TVORBA
začína v Praze, kam se s rodinou jako
dvaadvacetiletá přestěhovala r.1842. Setkává se
zde a osobně zapojuje do hnutí představitelů
české
a
slovenské
kultury,
národněobrozeneckého hnutí. Patří k nim K.H.Borovský,
K.J.Erben, J.E.Purkyně, K.Světlá, S.Podlipská,
Janko Král, A.Sládkovič, Samo Chalupka a řada
dalších. Používá jazyk český.
S častým stěhováním a tím poznáváním nových
krajů, zvyklostí, mentality lidí, rozšiřuje tvorbu
o další motivy, jazyk. Patří sem prvky z
Domažlicka, Slovenska a jiných míst (národopis,
sběratelská i politická činnost).
Básnickou tvorbou
vstupuje B.N. do literatury. Tématika v souladu se
společenskými zájmy a atmosférou společnosti
(lyrika, milostné, vlastenecké básně,sociální,
politické, národně-obrozenecké náměty).
Příklady: 1843-48 „Ženám českým“, „Slavné ráno“.

Publicistickou činnost
zahájila B.N. koncem r.1845 v časopise Květy. Dále
v Moravských novinách, spolupracuje s „Májovci“ a
podle možností, včetně žánru „časopiseckých
dopisů“, cestopisů. Ukazuje se realismus v tvorbě
spisovatelky.
Příklady: od r.1845 „Obrazy z okolí Domažlic“,
„Selská svatba v okolí Domažlic“, „O
prostonárodním léčení na Domažlicku“, „Články z
Chodska“, „Fr. Lázně“,“Obrazy ze života
Slovenského“, „Kraje a lesy na Slovensku“, „Z
Uher“, „Vzpomínky na cestu po Uhrách“.

Prozaické dílo
vyjadřuje autorčin osobitý vyprávěčský talent.
Novelistická tvorba pokračuje, postupně se
rozšiřuje obsahově i početně. V posledních 10
letech života napsala B.N. největší počet
povídek.
Tématem
je
český
venkov,
společensko-politické a sociální náměty,
předrevoluční doba k r.1848.

_____________________________________

Sousoší Babička s dětmi v Ratibořicích
(autor Otto Gutfreund, 1922)
Květen-srpen 1855 v 4 sešitech vychází

Babička
Námětem je venkovský rodinný život spojující 3
generace, životní příběhy člověka prostého, střední a
vyšší společenské vrstvy, psychické a morální prvky,
materiální, ekonomické možnosti a potřeby doby,
jejich řešení prvotní a globální. Splynutí děje s
popisem přírody, prostředí. Kniha se stala vnitřním
majetkem-součástí myšlení, chápání, vědomí, pocitů
každého Čecha, který Čechem jest.
Číselně není přesný počet vydání knihy k dnešku
znám. Lze počítat na 500 vydání.
V evidenci je vydání v 26 jazycích světa, mezi něž
vedle známých patří překlady do jazyku
bengálského, čínského, esperanta, japonštiny a
dalších.
Literární kritik V.Tille (1867-1937) hodnotí:
„Babička je také vrcholným dílem jazykově
uměleckým. Styl B.N. nebyl dostižen žádným ze
součastníků a je málo příkladů tak dokonalé,
vyrovnané harmonie slova a myšlenky, tak čistého
prostého výrazu citu a tak přirozené a přec umělé a
výstižné mluvy.“
***
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kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s
jakou já o tobě píšu.

Život na Zemi od XVII. století znamená pro
Evropu i některé další světadíly odklon od
starého, feudálního řádu a nástup nového,
založeného na rozvoji poznání, vědy,
výrobního procesu. Postupném zavádění
nových poznatků v nejrůznějších oborech do
systému bytí Člověka. Doba je naplněna
rozvojem revlučního hnutí - Anglie, Francie,
řady dalších zemí (států) včetně RakouskoUherska. Znamená též rozvoj myšlení člověka,
jeho duchovní tvorby. Zákonitě se prosazuje
tvorba literární.Po plzeňské Kronice trojánské z
r.1468 nastává též široký rozmach knihtisku.
Na území Rakousko-Uherska, Čech, Slovenska
vzniká silné národně-obrozenecké hnutí, jehož
čelnými představiteli jsou především literáti.
•

•

Mezi nejvýznamnější patří

04.02.1820 narozena ve Vídni. Dívčí jméno
Barbora Panklová.
•
otec Johann Pankl. Kočí u vévodkyně
Zaháňské, rakouský Němec.
•
matka Terezie Novotná. Sloužící ve Vídni,
Češka.
•
koncem r.1819 tajná svatba T.Novotné a
J.Pankla, pravděpodobně v katolickém kostele, čtvrť
Neubau-Vídeň (není dokladována)
•
07.08.1820 oficiální sňatek T.N. a N.P. v
České Skalici
rodina se stěhuje
do Ratibořic, Náchodského
panství v Čechách

Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se
dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala
to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do
modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a
lásky, dávno tomu, co mne posledně žehnaly
staré její ruce! - Není více dobré stařenky!
Dávno již odpočívá v chladné zemi! Mně ale
neumřela! - Obraz její odtisknut v duši mé s
veškerou svojí barvitostí, a dokud zdráva
zůstane, dotud bude žít v ní! - Kdybych
štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych
tě, milá babičko, jinak; ale nástin tento,
perem kreslený - nevím, nevím, jak se komu
zalíbí! Ty jsi ale vždy říkala: "Není na světě
člověk ten, aby se zachoval lidem všem." Dost
na tom, když se najde jen několik čtenářů,

1825 k rodině se nakrátko přistěhovala
babička - Marie Magdalena Novotná - tkadlena,
která měla velký vliv na malou Barunku.
•
1826-1833 navštěvovala školu v České
Skalici. Jazyk německý, hudení výchova – klavír.
•
1837 rodiče provdali Barboru za Josefa
Němce, (1805 Nový Bydžov – 1879 Tábor)
povoláním komisař finanční stráže (celník).
Projevoval též češství. Vedle služební horlivosti,
nepříliš uznávané nadřízenými. V důsledku toho
často překládán s následnými rodinnými těžkostmi.
•
1838 až 1842 se manželům Němcovým
narodili děti Hynek (Josefov), Karel (Litomyšl),
Teodora (Polná) a Jaroslav (Praha).
•
1856 rodinné spory, obtížný život, vrcholí
rozkol
•
1861 odchází B. Němcová do Litomyšle,
připravuje vydání svých spisů. Živí se prací u
nakdladatele Augusty. Je již vážně nemocná,
zdravorní stav ji nutí vtátit se do Prahy k manželovi.
•
20. ledna 1862 v domě U Tří lip (dnes Na
Přikopě č.854) umírá, pohřbena je na Vyšehradě

***
42 roků života prožila spisovatelka stratiplně.
Lterární
tvorba
Boženu
Němcovou
charakterizuje jako významnou osobnost české
prózy období obrozenectví, vývoje písemnictví.
Tématiku tvorby směřuje k zdůraznění
kladných vlastností svých hrdinů, hloubce
lidskosti a důstojnému životu člověka. Vše
vyjadřuje bohatým tvůrčím jazykem, kterým
čtenáři přibližuje ducha českého národa, jeho
velikost a všestranný humanismus. Význam
spisovatelčiny tvorby byl mimořádný v
minulosti a je i v současnosti.

