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Božena Němcová

Aleš Fetters

(možná 4. února 1820 ve Vídni – 21. ledna 1862 v Praze)

V dnešní připomínce Boženy Němcové při příležitosti 150. výročí jejího úmrtí se zastavíme jen u části jejího díla 

související s naším krajem. Stranou necháme všechny sporné úvahy a dohady o nejasnostech v jejím původu a datu narození 

a ovšem i mnoho dalšího.

            Jisté je, že „rozum brala“ v Ratibořicích, kam se s dcerkou přistěhovali její rodiče v létě 1820. Sňatek měli Panklovi ve 

skalickém kostele 7. srpna 1820. V dětství na ni měla velmi důležitý vliv babička Magdalena Novotná, jak Němcová dosvědčila 

svým dílem. Kladně vzpomíná na zámeckého zahradníka i na další obyvatele „údolíčka“ a zámku nad ním. A jistě měla 

výrazný vliv i českoskalická škola s učiteli, skaličtí přátelé jejích rodičů i její, spolužáci ze školy. A po Skalici do jisté míry i 

pobyt ve Chvalkovicích, i když tam bylo ovzduší spíše německé než české. Že se z Betty Panklové (Barbory Pankel) stala 

později česká spisovatelka Božena Němcová, na to měl rozhodující vliv manžel Josef Němec, uvědomělý Čech a vlastenec, 

který svou mladou ženu uvedl do české společnosti. To jsou nepopiratelná fakta všeobecně známá.

            Obecně je známo, že literárními začátky byly básně, vesměs vlasteneckého zaměření, z nichž nejznámější je „Ženám 

českým“. Byly přijímány velmi kladně, jako ostatně skoro vše tehdy česky psané. Navíc jistě působilo, že autorkou byla krásná 

mladá žena. „Literární událostí“ však nebyly. Vlastní literární realizace dosáhla Němcová až svými prózami. Kdy a kde nastal 

obrat?

            Zásadním impulzem byl pobyt v České Skalici na sklonku léta a počátkem podzimu roku 1844. Byla tu s dětmi 

(šestiletým Hynkem, pětiletým Karlem, tříletou Dorou a dvouletým Jaroslavem) a přítelem MUDr. Čejkou. Ten o zdejším 

pobytu napsal do České včely články Ze Skalice nad Úpou a Z Ratibořic (otištěny 24. a 27. září 1844). Kde Němcová tehdy s 

dětmi bydlela, nevíme. U rodičů, kteří v té době ještě byli v Ratibořicích, asi ne. (Do Zaháně se stěhovali na jaře 1845.) Někteří 

se domnívají, že to mohlo být i v Ratibořicích na Starém bělidle. To nepovažuji za pravděpodobné. Ale Ratibořice navštívila 

jistě. Po návratu do Prahy byly v České včele uveřejněny první tři její prózy – převyprávění regionálních pověstí: 1. října Silný 

Ctibor, 24. listopadu Devět křížů a 24. prosince Rousín. Všechny tři pak byly s menšími úpravami zařazeny do souboru 

Národní báchorky a pověsti. Do třetího sešitu jako dvě závěrečná vyprávění Silný Ctibor a Rozkoš (tak přejmenovala Rousín), 

Devět křížů zařadila na závěr čtvrtého sešitu (oba vyšly v roce 1846). Obrat od poezie, v níž se příliš dobře necítila, jak víme i 

z korespondence, k próze, v níž posléze dosáhla mistrovství, souvisí tedy s návštěvou kraje jejího dětství v roce 1844.

Vyvrcholením vztahu ke kraji a zároveň vyvrcholením celého jejího díla se ovšem stala Babička, psaná v půli 

padesátých let 19. století. (K 150. výročí 1. vydání Babičky viz U nás č. 2005/1.) Že by nevznikla bez prožitků z dětství, že díky 

této knize se stalo „údolíčko“ se zámkem tak vděčným výletním cílem, to není nutné zdůrazňovat. Dvě z pověstí, kterými začal 

příklon Němcové k próze, najdeme i v Babičce. Je tam znovu vyprávěna pověst o devíti křížích a připomenut Silný Ctibor. Tyto 

pověsti mohla jen těžko slyšet od babičky. Ta přišla do Ratibořic v roce 1825 asi pětapadesátiletá a patrně je neznala. Od ní 

mohla Barunka slyšet proroctví o Sibyle a její údajné soše „na jednom vrchu u Varty“ v Kladsku (dnes Bardo Sl. v Polsku). 

V Kladsku žila babička podstatnou část života. Pověst o silném Ctiborovi v Babičce připomíná Jan v rýzmburském altánu s tím, 

že „jim starý ovčák ji povídal“. Devět křížů slyšela Němcová (podle verze z Národních báchorek) „z úst jedné prastaré babičky 

vyprávět“, v Babičce ji nechala vyprávět jednu z dívek poutní cestou do Svatoňovic „ke studánce“. Pověst o hluchém děvčátku 

a založení boušínského kostelíka je v Babičce, „jak to jednou Voršla vypravovala“. (Pověst Rozkoš – Rousín - v Babičce 

nenajdeme.) Časopisecky pak vycházely další drobné prózy. Do našeho kraje byly situovány jen některé, zejména Chudí lidé, 

Dobrý člověk nebo Pan učitel. Těm byla v literárněhistorické literatuře věnována významná, zasloužená pozornost.

Připomenutím skupinky regionálních pověstí zpracovaných Boženou Němcovou (a ovšem i Babičky) jsem chtěl ukázat, 

jak zásadní podíl na vyzrání literárního talentu naší největší spisovatelky měl náš kraj - kraj, v němž prožila dětství a rané 

mládí. Čtenáři mi snad prominou, že tu nečetli běžná fakta a úvahy o Němcové ani polemiku s často čirými nesmysly, které se 

o Němcové píší. Těch četli jistě jinde dost.
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