 

o své členy.45 Roku 1919 z židovské obce odchází poslední loštický rabín dr. Ezriel 

Günzig, který zde působil od roku 1899. Poté všechny náboženské povinnosti začaly 

spadat pod olomouckého rabína dr. Bertholda Oppenheima.46 

Období 2. světové války znamenalo největší pohromu pro židovské obyvatelstvo 

v Lošicích.47  Dne 22. června 1942 bylo nacisty odsunuto padesát devět židovských 

                                                 
42 ABITBOL, Michel a Eli BARNAVI. Atlas univerzálních dějin židovského národa: od časů biblických 

praotců do současnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-013-7, s. 299 

43 FEINER, Shmuel. The Jewish Enlightenment. Preklad Chaya Naor. Philadelphia: University of  

Pennsylvania Press, 2003. ISBN 0-8122-3755-2, s. 2 

44ABITBOL, Michel a Eli BARNAVI. Atlas univerzálních dějin židovského národa: od časů biblických 

praotců do současnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-013-7, s. 299 

45 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

46 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

47 KAHANCOVÁ, Karin - Vývoj sídelního židovského okrsku v Lošticích. Město Loštice [online]. [cit. 

2018-12-27]. Dostupné z: http://www.mu-lostice.cz/4417-vyvoj-sidelniho-zidovskeho-okrsku-v-

losticich 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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občanů48, následně byli všichni deportováni do Terezína a odtud pak do vyhlazovacích 

táborů. Většina židovského obyvatelstva během války zahynula v koncentračních 

táborech.49 

 

 

1.1. Židovské podnikání v Lošticích 

S vývojem židovské komunity a podnikáním v Lošticích je přímo spjatá i historie a 

vznik tvarůžků. Tento starobylý pokrm není znám pouze na území České republiky, ale 

i ve světě. Z písemné formy od konce 16. století můžeme najít první pojmenování 

tvarůžek. V průběhu 18. století patřily tvarůžky mezi vyhledávané pochoutky 50  jak 

chudých, tak i bohatých lidí a také byly významným obchodním zbožím, a to po staletí. 

Loštice sice nejsou původním místem vzniku tvarůžků, ale ve 20. století převzaly 

dominantní postavení v jejich výrobě právě Loštice. Všechny informace jsou založeny 

pouze na ústním podání. Dle výpovědi do města připutovala v 19. století vdova Anna 

Sekaninová, která je označována za pramáti loštického tvarůžkářství. 

„Tuto vdovu s pěti dětmi, znající tajemství výroby vpravdě lidové poživatiny, přivedl 

do Loštic obchodník Friedman, patrně židovského vyznání, který spojiv podnikavost své 

rasy se zkušenostmi matky Sekaninové, položil jeden ze základních kamenů loštickému 

tvarůžkářství“.51 

Roku 1876 zahájil v Lošticích úspěšnou výrobu tvarůžků také punčochář a povozník 

Josef Wessels, který se o jejich výrobě poučil v Hněvotíně. Později zvyšujícím počtem 

                                                 
48NÁPLAVOVÁ, Veronika, Nina KOUDELKOVÁ a Terezie TAŤOUNOVÁ. Zmizelí sousedé: Poslední 

osudy Židovské obce v Lošticích [online]. Loštice [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://pocta-

obetem.cz/zmizeli-sousede/oprojektu/metodika/lostice.pdf. Projekt. Základní škola Loštice. Vedoucí 

práce Mgr. František Kobza, s.1 

49 Respectandtolerance.com[online]. 7. 2. 2019 18:22:03 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html 

50 ŠTIPL, Luděk. Byl jednou jeden svět: stručná historie bývalých židovských komunit v Lošticích, 

Mohelnici a Úsově. Mohelnice: Respekt a tolerance, c2010. ISBN 978-80-254-7921-6, s. 10 

51 LANG, Adolf. Vyprávění o tvarůžkách, in: Severní Morava, vlastivědný sborník, č. 3., Šumperk 1959, 

s. 13-20; ŠTIPL, Luděk. Byl jednou jeden svět: stručná historie bývalých židovských komunit v 

Lošticích, Mohelnici a Úsově. Mohelnice: Respekt a tolerance, c2010. ISBN 978-80-254-7921-6, s. 10 

http://www.respectandtolerance.com/lostice/216-2013-02-13-21-54-42.html
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odběratelů byly tvarůžky z Loštic dováženy nejen do Brna a Prahy, ale i do Vídně, 

Uher, Rumunska, Bulharska, Turecka a jiných vzdálených končin. Přibližně sedmnáct 

výrobců, z nichž přibližně třetinu tvořili podnikatelé z řad židovské komunity, působilo 

v období první republiky v Lošticích. Jednalo se převážně o menší rodinné provozovny, 

kdy k nejznámějším z nich patřili Ecksteinovi, Kleinovi, Langrovi či Wischnitzerovi.52 

Počátkem okupace byly provozovny židovských majitelů zrušeny a ostatní 

provozovny byly pak po roce 1948 znárodněny. Pouze pokračovatelé Josefa Wesselse 

dnes udržují tradici a slávu loštického tvarůžkářství a jsou majitelé a zaměstnanci firmy 

A. W. spol. s r. o.53 

  

                                                 
52Loštice: Židovská komunita a podnikání. Respekt a Tolerance [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/zidovska-komunita-a-podnikani-lostice.html; ŠTIPL, Luděk. Byl 

jednou jeden svět: stručná historie bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. 

Mohelnice: Respekt a tolerance, c2010. ISBN 978-80-254-7921-6, 10 

53Loštice: Židovská komunita a podnikání. Respekt a Tolerance [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 

http://www.respectandtolerance.com/zidovska-komunita-a-podnikani-lostice.html; ŠTIPL, Luděk. Byl 

jednou jeden svět: stručná historie bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. 

Mohelnice: Respekt a tolerance, c2010. ISBN 978-80-254-7921-6, 10 

http://www.respectandtolerance.com/zidovska-komunita-a-podnikani-lostice.html
http://www.respectandtolerance.com/zidovska-komunita-a-podnikani-lostice.html
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2. Fanny Neuda 

 

2.1. Život Fanny Neuda 

 

Fanny Neuda, rozená Schmiedl, se narodila roku 1819. Někteří odborníci uvádějí 

jako místo jejího narození Lomnice. 54  Během elektronické korespondence s Mgr. 

Danielem Polakovičem mi bylo sděleno, že místem narození Fanny Neuda nejsou 

Lomnice, ale Ivančice. 55  Během výzkumu týkajícího se života Fanny se mu totiž 

podařilo zjistit, že v Ivančicích působil tou dobou jako rabín zdejší obce její otec Juda 

Schmiedl (1776-1855).56 V tomto tvrzení se Mgr. Polakovič shoduje s Goldem, který ve 

svém díle Geschichte der Juden in Lomnitz píše, že spisovatelka Fanny Neuda  

pocházela z domu rabína Schmiedla a narodila se v roce 1819 v Eibenschitzu (dnešní 

Ivančice) na Moravě. Je důležité zmínit, že pocházela z dlouholeté rabínské rodiny. 

Otec jejího dědečka, Juda Schmiedl, a bratr, Abraham Adolf, vykonávali funkci rabínů. 

Již v mládí se Fanny dostalo značného vzdělání, a to díky jejímu otci, rabínu 

Schmiedlovi, který působil jako rabín v Lomnici a posléze v Osoblaze. Své znalosti 

načerpala během rozhovorů shromážděných mužů za účelem studia tóry a talmudu. 

Náboženská výchova židovské dívky v 19. století se soustředila spíše na principy 

kašrutu a ne na učení se hebrejsky nebo studium tóry, čímž se Fanny Neuda lišila od 

jiných vrstevnic. Pak se přestěhovala do Lomnice, také na Moravě, kde byl její otec 

rabínem57. 

                                                 
54ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 

987-80-903832-6-5, s. 8; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. 

Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 

10 

55 Na základě elektronické komunikace s Mgr. Danielem Polakovičem ze dne 22.2.2019 

56 POLAKOVIČ, Daniel. Neuda, Fanny Schmiedl. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. 

YIVO. Retrieved 2 July 2016 

57H. Gold, Geschichte der Juden in Lomnitz, [w:] idem, Die Juden und Judengemeinde in Mährens in 

Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk, Brünn 1929, s. 307-315, [na:] http:// 

www.hugogold.com/moravia/moravia.pdf. [cit. 10.03.2019]. 
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Po sňatku s rabínem Abrahamem Neuda (1812-1854) přichází Fanny do Loschitzu 

(Loštic, také na Moravě), kde její manžel tehdy zastával funkci rabína. Rabín Abraham 

byl také velmi činný i literárně. Ve městech byli Židé zapojeni nejen do obchodu nebo 

průmyslu, ale i do talmudických studií58.  

Konec 18. století byl pro Židy příležitostí se emancipovat. Jejím prvním impulzem 

bylo zhroucení feudálního systému, který byl začátkem zrodu osvícenství, které hrdě 

hlásalo právní a politickou rovnoprávnost a také rovnost pro Židy. Tak došlo 

k hromadnému začlenění židovského obyvatelstva mezi obyvatelstvo běžné, ale i 

přijímání kultury a jazyka dané země a hlavně integrace do školství na univerzity.  

Kladl se důraz na vznik nových židovských škol v oblasti střední Evropy s výukou 

v němčině a v osvícenském duchu. Ve snaze o zachování vztahu k náboženství byl 

stanoven umírněný progresivní postoj s uznáváním základních náboženských hodnot, 

avšak s přihlédnutím k preferencím rozumového přístupu a moderních vědeckých 

poznatků.59 

V 19. století prošla židovská komunita změnou užívaného jazyka ve prospěch 

němčiny a reforma se promítla i v náboženství liturgii. Manžel Fanny Neuda byl 

propagátorem a zastáncem této reformy a snažil se o reformu židovského myšlení až do 

své předčasné smrti v roce 1854.60 

V roce 1835 umírá loštický rabín Aaron Moses Neuda (1761-1835), otec Abrahama 

Neuda. Následně byl Abraham Neuda zvolen novým rabínem Loštic.61 Rabín Neuda 

v Lošticích publikoval mimo jiné výběr bohoslužebných přednášek a kázání s názvem 

Die Nächstenliebe in Lichte der Gotteslehre (Láska/pomoc/náklonnost k ostatním ve 

světě božího učení). Posmrtně vyšlo také roku 1863 jeho další dílo Die Namen der 

Farben in Bibel und der Juden in Mähren in „Die Neuzeit“ (Jména barev v Bibli a 

                                                 
58 M. Lamed, Y. Jelinek, Moravia, [na:] http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ 

ejud_0002_0014_0_14167.html [cit. 10.03.2019]. 

59 ABITBOL, Michel a Eli BARNAVI. Atlas univerzálních dějin židovského národa: od časů biblických 

praotců do současnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-013-7, s. 299 

60 MILLER, M. L. Crisis of Rabinical Authotity: Nehemias Trebisch as Moravian Chief Rabbi (1832-

1842). Judaica Boemiae, 2007-2008, vol. XLIII, s. 65 

61MILLER, M. L. Crisis of Rabinical Authotity: Nehemias Trebisch as Moravian Chief Rabbi (1832-

1842). Judaica Boemiae, 2007-2008, vol. XLIII, s. 65 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0014_0_14167.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0014_0_14167.html
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talmudu. Jedná se o snahu o psychologickou analýzu po náhledu do talmudu a historii 

Židů na Moravě, vydanou Gersonem Wolfem. Byl jedním z prvních moravských 

rabínů, který zastával světskou výuku. Kvůli svému názoru a i kvůli svým kázáním, 

která dělal v němčině, byl roky osočovaný.62 

Rabín Abraham Neuda patřil k prvním progresivním rabínům na Moravě. Moravský 

zemský rabín Nehemias Trebitsch (1779-1842) sídlící v Mikulově byl zásadně proti 

jmenování Abrahama Neuda na loštického rabína. Své vetování jeho jmenování 

odůvodnil tím, že Abraham při bohoslužbách nepoužívá hebrejštinu, ale němčinu. Tudíž 

neoplývá patřičnými znalostmi a schopnostmi a navíc získal jen značné sekulární 

(nenáboženské) vzdělání. Na základě tohoto napadení se začal loštický rabín rozhodně 

bránit, z čehož vznikl spor, do kterého se postupně zapojilo mnoho z učených osobností, 

ke kterým patřil i mj. významný vídeňský kazatel Isaac Noah Mannheimer (1793-1865). 

Po šesti letech stálého sporu bylo navrženo, aby znalosti Abrahama Neuda byly 

přezkoušeny před zvláštní komisí složené ze tří rabínů a katolickým komisařem, kterým 

byl profesor teologického semináře v Brně. Rabín Abraham Neuda tuto zkoušku, která 

se konala dne 18. května v Brně, úspěšně složil a následně se tak stal oficiálním 

loštickým rabínem a hrdinou těch, kteří s ním sdíleli toto nové myšlení. 63  Spory 

táhnoucí se po dlouhou dobu patrně měly za následek problémy s jeho zdravím. Rabín 

Abraham Neuda zemřel ve věku čtyřiceti dvou let dne 22. února 1954. 

Všichni odborníci se shodují, že si Fanny velmi vážila svého manžela a jeho 

postojů,64jelikož v úvodu své slavné knihy napsala: „Ráda bych totiž zveřejněním těchto 

řádků zbudovala svýma slabýma rukama pomník milující vzpomínky na mého vzácného, 

nezapomenutelného manžela Abrahama Neudy, rabína v Lošticích na Moravě, jenž mi 

byl vyrván smrtí po dlouhé a těžké nemoci ve dvaačtyřiceti letech – tedy uprostřed jeho 

                                                 
62  BLUMESBERGER, Susanne. Fanny Neuda als Botin religiöser Literatur von Frau zu Frau. 

Theologische Schriften für Frauen und Mädchen aus Weiblicher Hand. In.Biblos. Beiträge zu Buch, 

Bibliothek und Schrift. Herausgegeben von der Österreichischen Nationalbibliothek Wien: Phoibos Heft 

52,1,2003, s. 8 

63 MILLER, M. L. Crisis of Rabinical Authotity: Nehemias Trebisch as Moravian Chief Rabbi (1832-

1842). Judaica Boemiae, 2007-2008, vol. XLIII, s. 65 

64LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury Olomouc. 

Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam dostupný z: 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny 

zbožnosti. Mohednice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 8 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
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ušlechtilého a požehnaného žití – dne 22. února 1854. Předkládané modlitby jsou totiž 

nezřídka výlevy srdce, povstavší právě ve chvílích strávených po jeho boku, ve chvílích 

prožitých s ním anebo díky němu. Kéž v nich jeho oslavená duše kdesi na Výsostech 

rozpozná stejnou lásku a věrnost, s nimiž jsem se snažila obšťastnit jeho žití, dokud 

pobýval zde mezi námi.“.65 

V Lošticích se Fanny a Abrahamovi Neuda narodili tři synové: Moritz (nar. 1842), 

Julius (nar. 1845) a Gotthold (nar. 1846).66 

Po manželově smrti Fanny Neuda přebývala ještě několik let v bytě loštické 

synagogy spolu se svými dětmi. Po roce 1857 se odstěhovala z Loštic. Nějaký čas 

přebývala i v Brně. Posléze se kolem roku 1880 usadila ve Vídni, kde byla evidována ve 

vídeňské Kartei der Fremden (Policejní kartotéka cizinců/přistěhovalců) na adrese 

Grosse Mohrengasse 2, jako spisovatelka, žijící sama.67 

Místem úmrtí Fanny Neuda je alpské lázeňské město Merano, které se nachází 

v dnešní Itálii. Zemřela 16. dubna 1894 ve věku sedmdesáti pěti let.68 Podle Susanne 

Blumesberger Fanny Neuda zemřela 17. dubna 1894 v Meran, Tyrolsku.69 

                                                 
65 NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5,  

s. 14-15; NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. 

Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 16-17 

66  MILLER, Michael. Rabbis and Revolution: The Jews of Moravia in the Age of Emancipation. 

Schocken Books, 2010. ISBN 9780804770569, s. 480; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny 

zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 8; ŠTIPL, Luděk. Úvod. 

In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: 

Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 10 

67 ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. 

ISBN 987-80-903832-6-5, s. 8; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání 

druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-

905434-3-0, s. 10;BERLAND, Dilah. Hours of Devotion: Fanny Neuda’s Book of PRayers for Jewish 

Women. Schocken Books, 2007. ISBN 9780805242454 

68 ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohednice: Respekt a tolerance, 2008. 

ISBN 987-80-903832-6-5, s. 7; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání 

druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-

905434-3-0, s. 9 

69  BLUMESBERGER, Susanne. Fanny Neuda als Botin religiöser Literatur von Frau zu Frau. 

Theologische Schriften für Frauen und Mädchen aus Weiblicher Hand. In.Biblos. Beiträge zu Buch, 
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Pohřbena byla 20. dubna téhož roku ve Vídni. Podle nekrologu byla Fanny Neuda 

pohřbena na vídeňském hřbitově Doblingerfridhof.70 Pod oznámením o jejím úmrtí jsou 

uvedeni syn Moritz, jeho žena Rosa, roz. Bernstein, jejich dcera Lili, a také Moritzův 

bratr Gotthold. Třetí bratr Julius zde není zmiňován.71 Hrob Fanny Neuda na vídeňském 

hřbitově se dosud nenalezl, i když po něm léta pátrá mj. i Aliza Lavine s podporou 

izraelského velvyslanectví. Dále nejsou dosud nalezené informace o možných 

potomcích Fanny Neuda.72 

 

 

2.2. Spisovatelská činnost Fanny Neuda 

 

Fanny Neuda byla po dlouhou dobu spisovatelkou prakticky u nás neznámou a 

málem i zapomenutou. To má za následek, že pouze pár publikací nám může nastínit 

její život a kreativitu blíže73. Psala především pro židovské dívky a ženy. Její práce 

                                                                                                                                               
Bibliothek und Schrift. Herausgegeben von der Österreichischen Nationalbibliothek Wien: Phoibos Heft 

52,1, 2003, s. 7 

70 BERLAND, Dinah. Hours of Devotion: Fanny Neuda’s Book of Prayers for Jewish Women. Schocken 

Books, 2007. ISBN 9780805242454 

71  Viz Neue Freie Presse, 19. dubna 1894, s. 14; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny 

zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 9; ŠTIPL, Luděk. Úvod. 

In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: 

Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 11 

72 Na základě osobního rozhovoru s panem Luďkem Štiplem z 31.3.2019 v Lošticích; Viz příloha na str. 

71, nebo Rodokmen Fanny Neuda. In: NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a 

tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 90 

73Zob.: M. Kayserling, Die Jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur und Kunst, Leipzig 1879, s. 

242. Hours of Devotion. Fanny Neuda’s Book of Prayers for Jewish Women, ed. D. Berland, New York 

2007, p. XIII–XLVI; Fanny Neuda, [w:] Handbuch der österreichischen Kinder-

undJugendbuchautorinnen, t. 2: M-Z, red. S. Blumesberger, Wien–Köln–Weimar 2014, s. 807–809. 

Online e-book: https://fedora.e-book.fwf.ac.at/fedora/get/o:583/bdef:Content/get [cit. 10.3.2019]. Por. 

jiné německo- i anglojazyčné zdroje online: B. Kratz-Ritter, Fanny Neuda(1819-1894), [w:] Jewish 

Women. A Comprehesive Historical Encyclopedia, [na:] http://jwa.org/encyclopedia/article/neuda-fanny 

[cit. 10.03.2019]; D. Berland, Who Was FannyNeuda?, [na:] http://www.dinahberland.com/HOD-

fannyneuda.shtml [cit. 10.03.2019]; D. Polakovič, Neuda, Fanny Schmiedl, [na:] 

http://jwa/
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náboženského a vzdělávacího charakteru jsou publikovány v němčině a čtené s 

nadšením v devatenáctém a dvacátém století74 nepochybně ovlivňovaly prohlubování 

soukromé zbožnosti nejen moravských Židovek. Vzhledem k tomu, že používala 

německý jazyk, může být zvážena Neuda jako propagátor jazykové akulturace. Od 

konce osmnáctého století se zintenzivnila německy psaná literatura, protože mezi 

progresivními Židy se objevila snaha používat jazyk země bydliště, v tomto případě 

němčinu. Pomalu se dostával do pozadí prozatím používaný židovský jazyk, kterým byl 

jidiš. V 19. století byla židovská komunita stále vícejazyčná a užívání hebrejského 

jazyka se vyskytovalo pouze v liturgii. Němčina patřila mezi užívaný jazyk ve veřejném 

životě a v židovských domácnostech se němčina začala také užívat častěji a možná i 

jidiš.75 

V dalších kapitolách budou postupně popsána díla Fanny Neuda. Nejprve je důležité 

se seznámit s modlitební knihou Hodiny zbožnosti (Stunden der Andacht), která je 

nejznámějším dílem Fanny Neuda. V práci jsou také popsány další dvě knihy, kterými 

jsou kniha Noami, vydaná roku 1867, a kniha Jugend-Erzählungenaus dem 

israelitischen Familienleben (Povídky pro mládež z izraelitského rodinného života), 

vydané roku 1876.  

                                                                                                                                               
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Neuda_ Fanny_Schmiedl [cit. 10.03.2019]. E. B. 

Solomont, Women’s Prayer Book Finds NewLife, [na:] http://forward.com/articles/11581/women-s-

prayer-book-finds-new-life/ [cit. 10.03.2019]. 

74 NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht. Ein Gebet-und Erbauungsbuch für Israels Frauen und 

Jungfrauen zur öffentlichen und häuslichen Andacht, so wie für alle Verhältnisse des weiblichen 

Lebens, Prag 1855. Erzählungen und Dichtungen, Prag1864; Noami. Erzählung aus Davids 

Wanderleben, Prag 1864, 1899; Jugend-Erzählungen aus dem jüdischen Familienleben, Wien 1876. 

75RYBIŃSKA, Agata. Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy. In: . 

Lublin: Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, 2015, s. 202 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Neuda_
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3. Hodiny zbožnosti 
 

Právě Loštice jsou tím „zázračným“ místem, kde Fanny Neuda napsala svou 

nejznámější knihu Stunden der Andacht, neboli Hodiny zbožnosti. V úvodu svého díla 

napsala: „Dnes máme k dispozici dostatek vynikajících publikací podobného charakteru. 

Bezpočet těchto modlitebních úvah pro ženy sepsali mužové obeznalí, jak zacházet 

s perem. Mé řádky jim nemohou a ani nechtějí konkurovat. Nicméně prubířský kámen 

kvality těchto dílek spočívá v tom, jaké city a pocity dokážou vzbudit v nitru toho, kdo se 

modlí. Jsem si vědoma, že těm mým k dokonalosti ještě mnoho schází, jsem ale 

přesvědčena, že v ženském srdci dokážou vzbudit patřičnou odezvu už proto, že se 

v ženské duši také zrodily. Žádný muž, i kdyby byl nakrásně sebevznešenější a 

sebeučenější, nikdy nedokáže cele proniknout do postavení a do situací, které prožívá 

žena. Nedokáže se vcítit do nejjemnějších zkrutů ženské duše, zaposlouchat se do tónů 

chvění těch nejcitlivějších strun, aby je pak oděl živoucím slovem. Zatímco ženě, aby 

dokázala porozumět svým sestrám, zpřítomnit si jejich prožitky a procítit všechno, co 

trápí a těší i je, bohatě stačí zadívat e pozorně do hlubin svého vlastního srdce.“76 

V těchto řádcích vidíme, že autorka se nesnažila „revolucionářsky prorazit“ s novou 

knihou modliteb, která by jí proslavila. Z těchto výše sepsaných řádků vyzařuje pokora 

a snaha o pomoc ženám, které potřebují najít útěchu v modlitbách k Bohu, jelikož jejich 

vlastní síly už nestačí. Ve snaze se obrátit o pomoc „výše“ se snaží každá žena najít ta 

správná slova, jak prosit či děkovat. Není snadné tato správná slova najít a scelit je do 

modlitby. Fanny Neuda netoužila po slávě a nebýt Alizy Lavine a jejích kolegů svět by 

pomalu na Fanny Neuda a její knihu modliteb pozapomnělo.77 

Hodiny zbožnosti vše změnily. Jednalo se vůbec o první knihu svého druhu 

sepsanou židovskou ženou pro židovské ženy v němčině. Fanny do svého díla vložila 

veškeré své zkušenosti dcery, manželky a matky. To byl důvod, proč se kniha hned 

záhy po svém prvním vydání v roce 1855 stala bestsellerem a do roku 1918 se dočkala 

                                                 
76 NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 

15; NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: 

Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 17 

77  LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda [přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
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více než třiceti vydání. Tato kniha byla mj. přeložena do angličtiny (1866), jidiš, 

hebrejštiny a od roku 2008 existuje i český překlad. Sbírka modliteb byla určena 

židovským ženám a jedná se o sbírku modliteb pro různé příležitosti a životní 

okolnosti.78  Když byla kniha dílem ženy a obsahovala modlitby spjaté se životním 

cyklem ženy, doufala autorka, že „o to lepší najdou v srdci ženy svoje pochopení 

(echo)“. V přidaném „Wortan drie adlen Mutter und Frauen in Israel“ prosí Fanny 

Neuda židovské matky, aby se kromě vychovávání svých dcer v umění a řeči věnovaly i 

náboženské výchově.79 

Tato modlitební kniha byla původně věnovaná frankfurtské baronce Loiuse von 

Rotschild a neměla být určená pro veřejnost. Autorka chtěla knihou přinést náhradu 

v rodné řeči pro privátní modlitby pro ženy od ženské ruky (napsané ženským perem) 

hlavně ženám, které přestávaly rozumět modlitbám v cizích jazycích, jejichž počet 

neustále rostl. Ve sto sedmi modlitbách se zrcadlí tehdejší život židovské ženy. 

V doslovu Fanny říká: „Je bescheidener die Stellung ist, die die Frau in 

gesellschaftlichen Verfassung einnimmt, um so bedeutungsvoller ist die Stellung als 

Gattin und Mutter“(Čím skromnější/moudřejší je postoj, který žena zaujme ve veřejném 

stavu/rozpoložení, o to důležitější a významnější je její postoj jako manželky a matky). 

Neuda byla celosvětově první Židovka, která nesepsala jen modlitby, ale vytvořila 

knihu pro všední příležitosti a motiv napsat takovou knihu nemusel být čistě jen 

z náboženských příčin.80 

První anglické znovuvydání díla Hodiny zbožnosti se objevilo roku 1866 v New 

Yorku, a to pod názvem Hours of Devotion, které připravil rabín Moritz Mayer (1821-

1867). Později pak v roce 1936 se ve Frankfurtu objevilo novější vydání Stunden der 

Andacht. Tento reprint připravila Martha Wertheimer a byl určen pro židovské ženy 

                                                 
78 ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohednice: Respekt a tolerance, 2008. 

ISBN 987-80-903832-6-5, s. 7; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání 

druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-

905434-3-0, s. 9 

79BRENNER, Michael. Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. München: Beck, 1996. ISBN 3-406-

39703-4, s. 332 

80  BLUMESBERGER, Susanne. Fanny Neuda als Botin religiöser Literatur von Frau zu Frau. 

Theologische Schriften für Frauen und Mädchen aus Weiblicher Hand. In.Biblos. Beiträge zu Buch, 

Bibliothek und Schrift. Herausgegeben von der Österreichischen Nationalbibliothek Wien: Phoibos Heft 

52,1, 2003, s. 9 
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žijící v nacistickém Německu. Tato kniha se těšila svého vydání několikrát i po druhé 

světové válce ve Švýcarsku. Například kniha Tefillat Nashim, publikovaná v roce 2005 

v Tel Avivu, je sbírkou vybraných modliteb Fanny Neuda.81 Toto dílo se těšilo svého 

vydání i v roce 2007 díky nakladatelství Schocken Books opět v New Yorku, které je 

vydalo v rozšířené verzi s názvem Hours of Devotion, kterou tentokráte připravila 

editorka Dinah Berland. Té se podařilo do knihy zařadit mj. i výsledky svého 

několikaletého výzkumu díla Fanny Neuda.82 

Zajímavé je, že v díle Fanny Neuda není např. modlitba mladé dívky s prosbou o 

nalezení manžela. Či jak mi při osobním rozhovoru řekl pan Luděk Štipl, nenachází se 

tam také modlitba za dobré sousedské vztahy. To ale vyplývá i z historických poznatků 

o obci Loštice, jelikož v archivních záznamech není nikde zmíněno, že by docházelo 

k sousedským sporům mezi členy židovské obce v Lošticích. 83  Kniha obsahuje 

modlitby pro běžný den i všechny židovské svátky, včetně důležitých požehnání, která 

jsou neopomenutelná pro ženy, jako je např. zapalování šabatových svíček, nebo 

příprava chaly. Dále zde najdeme zajímavé modlitby, které se týkají běžného života žen 

od modlitby zasnoubené dívky, po modlitbu za zesnulého manžela. Jednotlivé modlitby 

jsou řaženy od modliteb pro běžný den, šabat a svátky po modlitby týkající se 

nevšedních situaci.84 

Velmi fascinující je také modlitba nešťastné manželky, německy Das Gebet einer 

unglücklichen Ehegattin85 (Modlitba v nešťastném manželství), či modlitba za nevlastní 

děti.86 

                                                 
81ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohednice: Respekt a tolerance, 2008. 

ISBN 987-80-903832-6-5, s. 8; ŠTIPL, Luděk. Úvod. In: Neuda, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání 

druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-

905434-3-0, s. 10 

82BERLAND, Dinah. Hours of Devotion: Fanny Neuda's Book of Prayers for Jewish Women. Schocken 

Books, 2007. ISBN 9780805242454 

83 Na základě osobního rozhovoru s panem Luďkem Štiplem z 31.3.2019 v Lošticích 

84NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858; NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a 

tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5.; NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil 

Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0 

85NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858, s. 95 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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Židovský lexikon z roku 1927 hovoří o jejím díle: „Dieses ursprünglich nicht zur 

Veröffentlichung bestimmte Erbauungsbuch entsprang dem Wunsche, der immer größer 

werdenden Zahl von Frauen, die die hebräischen Gebete nicht mehr verstanden, einen 

Ersatz für die Muttersprache und dazu eine die eigensten religiösen Bedürfnisse des 

Weibes berücksichtigende Sammlung von Privatgebeten zu bieten, deren Text von einer 

Frau geformt war, während z.B. 1846 herausgegebene Gebetbuch für israelische 

Frauenzimmer von einem Manne, Dr. M. Letteris, verfasst war.“(Tato, původně ne na 

vydání určená, výchovná kniha vznikla z přání vystavit ženám, které čím dál častěji 

nerozuměly hebrejským modlitbám, náhradu v jejich rodné řeči a nabídnout jim sbírku, 

která zohledňuje vlastní náboženské potřeby ženy.).87 

Fanny Neuda poukazuje, že jednou z nejdůležitějších vlastností je heilige 

Doppelberuf der Frau, tedy posvátné dvojité poslání ženy, za které vyžaduje einedles 

Herz und einen gebildeten Geist (šlechetné srdce a vzdělaného ducha). Dále Fanny 

Neuda píše: „Neben haushälterischen Unterricht steht dabei die Veredelung des 

Herzens, die Hebung und Kräftigung der religiösen Gefühleanerster Stelle.“88 (Vedle 

učení jak se starat o domácnost je na prvním místě i zušlechťování srdce a vyzdvihování 

a posilnění náboženských pocitů.) Podle autorky jsou však tyto hodnoty zanedbané. Což 

ve svém díle také zmiňuje89  a apeluje na jejich dodržování a uvědomění si těchto 

hodnot.90 Je nezbytné, aby matky poznaly „posvátnou řeč modliteb“, protože jinak by 

byla slova modliteb řečená jen ústy a ne srdcem. Proto by měly dcery, které se učí hrát 

na klavír a cizích řečí dostávat i náboženskou výchovu. Fanny doporučila věnovat se 

víře minimálně jednu hodinu denně, protože: „Jene heilige Sprache, die Mutter aller 

Sprachen, doch der Schlüssel zu jenen Schätzen des Geistes und des Herzens ist, die 

Gott in seinem Buche, das wir so bezeichnend das Buch der Büchernennen, 

                                                                                                                                               
86NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 

40; NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Vydání druhé. Přeložil Jaroslav Achab HEIDLER. Mohelnice: 

Respekt a tolerance, 2015. ISBN 978-80-905434-3-0, s. 40 

87  BLUMESBERGER, Susanne. Fanny Neuda als Botin religiöser Literatur von Frau zu Frau. 

Theologische Schriften für Frauen und Mädchen aus Weiblicher Hand. In.Biblos. Beiträge zu Buch, 

Bibliothek und Schrift. Herausgegeben von der Österreichischen Nationalbibliothek Wien: Phoibos Heft 

52,1, 2003, s. 9 

88 NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858, s. 146 

89 Viz NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858, s. 146 

90 Viz NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858, s. 146f. 
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niederlegthat.“91 (Posvátná řeč, matka všech jazyků, je přece klíčem ke všem pokladům 

ducha a srdce, které Bůh stanovil v knize, kterou nazýváme knihou knih.) Ještě jedna 

vlastnost je pro Fanny Neuda velmi důležitá, je jí opravdový pocit ženského 

náboženského bytí spojeného i se zvýšeným pocitem vlastenectví: „Unsere Töchter 

sollen lernen mit Stolz und Selbstbewußtsein den Namen Israeliten tragen.“ 92 (Naše 

dcery se mají naučit s hrdostí a sebevědomím nosit jméno Izraelitů).93 

 

 

3.1. Jazyk díla Hodiny zbožnosti 

 

Fanny Neuda byla první žena, které v devatenáctém století vyšla sbírka věnovaná 

modlitbě v němčině. Jejími adresáty a příjemci se staly židovské ženy nejen z německy 

mluvící moravské a české země, ale i židovské ženy celé Rakousko-Uherské říše a 

Německa. V této modlitební knize nacházíme shromážděných více jak sto modliteb a 

meditací. Objevilo se více než třicet vydání Stunden der Andacht. Jak už jsem zmínila, 

první vydání se objevilo v roce 1855 v němčině. V takzvané Hoch-deutsch, tedy v 

gotickém písmu.94 Během roku 1859, tedy čtyři roky po prvním vydání, byla zveřejněna 

výše uvedená modlitební kniha jak v tzv. jidiš-tajč, tak i v hebrejštině.95 Ve 20. století 

na území nejen Moravy, ale i Čech patřila mezi nejpoužívanější komunikační jazyk 

Židů tzv. židovská němčina, označovaná jako jidiš-tajč.96 

                                                 
91 NEUDA, Fanny. Stunden der Andacht, 1858, s. 147 
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Podle knihy Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit: Emanzipation und 

Akkulturation97 ženy poukazovaly, že necítí menší povinnost k modlitbám než muži a že 

by pro ně bohoslužba měla být stejně důležitá.98 Roku 1855 vydala Fanny Neuda (1819-

1894), mladá vdova po rabínovi z Loštic, knihu s modlitbami a modlitebními úlohami, 

většinu z nich sepsaných jí samou, pod titulem Stunden der Andacht. Předtím psaly 

aškenázské ženy takovéto modlitby v jidiš (tzv. Techines) a ještě dávněji psaly 

(modlitby pro ženy) rabíni a vychovávatelé v moderních verzích v němčině. Ale Fanny 

Neuda byla první žena, která napsala takovéto dílo celé v němčině – dokonce bez 

výrazů z jidiš a také i bez andělů a zlých duchů, kteří se objevovali ve vzpomínkových 

techines. 99  Brzy po vydání se její dílo těšilo velké oblibě. Wolf Paschels z Prahy, 

vydavatel židovských knih v němčině a hebrejštině vydal tuto knihu jako 

Prachtausgabe100 a taktéž jí vydal napsanou hebrejskou abecedou a jedno vydání bylo 

spojené s tradičním sidurem.101 Za rok 1859, tedy čtyři roky po prvním vydání, byla 

zveřejněna výše uvedená modlitební kniha jak v tzv. jidiš-tajč, tak i v hebrejštině.102 

Kniha byla minimálně osmadvacetkrát vydaná a těšila se i po přeložení do angličtiny 

velké oblibě.103 

Nesmíme si ale zaměnit jidiš-tajč s jidiš - židovským jazykem v německé literatuře 

často uváděné jako jüdisch-deutsch. Jidiš a hebrejština jsou dva odlišné jazyky, jejichž 

stopy lze nalézt ve Stunden der Andacht. Tato kniha pouzakuje nejen na 

mnohojazyčnost samotného textu, ale také na židovskou komunitu, z níž autorka přišla 

a pro kterou byla vytvořena. Tisk v jazyce země, ale s použitím hebrejských, přesněji 

                                                 
97 BRENNER Von Michael, Stefi JERSCH-WENZEL und Michael A. MEYER. Deutsch-jüdische 

Geschichte in der Neuzeit: Emanzipation und Akkulturation, Zweiter Band 1780-1871 

98BRENNER, Michael. Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. München: Beck, 1996. ISBN 3-406-

39703-4, s. 331 

99Slovem tchina se v hebrejštině nazývá modlitba žen, viz DUBINOVÁ, Tereza, PhD. – Kabalistická 

modlitba pro ženy. http://www.oheladom.cz/2012/preklady/kabalisticka-modlitba-pro-zeny/[cit. 2019-

04-22]. 

100 Klasický styl vydávání knih v 19. Století. 

101BRENNER, Michael. Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. München: Beck, 1996. ISBN 3-406-
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jidiš, fonty lze považovat za pokračování tradice Haskaly. Pravděpodobně jako u 

ostatních prácí tohoto typu jednalo se o snahu o zlepšení jazykových dovedností 

židovských dívek a žen.104 

S jistotou můžeme říci, že Fanny Neuda byla německy mluvící Židovka, ačkoli je 

také známo, že v jejím prostředí byla často užívaná jidiš jména. Možné je, že název 

modlitební knihy je příbuzný s protestantskými edicemi, také se odchyluje od jidiš 

tchines - supplic obsažené v takových stylizovaných modlitebních knihách pro ženy. 

Fanny na ně odkazuje nejen ve struktuře svého díla, ale i v předmětu a místě modlitby. 

Vše bylo určeno pro péči o soukromou zbožnost pro dívky a ženy v synagoze, na 

hřbitově a doma a to nejen s rytmem židovského kalendáře, ale také v souvislosti s 

důležitými událostmi soukromého a rodinného života.105 

Nejdůležitější stále zůstává, že kniha je v souladu nejen s daným výskytem žalmů na 

titulní stránce a v obsahu se objevilo písmo použité v textech pro ženy - wajberiš-dojč, 

neboli ženská němčina, nebo wajberšrift - záznam, tisk pro ženy, tchine - písek - psaní / 

tisk ženských modliteb. O této „ženské abecedě“ pojednává ve své literatuře např. Isaak 

Zinberg.106 

Obsah modliteb reflektuje situaci v době žen nebo omezení jejich činností na sféru 

synagogy, domova a rodiny. Je však třeba si uvědomit, že tyto tradiční sociální role byly 

zachovány i v křesťanském prostředí, takže nemohou být determinantou jinakostí, ale 

daly ženy do pevné hierarchie a sociální struktury nejen židovské. Dále bychom měli 

podtrhnout zmínku o tom, že to byla první žena, která napsala a vydala modlitební 

knihu určenou židovským ženám v němčině.107 
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Je třeba zdůraznit, že Fanny rodinné prostředí bylo charakterizováno progresivními 

trendy a náležejícímu reformovanému judaismu108. Zakořenění v tomto trendu svědčí o 

modlitbách, které zveřejnila. První vydání Stunden der Andacht (Hodiny zbožnosti) - 

modlitební kniha pro židovské ženy a dívky - se objevilo v němčině109 v prvním roce 

vdovství autorky. S ohledem na několik desítek edic a nejméně dva překlady, Bettina 

Kratz-Ritter označila tuto práci jako bestseller110. Další publikace Fanny byly knihy pro 

dívky a mladé lidi zvané Noami 111 a Jugend-Erzählungen aus dem jüdischen 

Familienleben (Příběhy židovské mládeže rodinný život)112.  Fanny Neuda je autorka 

celkem čtyř titulů - to není velké množství, zvláště v kontextu tehdejšího vývoje 

náboženské literatury. V devatenáctém století mnoho rabínů, učitelů a později i žen 

psalo literaturu pro děti a mládež pro jejich vzdělání a pro rozvoj soukromé zbožnosti. 

Čestné místo tu ale stále zaujímá její nejslavnější dílo, již zmíněné Stunden der 

Andacht. 
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Tato inovativní modlitební kniha se pravděpodobně neobešla v tehdejší době bez 

podpory mužů. V úvodu autorka čtenáře informuje, že všechny texty konzultovala s 

ostatními a získala souhlas autorů a těmi s největší pravděpodobností byli reformovaní 

rabíni. Také našla uznání čtenářů, což potvrzuje řada edic.113 

Paní Edith Carter Knöpflmachre, rodačka z Loštic, narozená v roce 1914 a v dnešní 

době žijící ve městě Cincinnati, stát Ohio, o knize Hodiny zbožnosti řekla:  

„Tu knihu dobře znám. Za mých mladých let nechyběla v žádné židovské 

domácnosti. Dědila se z matky na dceru. Knihu Hodiny zbožnosti by měla mít každá 

žena, která kdy bude potřebovat duchovní útěchu a pomoc. Já jsem svoji knížku dostala 

od mé maminky. Vzala jsem si jí s sebou i do Terezína a když nás poslali do Osvětimi, 

měla jsem modlitby také u sebe. Když nás v Osvětimi vyháněli z vagonu, nějaký voják mi 

vyrazil knihu bičem z ruky. Neodvážila jsem se pro ni sehnout. Jako jediná z celé rodiny 

jsem přežila a po válce jsem si opatřila další Hodiny zbožnosti. Je to knížka vydaná 

roku 1913 – a mám ji doposud. Původně ji vlastnila matka mého manžela. Zapsala jsem 

si do ní jména všech mých blízkých, kteří zahynuli během holocaustu. Je to to jediné, co 

mi po nich zbylo.“114 

Životem a dílem Fanny Neuda se už několik let zabývá Aliza Lavine, dnešní 

izraelská politička a poslankyně Knesetu (izraelského parlamentu), která Fanny Neuda a 

její knize Hodiny zbožnosti věnovala výzkum své disertační práce. O Fanny Neuda a 

jejím veledíle řekla:  

„Fanny Neuda vyrostla na Moravě, vzala si rabína v Lošticích a společně žili 

v Lošticích. Nemohla jsem najít žádné informace o autorce či o knize. Z knihy jsem 

vyrozuměla, že autorka odvedla skvělou práci. Psala dílo pro ženy a dívky a musíme 

chápat, že je průkopnice. Není nikdo jiný, kdo by to dělal před ní. Poprvé v naší historii 

žena napsala modlitební knihu pro ženy a dívky. Nesmíme zapomenout, že hovoříme 

zhruba o roce 1850, kdy to bylo publikováno, ovšem s předpokladem, že autorce trvalo 

nějakou dobu knihu sepsat. Nicméně v té době židovské ghetto bylo najednou otevřeno. 
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Otevřely se hranice, ženy mohly jít na akademii, do opery, mohly se učit a už nechtěly 

mluvit jidiš. A všechny modlitby a knihy, které měly, byly napsané jidiš. Ale tato žena a 

ostatní ženy své doby chtěly mluvit německy a chtěly být jako ostatní ženy a chtěly 

ukázat, že dokážou to, co jejich sousedi.“115 

Odborníci zabývající se badatelskou činnosti ohledně života a spisovatelské činnosti 

Fanny Neuda se shodují, že důvodem sepsání a vydání knihy modliteb pro ženy a dívky 

byla autorčina obava, co se stane s výukou a se vzděláním žen a dívek, když budou 

chodit do synagogy a nebudou vůbec rozumět v hebrejštině. Problémem tehdejší doby 

bylo nevzdělávání židovských žen. Vzdělávání v judaismu náleželo jen mužům a to 

zapříčinilo již zmíněnou neznalost židovských žen hebrejského jazyka. Fanny se velice 

obávala, o jejich budoucnost, a proto napsala tuto úžasnou knihu.  

A jak zmiňují všichni odborníci, je to poprvé, kdy byly napsány knihy speciálně pro 

ženy. Navíc kde sama autorka přidala modlitby pro mimořádné momenty ženy. To 

nenajdete nikde v jiných kulturách. Napsala modlitbu pro bat micva dívky, modlitbu pro 

ženu, jejíž syn slouží v armádě a mnoho dalších.116 

A když Aliza Lavine viděla tuto modlitbu poprvé, byla šokovaná, že se tato 

modlitba už vyskytuje v modlitební knize pro ženy v roce 1855. Po překladu knihy, 

měla tato modlitba veliký úspěch a stala se nejoblíbenější modlitbou. Aliza Lavine sama 

byla přítomna chvíle, kdy se sešly židovské ženy, matky, jejichž synové se účastnili 

výcviku u izraelské armády, aby se tuto modlitbu pomodlily. Modlitbu Fanny Neuda, 

v hebrejštině v židovském státě. Nikdy předtím nic takového nevěděla. Ale stále pro ni 

zůstalo otázkou, kdo Fanny Neuda byla? Kdo jí dal svolení? Protože to bylo proti všem 

nařízením, aby žena psala modlitby v hebrejštině, a navíc si musela najít nakladatelství, 

což znamená, že její komunita, obec, a duchovní vůdci jí podporovali. Stále je spousta 
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otázek, na které by nejen Aliza Lavine ráda znala odpověď, ale už není nikdo, kdo by jí 

je zodpověděl.117 

Podařilo se jí ovšem narazit na nějaká svědectví a kritiky, které byly napsány o 

knize Fanny Neuda v roce 1856 knězem, což znamená, že tato kniha musela být velice 

populární mezi lidmi v olomoucké oblasti. Takže se po mnoha letech výzkumu konečně 

podařilo Alize Lavine objevit dvacet osm vydání po celém světě, což také znamená, že 

to byla velice rozšířená a populární kniha. Dokonce Amos Oz a jiní hebrejští autoři 

Fanny Neuda znali. Aliza Lavine v rozhovoru o knize Fanny Neuda a o svém bádání 

říká: „Těch dvacet osm vydání vyvolává další otázky: Jak to, že jí neznáme? Jak to, že 

neznáme aspoň její jméno a ty modlitby a tu knihu. Cítila jsem se, jakoby někdo ukradl 

její historii. Jestliže existovala Fanny Neuda a kniha, pak možná existovalo více 

takových žen, o kterých nevíme.“.118 

Aliza Lavine o Fanny dále při své přednášce řekla: „Toto je z roku 1855, je to 

úžasné. Fanny zná všechno, zná židovskou kulturu, zná židovské knihy. Zkuste si to 

představit. Nemohla použít Google a něco si zjistit. Musela si vše přečíst z knih. 

Opravdu úžasná žena. Byla jako rabín. Otec byl rabín, manžel byl rabín, bratr byl rabín 

ve Vídni a Fanny z náboženské rodiny a byla velice vzdělaná v tóře, v bibli a měla i 

světské vzdělání a využívala své vzdělání a své vědomosti k inspiraci psaní modliteb 

úžasným způsobem a v tom úvodu se dočítáme, jak se cítila zodpovědná za dívky a ženy 

kolem sebe. Předpokládám, že jako žena rabína byla vyhledávána spoustou žen a ty ji 

žádaly o radu ve svých intimních problémech, v dobrých i špatných dnech a ona je 

provázela a viděla tu změnu mezi omezeným světem jidiš a možnostmi života komunity, 

která je obklopovala, a chápala, že židovské vzdělání je nedostatečné a žádala matky, 

aby aspoň svoje dceru učily hebrejsky, protože bez hebrejštiny neměly budoucnost 
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z židovského pohledu. A když jmenuje všechna ostatní místa, tak asi věděla, že 

v Bombaji, v Maroku a ve Varšavě jsou židovské diaspory…“.119 

Aliza Lavine se také snažila pátrat, zda najde další modlitební knihy psané ženami 

pro ženy, ale zatím se jí stále nepodařilo najít někoho, kdo by jako Fanny Neuda sepsal 

celou sbírku svých vlastních modliteb od začátku do konce. V úvodu Fanny napsala, že 

se nechystala tuto knihu publikovat a že se k tomu odhodlala až po tom, co ovdověla. 

Nevíme, jaké okolnosti vedly Fanny ke změně jejího názoru a vydání této modlitební 

knihy. Vše jsou jen domněnky a představy, co jí asi postihlo a vedlo k tomuto činu. Ale 

od začátku, od prvního vydání roku 1855, vidíme, že každý rok vycházela nová a nová 

edice.120 

Ještě se podařilo Alize Lavine zjistit, že deset let po vydání rabín, který působil jako 

právník a který odešel do spojených států, publikoval knihu, kterou Fanny napsala 

v angličtině, ale podepsal jí svým jménem. Byl to plagiát. Aliza Lavine předpokládá, že 

to výše zmíněný rabín považoval za poklad, viděl, že její kniha je tak oblíbená a byla to 

doba před legislativou, která ochraňovala autory.121 

Aliza Lavine byla překvapená, že v dnešním moderním světě neexistuje modlitební 

kniha pro židovské ženy, jejíž autorkou je rovněž žena a která splňuje náboženské 

zásaditosti. Tak se rozhodla po knize Fanny Neuda pátrat ve snaze jí přeložit do 

angličtiny a hebrejštiny a následně ji vydat pro židovské ženy. Po dlouholetém hledání a 

úsilí se Alize Lavine tento sen podařilo uskutečnit a knihu skutečně vydat. Aliza Lavine 

se snažila v knize najít staré vědění ve snaze vrátit tomuto starému dílu hlas. Také se 
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snažila v knize najít odpovědi na současné otázky. Aliza Lavine o knize řekla: „Toto 

vědění, které kniha obsahuje, je ohromné a dá se použít jako nástroj současnosti.“.122 

V úvodu knihy autorka píše, že toto dílo sepsala ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

je, že nestačí modlitby pro ženy, které existují, a za druhé řekla, že chce, aby židovské 

ženy pokračovaly ve svých modlitbách v jejich vlastním jazyce.123 

Na konci své knihy píše Fanny Neuda odůvodnění, proč tuto svou knihu modliteb 

sepsala se zprávou Šlechetným ženám a matkám Jisroele:„Žel, právě to je v dnešní době 

poměrně zanedbáváno. Pečujeme pouze o skutečnosti vnější a vnějškové, zatímco srdce 

a všechna jeho naklíčená semena spravujeme nanejvýš macešsky. Co z nich skutečně 

vzklíčí, zda to budou vpravdě plody sladké a občerstvující, anebo jablka zplaněná až 

k trpkosti, či dokonce býlí jedovaté jako blín, přenecháváme pouze času. Náboženské 

postuláty jsou vnímány jako cosi okrajového a formálního. A přitom v hloubi duše 

zakořeněná religiozita je aristokratem mezi všemi pohnutkami a nejcennějším šperkem 

každé ženy. Jedině religiozita dokáže prozářit každou ženskou bytost nepomíjejícím 

kouzlem a přitažlivostí, které jí pomohou naklonit si každé srdce. Teprve religiozita 

dodává všem vlastnostem a darům každé ženy jejich skutečnou hodnotu. A jedině ruku 

v ruce s ní se mohou dispozice a talent každé ženy proměnit ve skutečné blaho. Pro 

domácnost a zároveň i pro celé lidstvo. Pro přítomnost i budoucnost. 

Dbejme proto, šlechetné matky v Jisroeli, aby naše dcery právě o tento klenot 

nepřišly. Uložme za povinnost jejich vychovatelům, aby jim zušlechťovali nitro také 

výchovou o Bohu a jeho divuplných kategoriích, aby je spolu s výukou dějin učili také 

historii našich předků, a tím naplnili jejich ducha obětavě věrnou náklonností 

k vlastnímu lidu, spolu s vroucí láskou k humanitě. Samy buďme průvodkyněmi svých 

dcer cestou do domu Panovníka světů. Tam, kde samotný výklad tóry, spolu s liturgií a 
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zpěvy, působí na nitro ženy povznášivě, posvěcuje její pocity a vede ji k hlubšímu 

prožívání uctívání Boha…“124 

Při svém výzkumu se Aliza Lavine seznámila s ženami, které tuto knihu používaly. 

Mnoho žen ji vlastnilo i za doby holocaustu a některé z nich ji mělys sebou i v Terezíně. 

Ženy v této knize modliteb nacházely útěchu za dob dobrých i ve chvílích životního 

zoufalství. Během války jim tyto knihy byly odebrány, ale cestou osudu či Božím 

předurčením si tyto knihy k nim našly cestu zpět.125 

Dle Alizy Lavine je nejoblíbenější modlitbou od Fanny Neuda v Izraeli právě 

modlitba matky za syna, který slouží v armádě. O modlitbě říká: „Fanny Neuda napsala 

tuto modlitbu pro nás všechny. Podařilo se jí vystihnout obvyklé obyčejné události 

našeho života, jako okamžiky žalu, radosti, štěstí, smutku a zoufalství. Vytvořila 

modlitby pro každý den a pro všechny zvláštní okamžiky. My Židé neznáme podobné 

modlitby a já jako matka vojáka se každý den modlím, abych o něho dostala zprávy. 

Cítím spoustu podpory této modlitby, a když pomyslím na to, že tato slova byla napsána 

před sto padesáti lety, říkám si: „My ženy jsme stále stejné.“ A Fanny to věděla a 

napsala tuto modlitbu pro nás a já se ji snažím navracet, protože potřebujeme taková 

slova v našem životě, v naší době. Skrze toto dílo jsem si uvědomila, že bez ohledu na to, 

jestli jsme Židovky nebo křesťanky, cítíme to stejně.“.126 

Autorka tohoto díla nenabízí jen standardní verze denních a svátečních modliteb, 

jako je např. Ranní zamyšlení, Ukládání ke spánku, či Vítání šabatu po zapálení svíček. 

V této modlitební knize nalézáme také modlitby určené pro nejrůznější životní situace a 

zlomové události v životě žen a jejich blízkých. Takový příkladem je Modlitba 
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125  LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

126  LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
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nastávající matky, Za dítě v cizině, či již zmíněná Modlitba za syna sloužícího 

v armádě.127 

V předmluvě zdůraznila autorka skutečnost, že tyto modlitby pocházejí ze srdce ženy 

a v srdcích jiných žen by se měly opakovat. Žena pochopí ženy nejlépe, vyjádří jejich 

touhy a obavy. Autorka také musela čelit obtížnosti procesu tvorby reinterpretace 

starých modliteb:přizpůsobit jejich jazyk a obsah modernějšímu životnímu stylu 

spojeného s progresivní akulturací (nejen jazykovou) a náboženskou reformou. Neuda 

napsala modlitby v němčině a zakládala si na jidiš textech zakořeněných v hebrejské 

židovské literatuře. Kromě toho byla modlitební kniha příkladem osobního lyrického 

textu. Níže uvedeme příklady ilustrující tyto obtíže a výzvy. Problémy jsou s překladem 

v případě modlitebních knih z let 1858 a 1859, kde se zabýváme transkripcí, a slovo 

„překlad“ se týká pouze hebraismů a hebrejštiny. Příprava na tisk textů týkajících se 

židovského náboženství se potýkal s problémy souvisejícími s mnohojazyčností Židů – 

použití v liturgii hebrejského jazyka, jakož i jazyku země, v níž probíhala kázání. V 

textu jsou také stopy jiných jazyků (např. jidiš, latinismus). Toho si můžeme všimnout 

například u názvů biblických knih, které nejsou psané podle hebrejské Bible, ale 

pomocí křesťanských (německy psaných) protějšků.128 

Není známo, do jaké míry Neuda mluvila hebrejsky; nepochybně alespoň znala 

hebrejskou abecedu a základní modlitby. 129  I když hebrejské názvy se vyskytují 

v modlitební knize Hodiny zbožnosti jen sporadicky. Je důležité zdůraznit rozmanitost 

většinového jidiš weiberschriftu 130 , i když pro názvy modliteb byl použit klasický 

německý tisk a jen hebrejské pojmy jsou vytištěny v hebrejštině.131  

                                                 
127WEBEROVÁ, Kateřina, Fanny Neuda – Hodiny zbožnosti, In: Maskil 2009:12, str. 20 

128RYBIŃSKA, Agata. Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy. In: . 

Lublin: Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, 2015, s. 7 

129 LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

130 Polokurzívní aškenázské písmo, tzv. weiberschrift. Můžeme jej najít např. u překladů jidiš 

převyprávění Tóry. 

131 RYBIŃSKA, Agata. Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy. In: . 

Lublin: Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, 2015, s. 7 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws


42 

 

Je zajímavé, že Fanny Neuda ve svém díle neopomíjí důležité úkony židovských žen, 

jako je například rozsvěcování světel o šabatu, nebo rozdělení chaly. Otázkou ale 

zůstáva, proč je autorkou opomenuta nida – tedy rituální čistota žen, očistných lázní 

v mikve po menstruaci, porodu a před svatbou. 

I když modlitby byly vydány v němčině, přesněji v jidiš-deutsch, modlitební kniha 

Stunden der Andacht nacházejí své kořeny v hebrejské liturgii a v židovském kalendáři. 

Nechci se zde zabývat analýzou jidiš textu modliteb, ale v díle Hodiny zbožnosti lze 

vidět stopu tohoto jazyka. Z vícejazyčnosti a nutnosti nejen přepisovat, ale i překládat 

pojmy z hebrejštiny následovaly další potíže, jimž musela autorka čelit. Jistě by měl být 

zahrnut problém používání Božího jména, které se vyskytuje nejen v modlitebních 

knihách, ale také původně v hebrejské bibli. První stránka modlitební knihy obsahuje: 

„Einefeste Burg je unser Herr, dortin flüchtet, sich der Fromme, und geschützt ist 

er.“132. Německý pán je Pán. Stejný výraz byl použit v přepisu.133 Původně v tanachu se 

vyskytuje Boží jméno v podobě tetragramu. V němčině se vynechalo a skutečné jméno 

Boha, je nahrazeno termínem Herr, tedy Pán. Ten byl v židovské tradici vždy 

synonymem Božího jména. Je zajímavé, že v této modlitební knize je Egypt vždy psán 

hebrejsky, jako Mizraim (str. 27-28), což je nepochybně dědictvím hebrejské jazykové 

tradice, včetně hebrejské Bible, svátků a modliteb. Proč se autorka uchýlila k psaní své 

modlitební knihy v němčině je z předpokladu, že židovské ženy neuměly tak dobře 

hebrejsky, jako muži. Takže všechny musely předtím „bojovat“ s překládáním 

posvátných textů, zvláště pak Božího jména. U autorky musíme ocenit publikace134 této 

modlitební knihy v jazyce země, tedy v němčině. Další vydání této modlitební knihy 

z roku 1859 vytištěné již v hebrejštině je v podstatě přepis, ovšem ne překlad. V tomto 

případě Fanny Neuda, jako autorka publikované modlitební knihy v jidiš-deutsch, 

přemístila „most“ mezi obtížemi Židů v Evropě a reagovala na potřeby jidiš čtenářů, 

kteří se řadili mezí východní Židy právě díky své modlitbě a nemohli kultivovat 

soukromou zbožnost, ale také jim nebylo umožněno zlepšit jazykové znalosti 

v němčině. Zachované hebrejské tituly zaznamenané v hebrejském písmu byly jakousi 

připomínkou o samostatné židovské identitě zakořeněné v hebrejsky mluvící literatuře. 

V tomto vydání, stejně jako v následujících německých verzích Neuda musela přeložit 

                                                 
132NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1858, s. 134 

133NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1859, s. 1. 

134Stunden der Andacht z roku 1855 a 1858 
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text a čelit hebrejskému jazykovému problému náboženských kontextů. Proto zde 

nalézáme četné hebrejské texty s méně se vyskytujícími texty psanými v jidiš. 

Nejobtížnějším pro autorku musel být přepis Božího jména, tetragramu, který prakticky 

není v židovské liturgii vyslovován. Mnohojazyčnost byla vnitřním bohatstvím, ale také 

výzvou. Proces, který se konal v polovině 19. století v židovském prostředí, měl dopad 

na akulturaci i jazyka. Jazyk, názvy a obsah modliteb reflektují k progresivnímu 

reformovanému proudu judaismu. Stunden der Andacht, s přihlédnutím k mnoha 

edicím, se bez ohledu na čas a změnu historie staly nejpopulárnější a možná i 

nejdůležitější německou modlitební knihou židovských žen.135 

 

 

3.2. Modlitba před porodem 

 

Následující stránky jsem se rozhodla věnovat vlastnímu překladu Modlitby před 

porodem z němčiny a angličtiny ve všech reprintech dostupných v Židovském Muzeu v 

Praze. Vybrala jsem si tuto modlitbu právě proto, že její překlad se nenachází v českém 

překladu knihy Hodiny zbožnosti. Tudíž můj překlad bude osobitý a neovlivněný 

překladem odborníků. 

 

 

Vor der Entbindung (německý text z roku 1858) 

 

„Bevor sie kreiset hat sie geboren, bevor sie Wehen bekommt, hat sie entbunden.“ 

(Jes. 66, 7.) 

 

„Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei.“ 

                                                 
135RYBIŃSKA, Agata. Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy. In: . 

Lublin: Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, 2015, s. 11-14 
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(Jes. 41, 14.) 

 

Die schmerzensreiche, schwere Stunde der Entbindung ist nun für mich 

herangenaht, und inmitten der Wehen und Aengsten, die mein Herz durchziehen, ringet 

sich das innigste, glühendste Gebet aus der Tiefe meiner Seele, Allvater, zu dir empor. 

Bei jedem Schmerz, bei jedem Weh, das mich durchzuckt, ersterben mir die Worte auf 

den Lippen, nur dein Name, mein Gott, bleibt lebendig darauf, nur deinen Namen 

nennen sie fort und fort, und der Eine Ruf Gott, mein Gott, das ist mein Schild, mein 

Schutz, mein Trost, mein Heil und meine Wehr; das mildert meine Angst und meine 

Furcht; darin liegt meine Hoffnung und meine Kraft. O möge mein thränendes Auge, 

das ich flehend zu dir, Vater, erhebe, dein Erbarmen über mich herabrufen!  

Laß deine Gnade über mich walten, daß meine Schmerzen mich nicht bewältigen, 

daß ich sie muthig und kraftvoll ertrage. O, daß deine Vaterhuld mich über diesen 

verhängnißvollen Zeitpunkt ungefährdet und sicher führe! Laß mich, Allerbarmer, nicht 

lange leiden, laß mich bald gelangen zum freudenvollen Ziele meiner Aengsten und 

Wehen, und mich eines gesunden, lebenskräftigen Kindes genesen. Gedenke mir nicht, 

mein Gott, die Sünden und Vergehungen meines Lebens, vergib und verzeihe mir, was 

ich vor dir gefehlt. Um deiner Barmherzigkeit und Gnade willen, um der zarten Frucht 

willen, der ich das Leben geben soll, erhalte mich am Leben, und stehe mir bei, wie ich 

auf dich hoffe und vertraue. Amen.136 

 

 

Český překlad německé modlitby z roku 1858 

 

Před porodem 

                                                 
136 NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1858, s. 85; NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1899, s. 

89; NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1905, s. 89; NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1908, s. 

89 
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„Dříve, než ji přepadly porodní bolesti, porodila. Dříve než ji zachvátily porodní 

křeče, povila.“ 

(Izajáš 66, 7.) 

 

„Neboj se, jsem s tebou.“ 

(Izajáš 41, 14.) 

 

Blíží se bolestivá a těžká hodina mého porodu, mezi bolestmi a strachem, který 

mám v srdci, stoupá z hlubin mé duše k Tobě, Bože, nejniternější žhavá modlitba. Při 

každé bolesti, při každém stahu, který mnou cukne, mi skomírají slova na rtech, pouze 

Tvé Jméno, můj Bože, zůstává živoucí, pouze Tvé jméno vyslovuji znovu a znovu, a 

toto jediné zvolání Bože, můj Bože, to je můj štít, má ochrana, má útěcha, má spása a má 

zbraň, která mírní můj strach a bázeň, v něm spočívá má naděje a síla. Kéž mé slzící 

oči, které k Tobě, Otče, prosebně zvedám, na mě přivolají Tvé slitování!  

Buď ke mně milosrdný, aby mě bolesti nepřemohly, abych je snesla odvážně a se 

silou. Kéž mě Tvá otcovská náklonnost převede přes tento osudový okamžik 

neohroženě a bezpečně! Všemohoucí, nenechávej mě dlouho trpět, nech mě brzy dospět 

ke konci strachu a bolestí, abych mohla porodit zdravé a pro život silné dítě. 

Nepřipomínej mi, můj Bože, hříchy a přečiny mého života, promiň a odpusť mi, co se 

mi před Tebou nevydařilo. Díky Tvému milosrdenství a blahovůli, pro dobro toho 

něžného plodu, kterému mám dát život, ponech mne naživu a stůj při mně, stejně jako já 

v Tebe doufám a důvěřuji Ti. Amen. 

 

Na základě možnosti prostudování a porovnání této jediné modlitby z reprintů díla 

Hodiny zbožnosti z roku 1858, 1899, 1905 a 1908, i když již docházelo ke změnám 

v modlitbách, tato modlitba se ve výše zmíněných modlitebních knihách nachází bez 

změn a je stále nepoznamenaná novější němčinou. To se ovšem netýká vybrané 

modlitby ze siduru z roku 1917(? – rok není v knize uveden, proto se jedná o 



46 

 

odhadovaný rok odborníky z Židovského Muzea v Praze). Tam již můžeme vidět změny 

vzniklé „modernější“ němčinou.(viz str. 49-50). 

 

 

Rabínský komentář k této modlitbě 

 

Na základě osobního rozhovoru mi byl Davidem Maxou, studentem rabínských 

studií v Berlíně, zaslán text rabínských komentářů pasáží Tanachu, týkajících se této 

modlitby. David tyto verše označil za velmi silné a byl překvapen, že Fanny Neuda se 

v síle a významu veršů z Tanachu vyznala. 

Modlitba před porodem je uvozena dvěma verši z Tanachu.  

 

Izajáš 66:7: Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se jí 

syn! 

V tomto verši je Jeruzalém zobrazen jako těhotná žena, která náhle bezbolestně 

porodí. Ibn Ezra ve svém komentáři říká, že se jedná o figurativní výraz naznačující, že 

Izraelité se navrátí na Sion bez obtíží, stejně jako žena, která porodí dítě bez obtíží. To, 

že má verš eschatologický smysl, naznačuje také fakt, že přímo odporuje Božímu 

výroku z Tóry, se kterým Bůh vyhání Adama a Evu z Gan Eden: „Velice rozmnožím tvé 

trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale 

on nad tebou bude vládnout.“ (Berešit 3:16)137 

 

Izajáš 41:14: „Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: 

"Neměj strach, já sám ti pomáhám!" 

                                                 
137 MAXA, David. Fanny Neuda – Modlitba před porodem. 2019-03-25 14:17. [cit. 2019-03-26] 

http://bible.patroni.cz/index.php?id=72
http://bible.patroni.cz/index.php?id=72
http://bible.patroni.cz/index.php?id=72
http://bible.patroni.cz/index.php?id=72
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V tomto verši Bůh oslovuje Izrael v galutu, který přemýšlí nad tím, jestli Boží 

smlouva s ním skončila zničením Prvního chrámu v roce 586 př. o. l. 138 

 

David Maxa v naší elektronické komunikaci uvádí: 

„Je důležité si povšimnout, že Jeruzalém i Izrael jsou v obou verších v pozici 

slabšího (ohroženi galutem a nepřáteli), stejně jako budoucí rodička, která se strachuje 

o život svůj a svého dítěte a má obavu z budoucnosti, tj. z porodních bolestí. Bůh je zde 

naproti tomu v pozici muže, nejpravděpodobněji manžela, který ženu konejší a 

podporuje. Tato symbolika Izraele či Jeruzaléma jako ženy a Hospodina jako muže je 

pro prorocké knihy velmi typická.“139 

„Fanny Neuda pracuje v textu své modlitby se stejným symbolismem. Rodička 

prožívá chvíle bolesti a strachu a prosí o pomoc a podporu Boha, který zde vystupuje 

v roli otce a který jí má poskytnout útěchu, odpuštění, rychlý a bezbolestný porod, 

zachování při životě a zdravé dítě.“140 

 

 

Prayer Approaching Childbirth (anglický text z roku 1866) 

 

Text modlitby v angličtině z reprintu modlitební knihy Hours of Devotion: Fanny 

Neuda’s Stunden Der Andacht translated with additional prayers by Rabbi Moritz 

Mayer (1866): 

 

{section PRAYER ON THE APPROACH OF ACCOUCHEMENT.} 

 

                                                 
138 MAXA, David. Fanny Neuda – Modlitba před porodem. 2019-03-25 14:17. [cit. 2019-03-26] 

139 MAXA, David. Fanny Neuda – Modlitba před porodem. 2019-03-25 14:17. [cit. 2019-03-26] 

140 MAXA, David. Fanny Neuda – Modlitba před porodem. 2019-03-25 14:17. [cit. 2019-03-26] 
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O my God! More and more it approaches, the great hour, on which I shall give birth 

to another being, according to Thy wise ordination. O God! Thou knowest my 

weakness, - Thou wilt pardon me, that I look toward that hour with dread and anxiety. 

For Thou, Omniscient One, alone knowest, what that hour shall be into me. Therefore, I 

call unto Thee, from the depths of my soul: Fortify me with strength and courage in the 

hour of danger, - God of mercy!  

Grant that the life of my child may not be my death! Shorten the woes and pains that 

await me, - let Thy help be nigh unto me in the moment of danger, and do not remember 

the multitude of my sins. Convert, O God! My pain into delight at the lovely sight of a 

living, well-formed and healthful babe, whose heart may ever be dedicated unto Thee. 

Lord! Have mercy upon me! Into Thy hand I confide my life, - keep and preserve me 

from all evil. Amen141 

 

 

Český překlad anglické modlitby z roku 1866 

 

O můj Bože! Stále více se přibližuje velká hodina, při které porodím další bytost, 

podle Tvého moudrého vedení. Ó Bože! Ty znáš mou slabost - Ty mi odpustíš, že se 

dívám na tu hodinu s hrůzou a úzkostí. Neboť ty, vševědoucí, sám víš, co mi ta hodina 

přinese. Proto volám k tobě z hlubin mé duše: Posiluj mne sílou a odvahou v hodině 

nebezpečí, Bože milosrdenství! 

 

Učiň, že život mého dítěte nemusí být mou smrtí! Zkrať trápení a bolesti, které na 

mě čekají - ať se mi v okamžiku nebezpečí přiblíží tvoje pomoc a nepamatuj se na 

množství mých hříchů. Změň, ó Bože, mou bolest v potěšení z krásného pohledu na 

živé, dobře formované a zdravé dítě, jehož srdce může být někdy zasvěceno tobě. Pane! 

                                                 
141NEUDA, Fanny a Maurice MAYER. Hours of devotion: A book of prayers and meditations for the use 

of the daughters of Israel, during public service and at home. 5. ed. New York: Hebrew publishing co, 

1868, s. 85 
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Slituj se nade mnou! Do Tvé ruky svěřuji svůj život - zachovávej mě a zachovávej mě 

od všeho zla. Amen 

 

 

Německý text z roku 1917(? – rok není v knize uveden, proto se jedná o 

odhadovaný rok odborníky z Židovského Muzea v Praze) 

 

„Bevor sie kreiset hat sie geboren, bevor sie Wehen bekommt, hat sie entbunden.“ 

(Jes. 66, 7.) 

 

„Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei.“ 

(Jes. 41, 14.) 

 

Die schmerzensreiche, schwere Stunde der Entbindung ist nun für mich 

herangenaht, und inmitten der Wehen und Ängsten (Aengsten), die mein Herz 

durchziehen, ringet sich das innigste, glühendste Gebet aus der Tiefe meiner Seele, 

Allvater, zu dir empor. Bei jedem Schmerz, bei jedem Weh, das mich durchzuckt, 

ersterben mir die Worte auf den Lippen, nur dein Name, mein Gott, bleibt lebendig 

darauf, nur deinen Namen nennen sie fort und fort, und der Eine Ruf Gott, mein Gott, 

das ist mein Schild, mein Schutz, mein Trost, mein Heil und meine Wehr; das mildert 

meine Angst und meine Furcht; darin liegt meine Hoffnung und meine Kraft. O möge 

mein tränendes (thränendes) Auge, das ich flehend zu dir, Vater, erhebe, dein 

Erbarmen über mich herabrufen!  

Laß deine Gnade über mich walten, daß meine Schmerzen mich nicht bewältigen, daß 

ich sie mutig (muthig) und kraftvoll ertrage. O, daß deine Vaterhuld mich über diesen 

verhängnißvollen Zeitpunkt ungefährdet und sicher führe! Laß mich, Allerbarmer, nicht 

lange leiden, laß mich bald gelangen zum freudenvollen Ziele meiner Ängsten 

(Aengsten) und Wehen, und mich eines gesunden, lebenskräftigen Kindes genesen. 
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Gedenke mir nicht, mein Gott, die Sünden und Vergehungen meines Lebens, vergib und 

verzeihe mir, was ich vor dir gefehlt. Um deiner Barmherzigkeit und Gnade willen, um 

der zarten Frucht willen, der ich das Leben geben soll, erhalte mich am Leben, und 

stehe mir bei, wie ich auf dich hoffe und vertraue. Amen142 

 

  

                                                 
142  NEUDA, Fanny. Stunden Der Andacht, 1917(? – rok není v knize uveden, proto se jedná o 

odhadovaný rok odborníky z Židovského Muzea v Praze). 
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4. Další spisovatelská činnost Fanny Neuda 

 

Fanny Neuda je rovněž autorkou dvou sbírek příběhů pro děti, které také vyšly 

knižně, a to sbírky s názvem Noami: Erzählung aus DavidsWanderleben (Příběhy 

z Davidova života putování, Praha - Lipsko, 1867) a Jugend-Erzählungen aus dem 

israelitischen Familienleben (Povídky pro mládež z izraelitského rodinného života, 

Praha 1976, 1890).143 

Obě tato díla jsou v dnešní době těžko k sehnání. Dokonce i v Židovském muzeu 

v Praze se nachází pouze dva stejné výtisky díla Noami. Na internetu se jen s obtíží dá 

najít popis těchto sbírek. Pouze v němčině je popsané dílo Jugend-Erzählungen aus dem 

israelitischen Familienleben, ani již nenaleznete náhled do této knihy, ani obal knihy či 

titulní stránku. S dílem Noami je to trochu složitější. Toto dílo nebylo dosud popsané a 

k přečtení je pochopitelně pouze v němčině psané švabachem. 

 

 

4.1. Jugend-Erzählungen aus dem israelichen Familienleben 

 

Dílo  Jugend-Erzählungen aus dem israelichen Familienleben - Povídky pro mládež 

z izraelského rodinného života obsahují pět příběhů, které se vyznačovaly 

jednoduchostí, jejichž děj směřuje k pozitivnímu konci. Tímto dílem se Fanny Neuda 

snažila mladým lidem přiblížit náboženství. Zároveň ve svém díle brala ohled na 

židovské svátky, jako např. Chanuku, Pesach, Šavuot, židovský Nový rok a 

Versöhnungs- und Laubhüttenfest (Jom kipur a Sukot).144 
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Jelikož se mi toto dílo a nenachází v Židovském muzeu v Praze, jsou níže popsány 

příběhy a jejich vysvětlení podle S. Blumesberger. 

 

 

4.1.1. Die Zigeunerin 

 

V prvním příběhu s názvem Die Zigeunerin (Cikánka) se mluví o jedenáctiletém 

děvčeti jménem Irma, která žila v Maďarsku a která koncem roku na začátku Chanuky 

putuje sama ze školy dlouhou cestou do její domovské dědiny. Je zastavená cikánkou, 

která ji nakonec přemluví a vezme si ji s sebou domů, kde má děvče po výuce tance 

vystupovat v cirkuse. Irma však nakonec dokáže utéct a přijde k idylicky popsané 

židovské rodině, ve které se právě slaví Chanuka. Jelikož je cesta do její domovské 

dědiny velmi dlouhá, stráví svátky u této přátelské rodiny. Nakonec dokáže jako jediné 

dítě v domě povědět historii svátku a dostane jako odměnu několik zlatých dukátů a ke 

konci si ji vyzvedne vlastní rodina a vezme jí opět domů.145 

Tímto příběhem mělo být mladým čtenářkám a čtenářům blíže ukázaná historie 

svátku, ale i jednoduché výroky, které jsou v ději zabudované jakým je např. „So weich 

wie Wachs, so weiss und rein soll Irmas Herzchen immer sein“146 (Tak jemné jako 

vosk, tak bíle a čisté má být Irmino srdce navždy).147 
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V této sice neškodné povídce je ale jednoznačné, že je dětem cikán ukázán jako 

nepřítel a jsou tak varovány předtím, jak s takovýmito cizími lidmi zacházet.148 Píše se: 

„Diese aber war eine listige und böse Zigeunerin, die nur deshalb Irma allerlei lustige 

und hübsche Geschichten erzählte, um sie für sich einzunehmen und ihr Vertrauen 

einzuflößen. Sie hat dabei die Absicht, das arglose Mädchen von seinem Wege 

abzubringen und mit sich heimzuführen....Halbnackte Kinder saßen auf dem ungedielten 

Boden um eine große irdene Schüssel mit Suppe, worin Stücke Brot herumschwammen. 

Zwei oder drei jungen Schwine drängten sich herzu, um an dieser Mahlzeit 

theilzunehmen und grunzten unwirsch, als die Kinder dies nicht leiden wollten.“(Toto 

ale byla šibalská a zlá cigánka, která Irmě vtipně a pěkně příběhy povídala jen kvůli 

tomu, aby si jí vzala k sobě a ovlivnila její důvěru. Měla přitom v plánu dobromyslné 

děvče sebrat z cesty k sobě domů… Polonahé děti seděly na zemi okolo velké mísy 

s polévkou, ve které plavaly kusy chleba. Dvě anebo tři mladá prasátka se dotírala 

k míse, aby se též podělila o toto jídlo, a chrochtala mrzutě, když je děti k polévce 

nepustily).149 

Podle slov Fanny Neuda: „…schmutzigen Zigeuner mit ihren langen schwarzen 

Haaren, ihren schmutzigen Hemden und blitzenden Augen in den braunen Gesichtern“ 

(…špinaví cikáni s jejich dlouhými černými vlasy, špinavými košilemi a blyštivýma 

očima na jejich hnědých tvářích) vypadali tito lidé příšerně a cize. Tato slova a plno 

dalších fatálně připomínají popis, který o půl století dříve lidé v dětských knihách 

používali na samotné Židy.150 
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4.1.2. Der Gast 

 

Druhá povídka Der Gast (Host) vypráví o přednedávnem ochudlé rodině, ve které je 

v popředí dcera Helene. Matka nevidí jiné východisko, chce poprosit bohatého strýce ze 

zahraničí o pomoc, od kterého však nedostane odpověď. Právě během toho, jak pronáší 

otec během svátku Pesach požehnání, zaklepe na dveře a do domu přijde chudý muž a 

lehce oděné děvče. Jsou srdečně přivítání u stolu, přičemž matka skoro vůbec nejí, aby 

nakrmila všechny v domě. Nakonec se ukáže, že ten chudý muž je ve skutečnosti jejich 

strýc, který předtím, než přišel své rodině pomoci, si je chtěl otestovat. To děvče byl 

sirotek a přijmou ji do této rodiny, které odpadly všechny starosti. I v druhé povídce je 

důležitost svátku ukázána přiměřeně dětem a dané poselství, že když budou náboženské 

zákony dodržovat a budou věřit Bohu, všechno se v dobré obrátí. 

 

4.1.3. Auf dem Baume 

Ve třetí povídce s názvem Auf dem Baume (Na stromě) je ve středu povídání znovu 

dítě. Fritz přišel na svět až po dlouhém manželství svých rodičů a je proto velmi 

rozmazlený. Tuto jeho rozmazlenost sousedi kritizují se slovy: „Zuviel des Guten thut 

nicht gut, es schädigt leicht das junge Blut“ (Příliš dobrého nedělá dobře, ubližuje to 

lehce mladé krvi).151 Jelikož četl příliš mnoho dobrodružných knih a nebyl ochotný 

pracovat či učit se, jde se svým kamarádem, který se chce jít vyučit, do světa. Zatímco 

kamarád najde rychle práci, Fritz neví, z čeho má žít. Nedostatečně naučený od svých 

rodičů o různých nebezpečenstvích dostává se do rukou zloděje, který se ho snaží 

zapojit do svých krádeží. Právě když se má vloupat do židovské rodiny, která slaví 

Purim, začne se kát a prozradí rodině svoje úmysly. Otec rodiny ho nakonec vezme do 

vyučení a po dvou letech se Fritz vrací očištěný zpět k rodičům.152 
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4.1.4. Die Heilquelle 

 

Čtvrtá povídka Die Heilquelle (Léčivý pramen) povídá mladým čtenářům a 

čtenářkám příběh o dvou příbuzných rodinách, ve kterých jeden otec rodiny pracuje pro 

druhého. Kvůli těžké a nezdravé práci skoro umírá a matka se synem rychle zchudnou, 

jelikož se ten přeživší otec vůči nim chová bezcitně. Po časech velké bídy může 

nakonec syn odejít studovat. Vrací se jako lékař a najde ve své domovině léčivý 

pramen, se kterým chce začít uzdravovat formou léčivých koupelí. Má však málo peněz, 

a tak nakonec prosí svého příbuzného o peníze, ale jeho prosba je odmítnuta. Když ale 

syn chladnokrevného příbuzného onemocní, je to právě on, vyučený doktor, který jej 

má zachránit. K novému roku a Yom kipuru otec zachráněného syna lituje svoje 

chování, že byl tak tvrdý ke svým příbuzným. Dá mladému doktorovi potřebné peníze a 

ten je využije na vybudování léčebného centra. Všichni nakonec bydlí spolu svorně ve 

zdraví a blahobytu.153 V tomto příběhu autorka nabádá ke zpytování hříchů a snaze 

napravit své špatné jednání, které by si každý Žid měl uvědomit nejpozději během 

Vysokých svátků. 

 

 

4.1.5. Das Waisenkind 

 

Poslední povídka Sirota pojednává o Josefovi, který před krátkou dobou přišel o 

matku a o otci nic neví. Neví, zda jeho otec žije, jelikož kvůli hospodářským důvodům 

musel odcestovat do zahraničí. Josefa si vezme na starost sice chudá, ale velmi 

dobrosrdečná žena a on žije v radosti, dokud se domů nevrátí její vlastní syn. V tu chvíli 
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se jejich životy, kvůli synově drsnosti a neústupnosti, obrací vzhůru nohama. Těsně 

předtím, jak už víc nezvládne vydržet v domácnosti, najde Josef řádně naplněnou 

peněženku, která by pomohla Josefovi svým obsahem začít řádně žít svůj život někde 

jinde, i přesto ji zanese okamžitě starostovi. Po svátku Sukot se ukáže, že majitelem 

peněženky není nikdo jiný než Josefův vlastní otec, který chtěl znovu navštívit svoji 

domovinu. Samozřejmě i tady se jedná o dobré zakončení příběhu. Josef může jít 

studovat a stát se doktorem, jak si přál. I v poslední povídce je v centru dění náboženský 

svátek. Dodržování příkazů a mocná víra ve spravedlivého Boha, jak praví nevlastní 

matka Josefa: : „Wodie Notham höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten“ (Tam, kde je 

nouze největší, tam je boží pomoc nejblíže.) Tvoří zázraky a řeší všechny problémy se 

zálibou.154 

Děti, čtoucí toto dílo, dostanou nejen základní znalosti o náboženských svátcích, ale 

dovědí se také, proč je důležité, aby se všechna přikázání dodržovala, a že pro dobrého 

Bohu-věrného člověka se vždy najde pomoc.155 

 

 

4.2. Noami 

 

Dílo Noami: Erzählung aus Davids Wanderleben (Příběhy z Davidova života 

putování) je rozděleno do dvaceti osmi kapitol. První kapitola začíná detailním popisem 

krajiny tehdejší Palestiny, popisem hor a přírody, stáda ovcí a jeho majitelky, krásného 

mladého děvčete. Toto děvče následně dumá a líčí, jak je krása stvořená člověkem 

pominutelná a jak je příroda věčná a jak ji toto mladé děvče obdivuje. Podle ní ti, kteří 
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mají přírodu za smrtelnou, jsou hlupáci. Říká, že je možná drzé, aby nejobyčejnější 

děvče hovořilo právě o takových filosofických myšlenkách, ale nemůže si pomoci o 

nich nemluvit, když její oči a uši vnímají. Až teď má čtenář možnost dozvědět se jméno 

tohoto moudrého mladého děvčete, kterou je Noami. Noami vidí na kopci opodál 

mladého muže, ve věku tak asi dvacet pět let, který má na sobě kabát ze lví kůže. 

Mladík Noami následně žádá o jídlo a pití. Ta si mladíka prohlíží a diví se, jak vznešeně 

vypadá. Od mladíka se dozví, že utíká před svými nepřáteli a nemá daný cíl své cesty. 

Po tom, co jí mladík poví, že není zločinec, tak mu Noami navrhne, že ho dovede na 

bezpečné místo a vezme jej do velké jeskyně schované v lese. Po tom, co mladíka 

skryje a opustí, myslí ještě dlouho na tohoto cizince.156 

Příběh pokračuje popisem louky v noci. Noami jde s Hannou a velkým psem 

loukou. Hanna je domácí v jejich domě, ale pro Noami je jako náhradní matka od doby, 

kdy jí její vlastní matka zemřela, když byla ještě malá. Ve dvou koších, které ženy 

nesou, jsou zásoby a všelijaké věci, které nesou cizinci. Noami přemýšlí nad tím, jak se 

cítí vůči cizinci a dumá, proč mu vlastně pomáhá. Hanna si o ní dělá starosti a pomalu 

se dozvídáme o rodině Noami. Otec Rubeus měl z prvního manželství dva syny, kteří se 

k Noami a její matce nechovali dobře. Její matka byla však důvtipná a emancipovaná 

žena vychovaná knězem. Byla to kultivovaná a vzdělaná žena (tak asi jako to Neuda 

vyžaduje od židovských dívek ve svém díle Stunden der Andacht). Po její smrti se stali 

pány domu její bratři a ona a její křehký otec trpěli. Noami si ale z toho příliš těžkou 

hlavu nedělala. Díky tomu se naučila být soběstačná, a naučila se tak spoléhat sama na 

sebe.157 

Noami chodívá za cizincem většinou sama, ale občas jí doprovází i Hanna. Jednou, 

když jdou spolu odnést další zásoby jídla cizinci do jeskyně, uslyší odtud honosný zpěv 

a následuje dlouhý popis tohoto nádherného zpěvu. Když cizinci odevzdají jídlo a 

všechny zásoby, rychle odcházejí, než se setmí. Když se vrátí domů, zjistí, že na dvoře 

sedí mladší nevlastní bratr, o kterém ví, že by jim vynadal, kdyby zjistil, že se vrátily 

tak pozdě. Tak Noami vymyslí plán, dá si na hlavu ty dva košíky, aby vypadala jako 

strašidlo, a tak bratra vystraší a dostane se domů i s Hannou.158 
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Jednoho dne se Noami probudí, Fanny opět popisuje Noaminu ranní toaletu a její 

pokoj. Pak se Noami pomodlí k Bohu a jde za svým otcem, se kterým se nasnídá. 

Posléze odchází se svými ovečkami i se zásobou jídla na celý den na pastvu. Ty zásoby 

jídla rozdělí na nestejné poloviny. Menší část si nechá a větší část jídla zanese cizinci, 

kterého najde při jí neznámé činnosti s kameny. Tak se ho zeptá, co dělá. On jí odpoví, 

že píše. Jejich konverzace pokračuje Noaminím dotazem: „Co píšeš?“A že by se na to 

ráda podívala, i když neumí číst. A on jí odpoví, že píše o Bohu a o ní. Noami je 

zaskočená, jak to že je možné spojovat Boha a ji v jednom textu? Na to cizinec odpoví, 

že je možné vidět Boha skrze přírodu a ona je také Božím stvořením, tak proč by je 

nemohl spojit. Tato setkání se opakují několik dní a Noami se vždy na ně velmi těší a 

často na cizince myslí. Jednoho dne, když se vrací z procházky, vidí, že jde za ní její 

bratr Jakub, který jí vynadá, kde byla. Ona na něj nejdříve pošle svého psa a potom 

směle a diplomaticky mu sdělí, ať není na ní zlý, jelikož je její bratr, a odejde.159 

Postupně se v příběhu dozvídáme, že cizinec je samotný David, který utíká před 

králem Saulem a s celým svým příběhem se svěří Noami. Ta rozmýšlí, jak Davidovi 

pomoci a přemýšlí, kde mohou být jeho následovníci. Dva z nich jsou v Betlémě a 

Noami Davidovi slibuje, že najde někoho, kde by jako posel jim sdělil Davidův úkryt. 

V příběhu se stále opakuje, jak Noami byla šikanovaná svými nevlastními bratry.160 

V příběhu se dále odehrávají další setkání Noami a Davida. Během její pomoci se 

Noami postupně do Davida zamilovává. Nakonec se podaří poslat posla pro Davidovy 

následovníky, kteří jej zachrání, a David se díky nim, ale hlavně díky pomoci Noami 

dostává do bezpečí. Kniha končí pozitivním obrazem svatby Noami a Davida a 

Rubenovi, otci Noami, se splní přání jeho duše, že může s nimi bydlet u Davida 

v paláci.161 

Poselstvím knihy je, že dobro vždy vítězí nad zlým a že zbožný člověk může 

překonat jakékoli nástrahy života. Také čtenáře nabádá, aby se naučili odpouštět 

druhým, stejně jako Noami a být nezištným a dobromyslným člověkem. 
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160NEUDA, Fanny. Noami: Erzählung aus Davids Wanderleben, 1899 

161NEUDA, Fanny. Noami: Erzählung aus Davids Wanderleben, 1899 
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Závěr 

 

Diplomová práce Život a dílo Fanny Neuda se pokusila podat všestranný portrét 

významné spisovatelky. Vzhledem k tomu, že její díla odrážejí její snahu o integraci 

židovstva do každodenního života a možnosti vzdělání v oblasti židovských tradic, bylo 

nutné dílo analyzovat z židovského pohledu 19. století. Díky panu L. Štiplovi se mi 

podařilo nahlédnout do života Fanny Neuda a pochopit impuls k její spisovatelské 

činnosti. 

Fókus této práce byla modlitební kniha Hodiny zbožnosti (Stunden der Andacht), 

které jsem měla k dispozici několik dochovaných výtisků. Tato kniha není celá 

přeložená do českého jazyka. Vybrala jsem si jednu modlitbu, která se nenachází 

v českém vydání. Tuto modlitbu jsem přeložila jak z německého originálu, tak i 

z angličtiny. K této modlitbě mi byl poskytnut i rabínský komentář Davidem Maxou, za 

což mu patří můj velký dík. 

Díky této práci jsem měla možnost nahlédnout do díla autorky, jejíž pokora a 

vděčnost přesahuje kvalitu těchto modliteb a svou silou hluboce zasahuje nitro každé 

ženy. Člověku se až tají dech při pomyšlení, co všechno mohou ženy na celém světě 

cítit a prožívat. Každý z nás ve chvíli zoufalství a potřeby prosby Nejvyššího nenachází 

ta správná slova. Fanny Neuda se ve svém díle Hodiny zbožnosti snažila všem ženám 

pomoci najít ta správná slova. Neodkazuje je jen na svou knihu modliteb, ale sama je 

nabádá k případné snaze užívat vlastní slova a nebát je odhalovat při modlitbách své 

pocity.  

Během sepisování této práce jsem se také věnovala i dalším méně známým dílům 

Fanny Neuda, a to knize Jugend-Erzählungenaus dem israelitischen 

Familienleben (Povídky pro mládež z izraelitského rodinného života) a Noami. Obě tato 

díla jsou výchovného charakteru a příběhy v nich obsažené končí pozitivním poselstvím 

a nabádáním ke zbožnosti. 
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Po vzoru Fanny Neuda hodně žen z celého světa našlo motivaci a začalo psát další 

modlitby od žen pro ženy.162 Podařilo se jí promluvit skrze své texty tisícům žen přímo 

do srdce, a to tím, že jako první pochopila a adekvátně zachytila ducha své epochy, což 

musíme přiřadit k talentu úspěšné autorky Fanny Neuda.163 

Tato spisovatelka by si zasloužila více pozornosti, ale stále je dost neprobádaných a 

neznámých informací o jejím životě. Otázkou zůstává, co byl přesný důvodu její 

spisovatelské činnosti, jestli jí někdo případně pomáhal a proč se na ní na tolik let 

zapomnělo? Nepochybně ale můžeme říci, že Fanny Neuda si opět našla místo v srdcích 

židovských žen a stále patří mezi nejvýznamnější židovské ženy. 

 

 

  

                                                 
162  LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

163 KRATZ-RITTER, Bettina, „…als das Ergebnis eines weiblichen Herzens“: Beobachtungen zum 

Frauenbild im religiösen und belletristischen Werk Fanny Neudas, 1819–1894. Zeitschrift für 

Religions- und Geistesgeschichte 47.4, 1995, s. 363. 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
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Resumé 

 

The thesis entitled The Life and Work of Fanny Neuda deals with a significant and 

almost forgotten writer from Loštice who lived between 1819-1894. It was Loštice that 

was the place of her writing, which is why the first chapter is devoted to it. This Jewish 

community was quite specific in its history, as discussed in the chapter. 

The second chapter deals with Fanny Neuda itself, her life and her "pioneering" 

writing activity. Since Fanny Neuda, née Schmiedl, was the world's first woman of 

Jewish descent who did not only write prayers for women, but wrote a book for general 

opportunities / stimuli named Stunden der Andacht. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für 

Israels Frauen und Jungfrauen, zur öffentlichen und häuslichen Andacht, sowie für alle 

Verhältnisse des weiblichen Lebens (Praha / Břeclav, 1855). She compares her prayers 

with those written by men with confidence, for they are denied empathy with female 

perception.164 

It is worthwhile to bring the character of Fanny Neuda and her work closer 

together, as well as the challenges she faced in writing in German. Pnina Navé Levinson 

characterized Fanny's literary work, a rabbi's rabbi, whose pious book for women can be 

regarded as a "classic" from the second half of the 19th century to our times. Her work, 

Stunden der Andacht, or the Clock of Religiosity, was presented by generations of 

German-speaking jewish women, but they still consider it to this day, THE prayer book 

for women.165 

The piece Clock of Devotion is described in the third chapter, not only in terms of 

its content, but also in its linguistic character. It was not easy at the time for a woman to 

publish a prayer book, not to mention writing it herself. It is amazing that Fanny Neuda 

has found a number of admirers who have helped her in her desire. In the end, she had 

never regretted her heavy and hesitant decision, since her first prayer book became her 

"Bestseller". Every two years the book had to be reissued, so even at the turn of the 

                                                 
164 KRATZ-RITTER, Bettina, „…als das Ergebnis eines weiblichen Herzens“: Beobachtungen zum 

Frauenbild im religiösen und belletristischen Werk Fanny Neudas, 1819–1894. Zeitschrift für 

Religions- und Geistesgeschichte 47.4, 1995, s. 357 

165 NAVÉ LEVINSON, Pnina. Esther erhebt ihre Stimme. Jüdische Frauen beten, Gütersloh 1993, s. 180f 
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century, when the genre of women's prayer books flourished, there were countless 

copies of this book on the market, without fear of competition. It was not just the 

German-speaking environment that liked this prayer book. The work was translated and 

extended into English-speaking environments, including Yiddish-German, and so this 

prayer book "conquered" not only Eastern Europe, but also North America. The book 

received great acclaim in the East and the West.166 

Since Fanny Neuda is not only the author of a prayer book, but also children's 

collections, the fourth chapter is devoted to the content of these two collections.The 

author, enthusiastic and motivated by the success of her first book (Hours of Devotion), 

began writing and publishing other books, more precisely two collections for children 

with educational and religious character as well.167 Fanny Neuda has impressed many 

domestic and mainly foreign experts at Jewish culture with her work. 

Thanks to this work, I had the opportunity to look into the work of the author, 

whose humility and gratitude goes beyond the quality of these prayers and with her 

strength deeply affects the heart of every woman. It could be almost breathtaking for a 

person to think about what women all over the Word can feel and experience. Each one 

of us, at the moment of despair and the need for supplication from the Almighty, does 

not find the right words with a plea. Fanny Neuda, in her Hours of Religion, tried to 

help all women find the right words. She is not only referring to her book of prayers, but 

she herself encourages them to try to use their own words and not be afraid to reveal 

their feelings in prayer. 

In Judaism, it is believed that a woman is closer to God just because she is more 

sensitive than a man. When reading and chanting psalms and other prayers, many 

feelings mingle in the heart of a woman, who should not be afraid of showing them. 

                                                 
166 KRATZ-RITTER, Bettina, „…als das Ergebnis eines weiblichen Herzens“: Beobachtungen zum 

Frauenbild im religiösen und belletristischen Werk Fanny Neudas, 1819–1894. Zeitschrift für 

Religions- und Geistesgeschichte 47.4, 1995, s. 357 

167POLAKOVIČ, Daniel. Neuda, Fanny Schmiedl. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. 

YIVO. Retrieved 2 July 2016 
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Following the example of Fanny Neuda, many women from all over the world have 

found motivation and started writing more prayers for women from women.168  

                                                 
168  LAVINE, Aliza. Hodiny zbožnosti Fanny Neuda[přednáška]. Olomouc: Dny židovské kultury 

Olomouc. Muzeum umění Olomouc, 21. 9. 2016. In: Youtube.com [online]. [vid. 7. 3. 2019]. Záznam 

dostupný z:https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpmIC0B2ws
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Obr. 3 - Pamětní deska Fanny Neudy v Lošticích. In: Mu-lostice.cz[online]. 7. 3. 2019 

13:38:42 [vid. 2019-03-07]. Dostupné z: http://www.mu-

lostice.cz/uploads/14/gallery/321/5549-fanny-neuda-lostice-synagoga-122015_galerie-

980.jpg 

 

http://www.mu-lostice.cz/uploads/14/gallery/321/5549-fanny-neuda-lostice-synagoga-122015_galerie-980.jpg
http://www.mu-lostice.cz/uploads/14/gallery/321/5549-fanny-neuda-lostice-synagoga-122015_galerie-980.jpg
http://www.mu-lostice.cz/uploads/14/gallery/321/5549-fanny-neuda-lostice-synagoga-122015_galerie-980.jpg


71 

 

 

Obr. 4 - Rodokmen Fanny Neuda. In: NEUDA, Fanny. Hodiny zbožnosti. Mohelnice: 

Respekt a tolerance, 2008. ISBN 987-80-903832-6-5, s. 90 
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Obr. 5 - Obal modlitební knihy Hodiny zbožnosti z roku 1890. Ze soukromé sbírky paní 

Jany Pivoňkové. Foto vlastní 
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Obr. 6- Titulní strana modlitební knihy Hodiny zbožnosti z roku 1890. Ze soukromé 

sbírky paní Jany Pivoňkové. Foto vlastní 


