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Rok Babi čky Boženy
Němcové          

Oddělení služeb knihovnám          

     Město Česká Skalice a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici prohlašují v den výročí
úmrtí významné české spisovatelky Boženy Němcové (21.1.2005 uplynulo 143 let od smrti) a u
příležitosti 150. výročí vydání jejího nejznámějšího díla rok 2005 „Rokem Babičky Boženy
Němcové“.
Pod záštitou města Česká Skalice budou příspěvkové, neziskové a další organizace i občané
pořádat akce související s životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové. 
Jsme rádi, že ještě 150 let po prvním vydání „Babičky“ má toto dílo co říct i dnešku. Výjimečná
osobnost Boženy Němcové inspirovala celé generace a i dnes přináší řadu námětů a nese
odkaz i pro další pokolení. 
Srdečně vás zveme k účasti na akcích pořádaných u příležitosti Roku Babičky Boženy
Němcové. Kalendář akcí najdete na http://www.ceskaskalice.cz . 
Vybráno z Tiskové zprávy vydané městem Česká Skalice dne 21.1.2005

      Muzeum Boženy N ěmcové v České Skalici
Českoskalické městské muzeum bylo založeno roku 1902. Shromažďovalo a uchovávalo
převážně lokální památky: zbraně, archiválie, národopisné sbírky, doklady archeologické a jiné
vlastivědné sbírky. Po zakoupení pozůstalosti Boženy Němcové od její dcery Bohdany v roce
1919 se zájem muzea soustřeďoval více na osobnost a dílo velké krajanky. Dne 24.5.1931 bylo
ve staré radnici na náměstí slavnostně otevřeno první české literární muzeum – Muzeum
Boženy Němcové. U příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí v roce 1962 byla pod záštitou
ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rozsáhlá
rekonstrukce historického Steidlerova hostince U Bílého lva v Malé Skalici, dějiště
obrozeneckých jiřinkových slavností, a do jeho místností a sálů bylo přemístěno muzeum s
literárním archivem a knihovnou a vybudována moderní expozice.

      …
Babi čka od Boženy Němcové vyšla ve čtyřech sešitech roku 1855 (15. května, 7. června, 20.
června a 16. srpna). Postupem času se povídka, jejíž děj je zasazen především do Ratibořic, či
šířeji na Českoskalicko, stala stavebním kamenem české literatury a vyšla dosud ve stovkách
vydání. Její znalost je samozřejmou součástí vzdělání českého obyvatelstva, její obsah je stále
provokujícím podnětem mnoha zpracování. 
Rok 2005, kdy uplyne 150 let od prvního vydání povídky, považuje vedení muzea za natolik
zajímavý, že chce program v tomto roce upravit tak, aby alespoň z části vyzdvihl význam tvorby
Boženy Němcové. 
Kromě plánované výstavy díla Adolfa Kašpara a připravované výstavy „Babiček“ z bohatého
fondu muzejní knihovny pracuje vedení muzea na organizaci interdisciplinární konference
vztažené k osobě spisovatelky. Záměrem organizátorů však není opakovat opakované či
rozmělňovat témata mnohokrát zpracovaná. Kromě životopisných či literárněvědných statí se
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účastníci konference mohou těšit na příspěvky z oborů, které sice nejsou s literaturou přímo
spojeny, ale umožňují pochopit jednání a chování lidí první poloviny 19. století. 
Konference proběhne v hlavní budově Muzea Boženy Němcové v České Skalici ve dnech 7. a 8.
září 2005. Předpokládaným výstupem jednání bude sborník příspěvků. Program konference
bude zařazen do jiřinkových slavností, které se v České Skalici konají od roku 1837, kdy se jich
zúčastnila Barbora Němcová, a to právě v prostorách Jiřinkového sálu, jenž bude hlavním
jednacím sálem konference. 
Spolu s Centrem genderových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uspořádá v pátek 9.
září studentskou konferenci, rovněž inspirovanou 150. výročím prvního vydání Babičky. 
Další a podrobnější informace naleznete na internetu nebo na adrese: 
Muzeum Boženy Němcové, Maloskalická 47, Česká Skalice; tel: 491 451 285
Internetové stránky, ze kterých jsme čerpali informace: 
http://www.ceskaskalice.cz/mesto 
http://www.bozenanemcova.cz 

      K 150. výro čí prvního vydání Babi čky Boženy N ěmcové
Aleš Fetters

     
Dere se paní houštím horečky

už ruce stydnou Jí
a první stránky Babičky

přes pelest padají

      Na každou chybu ještě naplakala
Ba ne to není věčnost Babičky
kam místo tečky ale slzu dala

ta zůstane tam navždycky

      Dál bloudí paní lesem Agónie
Milostný dopis oheň vzal

Muž ten a ten si šťastný žije
a stydí se že lhal

      Noc tehda šlápla na housličky
všemu co živé je a zpívá

a od těch časů sedá u Babičky
komu se v srdci stmívá

(František Halas)

      V loňské anketě o nejoblíbenější knihu českých čtenářů, kterou uspořádal Svaz knihovníků a
informačních pracovníků, zaujala Babička páté místo. Někteří novináři se i nad tímto údajem
pozastavovali. Povinná četba se už „nenosí“, děti nečtou, natož klasiky. „Dnešní děti by titul
nečetly, ani kdyby musely - /.../ dnešní třicátníci ji s námahou a někteří i se sebezapřením
přečetli,“ četli jsme v Hradeckých novinách (roč.14, č. 2, 4.1.2005, s.10). Babičku prý kupují
dětem rodiče, nebo spíš prarodiče. (Na tom ovšem není nic neobvyklého.) Jak je možné, že je
Babička na tak předním místě? Autor zmíněného textu zřejmě nedokáže pochopit, že i dnes
„sedá u Babičky, komu se v srdci stmívá“. A že u ní sedá, aby se mu zase „rozjasnilo“. 
S tendencí zlehčovat význam klasické literatury (ale nejen literatury) se bohužel u nás
setkáváme často, obvykle s oním poukazem, že „už to nikdo nečte“. Nedělejme si iluze, že např.
Němci čtou nějak horlivě třeba Goethova Fausta. Myslím, že procento těch, kdo ho celého
přečetli, je minimální. Ale oni ho proto nezatracují. Váží si autora i díla, váží si míst s nimi
spjatých. Zkusme se opřít módnímu trendu bagatelizování klasiků a jejich děl, mezi nimi i
Němcové a její Babičky. 



SVK HK - výpis článku "Oddělení služeb knihovnám: Rok Babičky B... http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=522

3 z 4 1.8.2005 17:16

K stému výročí prvního vydání, tedy před padesáti lety, uvedl soupis knižních vydání Babičky
přes 260 vydání českých a na čtyřicet zahraničních. Za posledních padesát let počet vydání
podstatně vzrostl. Babička zůstává nejvydávanější českou knihou. (Srovnatelně vysoký počet
vydání vykazují již jen Máchův Máj a Erbenova Kytice.) Přibyli i noví ilustrátoři, tu provokativní, a
právě to dokazuje, že Babička není „mrtvé dílo“, tu jen se snahou odlišit se od „klasika“ Adolfa
Kašpara. Ten byl ovšem v době tvorby ilustrací Babičky pětadvacetiletý, tedy žádný klasik.
Klasickými se jeho ilustrace staly díky preciznosti kresby i citovému náboji. Pomáhají vytvářet
reálnou představu krajiny i příjemnou, uklidňující iluzi ideálu, k němuž se občas rádi upínáme. 
Kouzlo Babičky zůstává v tom, že umí pohladit po duši. Není to kniha, kterou bychom museli číst
„na jeden zátah“ nebo vždy znovu celou. Stačí otevřít kdekoliv, přečíst stránku, dvě, vychutnat
poklid prostředí, o němž se vypráví. Že bylo ve skutečnosti všechno jinak? Ale v beletrii jde na
rozdíl od odborné literatury vždy více o „Dichtung“ než o „Wahrheit“. Že skutečný život není
ideální, to víme každý. Tím spíš se rádi necháme unést aspoň na chvíli představou poklidu,
harmonie, vzájemné lásky a pochopení, jež v knize nacházíme. Většina asi také má představu o
nelehkém skutečném životě autorčině, vědomí, že příběh o babičce psala, když jí bylo hodně
těžko. Oceňujeme, že se dovedla pozvednout k představě ideálu. I to patrně hraje v oblibě knihy
svou roli. Němcové se dařilo nadlehčit životní tíži tvorbou, nám, čtenářům, se to může podařit
četbou. 
Babička je dílo, které žije už sto padesát let. Vyznávají-li se z lásky k němu básníci, vracejí-li se k
němu znovu a znovu literární vědci, váží-li si ho stále početná obec čtenářů, jak dokázala
anketa, pak to o něčem svědčí, něco to vypovídá. Vezměme v letošním jubilejním roce místo
nějakých okázalých oslav tu krásnou knihu do rukou, zalistujme, začtěme se i zamysleme. A
přečtěme třeba nějaký kousek z ní těm mladším. „Nechme maličkých přijíti...“

      Václav Černý
26. března 1905 – 2. července 1987
Aleš Fetters
Velkých lidí neměl náš národ nikdy nazbyt, málokdy si jich opravdu vážil, často je oceňoval až po
smrti. V soutěži o největšího Čecha asi profesor Václav Černý příliš bodovat nebude. Přesto k
velkým Čechům patří. 
Vyrůstal na venkově. Narodil se před sto lety, 26. března 1905, v rodině řídícího učitele obecné
školy v Jizbici u Náchoda. Dětství a školní léta prožíval ve škole v České Čermné, kam byl jeho
otec v roce 1910 přeložen. Odtud chodil od jedenácti let denně pěšky do Náchoda do gymnázia.
To není procházka, to byla každodenní pořádná túra. 
V roce 1921 přišla z Francie nabídka umožňující vybrat skupinu českých středoškoláků ke studiu
na lyceu Carnot v Dijonu. Náchodský kvintán Václav Černý se mezi ně probojoval. Studoval
výborně, francouzštinu na gymnáziu měl, měl pro ni i zázemí doma. Vesnický pan řídící uměl
totiž francouzsky velmi dobře, dokonce z francouzštiny i překládal (mj. Malou Fadetku George
Sandové). Byl činný i literárně. Inicioval a redigoval např. dodnes podnětný sborník Božena
Němcová, vydaný učitelskou jednotou Komenský v Náchodě v roce 1912 k 50. výročí autorčiny
smrti. Mezi venkovskými pány řídícími bývaly osobnosti. 
Střední školu tedy Václav Černý dokončil ve Francii (1924), češtinu a francouzštinu pak studoval
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. To už měl za sebou i první publikační pokusy, už v roce
1923 mu otiskly náchodské sociálnědemokratické Podkrkonošské rozhledy obsáhlou stať o
Maxmiliánu Robespierrovi. V době studií vysokoškolských publikoval již soustavně. V roce 1928
získal na základě disertační práce Bergson a současná francouzská poezie doktorát filozofie, rok
na to studia ukončil s kvalifikací středoškolského profesora. 
Po ročním působení na brněnské reálce přijal místo sekretáře slavistického institutu v Ženevě,
na tamní univerzitě se habilitoval na docenta obecné a srovnávací literatury. Na výzvu Šaldovu
se v roce 1934 vrátil, aby se habilitoval i na Univerzitě Karlově. Dokončil francouzsky psaný Esej
o titanismu. Na jeho základě se stal roku 1936 docentem. V roce 1938 byl jmenován
mimořádným univerzitním profesorem. Zavření českých vysokých škol Němci v listopadu 1939
násilně ukončilo jeho vysokoškolské působení. Učil pak na gymnáziu v Praze v Dušní ulici.
Koncem války byl jako odbojář, člen České národní rady, uvězněn. 
Po Šaldově smrti začal vydávat Kritický měsíčník, v němž chtěl pokračovat v tradici Šaldova
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zápisníku. Na začátku heydrichiády bylo vydávání měsíčníku zastaveno, v roce 1945 ho Černý
obnovil, ale komunistický režim už v roce 1948 jeho další vydávání zakázal. Svou
literárněkritickou tribunu měl tedy prof. Černý jen krátce, „neohřál se“ ani ve škole, v roce 1951
musel z univerzity odejít. Vězněn byl znovu na přelomu let 1952-53, naštěstí opět ne dlouho.
Bylo mu pak umožněno pracovat v Čs. akademii věd, ovšem jen jako řadovému pracovníkovi.
Ale i tam dosáhl světového uznání, když objevil dotud neznámé drama španělského dramatika
Calderóna de la Barcy El Gran duque de Gandía. 
V době uvolňování v šedesátých letech pak vydal např. Knížku o Babičce, v níž navázal na
dávnou lásku svého otce, vydal pozoruhodný výbor z evropské barokní poezie Kéž hoří popel
můj a několik dalších prací. Vydávání Kritického měsíčníku už v roce 1968 neobnovil, na
univerzitu se vrátil jen na krátko. Se začátkem normalizace skončilo jak jeho pedagogické
působení, tak i možnosti publikační. A tak např. jeho slavný První sešit o existencialismu vyšel
ještě na samém počátku roku 1948, Druhý sešit až posmrtně v roce 1992. 
Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, několik jeho studií se objevilo v samizdatu. Paměti,
jejichž část tu byla již vytištěna, ale ihned zlikvidována, vycházely pak u Škvoreckých v Torontu.
Nenapsal už bohužel jejich první díl, který měl být věnován dětství a mládí. Ten druhý (v
definitivní verzi ovšem označený jako první) začíná zmíněným odchodem na studia do Francie v
roce 1921. Tak jako byl vždy tvrdým, nekompromisním literárním kritikem, je Černý ve svých
Pamětech tvrdým kritikem lidských selhání. To mu mají někteří dodnes za zlé. Vzhledem k jeho
životním osudům jsou však jeho postoje plně pochopitelné. Změny poměrů se bohužel nedožil,
zemřel po delší nemoci v létě 1987. 
Život prof. Václava Černého byl vskutku plný překážek a zvratů, nebyl to život šťastného
člověka. Vždy ho mrzelo, že nemohl soustavně delší dobu pedagogicky působit: „Moje místo
bylo na univerzitě,“ říkával. A jistě mu i vadilo, že nemohl volně vyjadřovat své názory, ať už
literární, nebo obecné. Člověk jeho formátu a vzdělání nám v porevoluční době zřetelně chybí.
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