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Vrcholnf zjev obrozenské pr zy' autorka venkovskfch povídek,
pohádkovfch sbírek a črt z tidového života. Mě|a schopnost
vyprávět o všednosti denního života a v ní obievovat lidskou
vetikost člověka obětavého, dělného, milujícího. obraz harmonické
osobnosti, kterf podala svou Babičkou, pňijala národní kultura
jako ideá|ní zpodobení lidovfch tradic a českého charakteru.

Dívčím iménem Barbora Panklová. Narodila se ve Vídni 4. 2. |820
iako dcera panského kočího Johanna Pankla, rakouského Němce, a české
služky Terezie Novotné; oba rodiče byli pak zaměstnáni u vévodkyně
Zahárlské. Dětství prožila v Ratibočicích u České Skalice, školní vzdělání
měla minimální. V mládí na ni silně zapťrsobila jak osobnost babičky
Magdalény Novotné, tkaďeny z Náchodska, tak pohled na kultivovan;f
životní styl šlechty; když byla v dívčích letech na vychování v riiednické
rodině v Chvďkovicích, pŤišla poprvé - prostiednictvím německ ch knih -

do styku se světem literatury. V r. 1837 byla provdána za irňedníka finanční
stráže Josefa.Němce, o patnáct let staršího než ona; měla s ním čtyňi děti.
Rodina se často stěhovala, iak byl Němec sluŽebně pčekládán (1837 Červe-
nf Kostelec, 1838 Josefov, 1839 Litomyšl, 1840 Polná). V Praze (|842 až
1845) se Němcová dostala do společnosti vlastenecké inteligence, kde se
mohla uskutečnit její touha po duševním vyžiti a po činorodém společen-
ském uplatnění. Tato tii léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzděla-
nostního v1ivoje. Na Chodsku (1845-48' Domažlice a Všeruby) pŤišla do
bezprostťedního styku s tradičním lidov1fm světem. Zatimco se tu dostala
do ostrého konfliktu s maloměstskou honorací (kter se potom v jiné podobě
opakoval i v jinfch městech), podaťilo se jí sžít se s venkovsk}'mi lidmi
a osvětově mezi nimi prisobit. Pro horlivou politickou činnost obou manže-
lir za revoluce byl Němec i nadále služebně piekládrín (1848 do Nymburka,
1850 do Liberce, 1850 do Uher), později vyšetiován a propuštěn ze za-
městnání. Po manŽelově pŤeloženi do Uher se Němcová s dětmi odstě-
hovala do Prahy, iešíc i takto nesoulad v manželství. Sebe a děti živila
z huben ch literárních honoráŤťr a z piíleŽitostn'ch, často pokoÍujících
podpor, většinou žila rodina ve velké nouzi. Do konce života byla Němcová
trvale pod policejním dotrledem. Roku 1861 odešla po rozcbodu s manže-
lem do Litomyšle redigovat své spisy, ale riplné tělesné i duševní vyčerpání
jí už nedovolilo tuto práci provést. Zemše|a v Praze 2|. 1. L862.

od let revoluce se Němcová intenzívně zajimala o problémy uspoiádání
společnosti a o zpťrsoby vedoucí k odstranění rozportr a sociálniho tisku;
svjm zájmem podnítila vznik prvního českého díla o utopickém socialismu,
Klácelovj'ch Listťr, a byla členkou jeho nezdaieného Českomoravského

bratrstva; o světovj'ch sociálních hnutÍch a ekonomickfch teoriích se dávala
ještě koncem Života poučovat od V. Náprstka. Za porevolučď reakce se
politická altivita Němcové neizčejměji projevila v iejím poměru ke Slo-
vensku. Poznala ho za čtyi pobytri v l. 1851-54 a spisovatelskjm dílem
(sbírka slovensk1ich pohádek vPtaze vydaná, národopisné stuďe, povídky)
i stykem se slovenskou inteligencí pŤispívala k poznání blízkfch národťr.
Sbližování české a slovenské kultury povaŽovala za vhodnou formu pňipra-
vující novou vzájemnost paralelních národních a politickfch zájmri Čechťr
a Slovákťr. Čím více se vzdalovala opattnické společnosti pražskfch vlasten-
ď, tíÍn spíše se politicky i literrírně sbližovala s rnladjmi lidmi, se skupinou
J. V. Friče a s májovci; do almanachťr obou těchto kruhťr pčispěla svjmi
prÓzami.

Do literatury vstoupila za prvního pražského pobytu básněmi. Ukazují
sice na směr iejich společensh ch zájmú (idea slovanství v básni Slaoné r no,
ričast ženy na národně obrodném risilí v deklamovánce Žendm českllm),
ale vcelku se neliší od dobového básnického pr.rměru. osobitf vyprávěčskf
talent, kter1i obďvovali její pňátelé, literárně uplatnila hned v prvním pro-
zaickérn dí|e Národní bdrhorky a potlěsti (184547), Sbírka obsahuje ruzné
žánry lidové prozaické slovesnosti _ fantastické i humorné pohádky, vyprá-
vění anekdotického i novelistického rázu, pověsti, Iegendy -, větší část
skladeb se opírá o lidové podání z českého severovfchodu a z Chodska,
někdy uvedla autorka do pohádkové podoby látky romantic\ich povídek,
několik pčíběhri je jejím dílem. PŤi tvorbě pohádek nešlo Němcové o náro-
dopisnou dokumentárnost, nj,brŽ o umělecké zpracování, které učini
ptrvodní mluven1i a improvizovanf text folklÓrní textem psané literatury.
(',Mně to nedá, když slyším pohádku, ale docela pňevrácenou a zostuděnou,
abych ji tak napsala, pŤidrim, kde je potŤeba, ze svého, a to nehezké vy-
nechám...) Pochopila' že pohádka jakožto fixovanf ,,sen.. svfch lidoqfch
tvťrrctr je neodmyslitelná od reality prostŤedí, v němž se zrodila a žije,
a vnesla tuto realitu českétro venkova do sv1fch literárních pohádek pomocí
postav venkovského světa, zpodobováním pracovních zvyklostí, vfjevťr
z vesnického životního a ročního cyklu. Němcová také aktualizovala a v du-
chu dobového spontánního demokratismu pojala ideov fond čes\ich
pohádek. Čteme-li u Nerudy v1irrok ,,byl spraveďivf jak česká pohádka..,
musíme ho vztahovat k té piedstavě o naší pohádce, kterou svfm ďlem
vytvoňila Němcová, když v pohádkách zvfrazni|a ideu absolutní spravedl-
nosti a motiv spraveďivé vlády, když jednoznačně dává vítězit lásce a dobru
a straní dÍrmyslnému lidovému hrdinovi rcldu muŽského i Ženského' Lido-
vou pohádkou se Němcová zablvala i později, vyďala Slooenské pohddky
apověsti (1857-58) a chystala soubor pohádek slovanskfch národťr. V těch-
to pozdějších pracích jí však šlo pčedevšim o postiŽení pohádky jakožto
zvláštního vytazl národní osobitosti. Její všestrann! zájem o lidové umění
a folklÓr; kterf nepŤetržitě ptovázi ieií tv rči dráhu, je integrální součástí
iejí osobnosti umělecké: v lidoqfch vftvorech se setkávala se zpčítomněním
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nadinďviduálniho hodnotového systému' jenž vyplynul z životní praxe
a byl s celou její rozlohou funkčně spiat, prostčednictvím lidového umění
si osvojovala qirazové formy obecně srozumitelného a pro život potiebného
i,,ritěšného.. uměleckého sdělení.

Publicistickou činnost z,abáji|a Němcová koncem r. 1845 v Květech
seriálem Obrazy z okolí domažtického a pokračovala v ní dďšími články
z Chodska a z Františkornlch Lázní. Žánr časopiseckÍ.ch,,dopisťr.., k němuŽ
se těmito drobnÝmi prÓzami pŤimkla, dostal v Obrazech zňetelně beletris-
tickou podobu díky její schopnosti pozorovatelské a vyprávěčské. O této
schopnosti paní A. Rottová (matka K. Světlé a S. Poďipské) Ťíkala: ',tinf
jde a wátí se a čekne:,Nu, hezké to bylo,. av(cez něho nedostaneš. Ale
ona s iejíma velk ma očirra na všecko se podívá, nic jí neuide' a jak pěkně
to umí potom vypravovat... Lido\rÍ'svět a jeho traďční kultura je vfchozím
pÍedmětem Obrazrl. Němcová z'aznam'eriává sice jednottvosti z tohoto
prostčedí - napi. o zprisobu byďení a oďvání, o pracovních rikonech, tanci,
pověrách, o.metďorice lidové ieči - s věcnou pčesností, ďe nikoli vyčerpá-
vaiícím zpťrsoben a v logicky uspoŤádaném sledu. Využívá kaŽdé piíle-
žitosti k fabulování a seskupuje svá ďlčí pozorováni tak, aby souhm pčí-
značnÝch jednotlivostí směíoval piedevším k vjpověď o lidském profilu
venkovanri, o ieiich moráloích normách, pÍedstavovém, citovém a názoto-
vém světě. Zietel národopisnÝ má pak protěišek v ájmu o existenční situaci
a vjvoiové proměny vesnické společnosti, o poměr pánir a sedláktr, Čechťr
a Němcťr. Epická jednota a soudržnost i warově rťrznorodj'ch jednotek
obrazťr (scéna, popis, charakteristika, ďalog) je dána postavou vyprávěče'
kteď je zaujat pier{mětem svého vyprávění, je v něm piitomen a zjevně
stÍaní demokÍatichjm právÍrm lidovÝch vÍstev. Tento posledni rys domi-
nuje v sociální publicistice Němcové z r. 1848 (Sekh politika). Vyprávěč.
ská technika, kterou si autorka osvojila v Obrazech, uplamila se i v ieiích
venkovskfch črtách, které se iižb|Lžipovídkám (obrdzehoesnickll, č. 1847).

Povídkové dílo Němcové vznikďo v posledních desíti letech jejího života.
Za vÝznamovÝ základ svfch povídek povaŽovala autorka centÍálnÍ postavu:

,,To už tak u mne ie, já iaktěŽiva nic nevypracovala, iak isem zpočátku
myslela; - jen iedna osobnost, ta blavní, ztrstane ale vždy nedotknuta -

na té neměním, ta stojí vždy již celá pŤede mnou, ale to okolí někdy všď-
jak točím a měním - abych to, co vlastně vyvést chci, lépe doMzala... Tím
,,okolím.., které má charakterotvornou roti, nebjvá dějová konstrukce.
Souvislou dějovou fabuli vťrbec nemají prÓzn kde vystupuje postava vyprá-
věče prostiedkuiícího vjjevy ze života hrdinova, vzpomínky na něho, ieho
autentické podání vlastnich životních osudťr (Pozzěnka šlechetné duše,
č. 1855; Chudí lidé' č. 1857; Pan učitel, č. 1860). V iinÝch povídkách slouží
minimální a většinou banálni dějová zápletka pouze jako svorník pro sepětí
postavy a prostieď nebo pro koďrontaci postav. V povídce Chyže poil
horani (č. 1858) pčinutí boďe v pohronskj'ch lesích pražského studenta
Bohuše Sokola uchflit se do osamělého statku Žatnlch a ieho pobyt v této

rodině a děj lásky ke Katušce umoŽĚuje piedstavit patriarchální svět
slovenského venkova, otvírající se pied člor'ěkem z jiného prostčedí. Pastu-
cbova dcera (Divti Bára, č. 1856) se pÍestrojí za suašidlo a pŤepadne msti-
vého správce Kiliána Slárrru, aby tak uchránila svou pťítďkyni, faráťovu
schovanku Elišku, pčed neŽádoucím nápadníkem, avšak v tomto děii se
pouze pointuje charakteristika svérázné Bfuy a vyhrocuje napětí mezi ní
a ieiím okolím, které ji podcerluje pro její pťrvod. Epičnost těchto povídek
nenese velkj' novelistickÝ děj s v:|'znamnjmi činy, vypjatjmi konflikty
a rozhodu|ícími postoji, nj.brŽ nepčetržit]i tok stálého všedního dění, iak
ho piináší obvyklf Životní chod toho kterého prostÍedí. Souhrn mnoha
rozpt 'len1|'ch popisn1ich detailťr a drobnj'ch dějovfch akcí vytváií dyna-
mickf ,,obraz života,,, obraz všednodenní skutečnosti. PovídkoyÍ hriina,
většinou prostj' člověk, je pak pňedstaveb v tomto svém obvyklém prostče-
dí, v dění všedního dne, ve svfch běŽnfch akcích a postojích, a to sumárně
vypovídá o jeho charakteru. Jedna z povidek se jmenuje Dobrj člotlěh
(č. 1858)' a ,,dobrj' člověk.., citově bohatj', dělní milující, obttavf, je
v rťrznj.ch konkrétních podobách hrďnou všech povídek. Lidská velikost
člověka, která není vÝjimečnÝm zjevem, nj'brŽ projevem všedniho dne,
vyiaďuje optimistickou víru v člověka. ,,VěÍte mi, paní,.. iíká ,,dobrj,
člověk.. kupec Hloušek v povídce Chudi lidé,,,ono je pÍece více aáuryctr
lidí na světě než z|!1ch, _ A kam by se dělo, nemťrže b1iti více koukole neŽ
pšenice; kdeŽe bychom se octli!..

Metodou obrazťr života je zpracována i povídka Babička (1855). Němcová
ji psala v době svého největšího tvurčího vzepětí, které následovalo po těž-
kém duševním otčesu zpťrsobeném smrtí nejstaršího syna. Životnt ft"ato-
hou ťrstŤední postavy byla autorčina babička, do díla se promítly vzpámínky
na mládí spolu s pozdějšími poznatky z lidového světa. Všechno to se však
stalo pouze v:fchozím materiálem povídky, v podtitulu označené jako,,obra-
zy venkovského Života... Vlastní venkovsk:i mentální svět pčedstavuje
babička, trávící poslední léta života mezi vnoučaty v chaloupce blízko
letniho sídla šlechty' u niž jsou její dcera a zeé zaměstnáni. Babička je
venkovská žena a životni zvyklosti vesnice jsou pro ni natolik vžité a sa-
mozŤejmé, že se jich nevzdává ani v novém prostiedí. Dodržuje zvyky,
které se váží k jednotliv]ilm ridobím roku, zachovává si svilj ustálenf styl
práce a také jedná a myslí tak, jak je navyklá a jak to v1plj'vá z jejich zku-
Šeností vlastních i tradicí prostŤedkovan;fch. Brzy se stává rádkyní a po.
mocnicí svych nov ch sousedťr a veškeré dění v jeií blízkosti poďéhá jejímu
viivu. V pťíbězích Kristly a Hortensie je ochránkyní lásky jako nejmocnější
životní síly (,,Pro život zas život..), hluboce soucítí s obětí milostné tragédie
v baladickém pŤíběhu Viktorky. Starosvětská babička, sv1imi vnějšími
projevy a zp soby odlišná od prostŤedí, do něhoŽ na sklonku života pÍišla, je
také tady životně platná, její risudek, rada a její chování jsou směrodatné pro
společnost, která se kolem ní semkla a která se jí ráda podťizuje. Reprezen-
tujíc v podzámeckém světě patriarchální vesnici, piedstavuje babičla i to,
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naainďviduálniho hodaotového systému' ienŽ vyplpul z ávotní praxe
a byl s celou |ejí rozlohou fiJnkčně spjat, prostŤednictvím lidového umění
si osvoiovďa vjtazové formy obecně srozumitelného a pro život potÍebného
i,,ritěšného.. uměleckého sdělení.

Publicistickou činnost z,abárji|a Němcová koncem r. 1845 v Květech
seriálem Obrazy z okoli domažIického a pokračovala v ní dalšími články
z Chodska a z Františkovj'cblÁznL. Žánr časopiseckÍ'ch,,dopisťr.., k němuŽ
se těmito drobnlmi prÓzami piimkla, dostal v Obrazech zčetelně beletris-
tickou podobu ďky její schopnosti pozorovatelské a vyprávěčské. o této
schopnosti paní A. Rottová (matka K. Světlé a S. Poďipské) Ťíkala: ,'Jinf
ide a wátí se a čekne:,Nu, hezké to bylo,. avtcez něho nedostaneš. Ale
ona s ieiíma velkfma očima na všecko se poďvá, nic jí neujde' a jak pěkně
to umí potom vyl'ravovat... LidovÍ'svět a ieho traďční kultura je vfchozím
pŤedmětem Obrazťr. Němcová zazaameaává sice jednotlivosti z tohoto
prostňedí - napň. o zprisobu byďení a odívánÍ' o pracovních rikonech, tanci,
pověrách, o.Betďorice lidové čeči - s věcnou pčesností, ďe nikoli vyčerpá-
vaiíclm zpťrsobem a v logicky uspočádaném sledu. Využívá každé pŤíle-
Žitosti k fabulování a seskupuje svá ďlčí pozorováni tak, aby souhrn pĚí-
značnÝch jednotlivostÍ směiovď piedevšírn k vlpověď o lidském profilu
venkovantr, o iejich morálních normácb pŤedstavovém, citovém a názoro-
vém světě. Zňetď národopisnÝ má pak protějšek v ájmu o existenční qltuaci
a vjvojové proměny vesnické spoličnosti, o pom& pártr a seďákÍr, Čechťr
a Němcťr. Epická jednota a soudržnost i warově rťrznorod!'ch jednotek

obrazri (scéna, popis, charakteristika, ďalog) je dána postavou vyprávěče'
kterf je zauiat pfertmětem svého vyprávění, je v něm piitomen a zjevně
straď deookratickÍm právÍrm lidovfch Wstev. Tento poslední rys domi-
nuje v sociálď publicistice Němcové z r. 1848 (Selskd politika). Vyprávěč-
ská technika, kterou si autorka osvojila v obrazech, uplatnila se i v jejÍch

venkovskfch črtách, které se iižb|ižípovídkám (obrdzehzlesticbll, č. 1847).
Povídkové dílo Němcové vznikďo v posledních desíti letech jeiího Života.

ZavyznamovÝ základ sdch povidek považovala autorka centrální postavu:

,,To uŽ tak u mne ie, iá jaktěživa nic nevypracovala, jak jsem zpočátku
myslela; - ien iedna osobnost, ta hlavní, zťrstane ale vždy nedotknuta -

na té neměním, ta stoií vžďy jtž celá pňede mnou, ale to okolí někdy všď-
jak točím a měním - abych to, co vlastně vyvést chci, lépe dokázala... Tím

,,okolím.., které má ďrarakterowornou roli, neblvá dějová konstrukce.
Souvislou dějovou fabrrli v{rbec nemají prÓzy, kde vystupuje postava vyprá.
věče prosďedkujÍcího vjjevy ze života hrdinova, vzpomínky na něho, ieho
autentické podáď vlastních životnÍch osudťr (Poazněnka šlechetné &še'
č. 1855; chudt lidé, č. 1857; PanučiteL č. 1860). V iinÝch povídkách slouŽí
minimální a většinou banál'rí dějová zápletka pouze jako svorník pro sepětí
postavy a prostŤeď nebo pro koďrontaci postav. V povídce Chyže pod
horoni (č. 1858) pŤinutí boďe v pohronskj'ch lesÍch pražského studentg
Bohuše Sokola uchflit se do osamělého statku Žatnlch a jeho pobyt v této

rodině a děj lásky ke Katušce urrrožřuje pŤedstavit patriarchální svět
slovenského venkova, otvírající se pfed člor'ěkem z jiného prostčedí. Pastu-
chova dcera (Diod Btira, č. 1856) se pčestrojí za suašiďo a piepadne msti-
vého správce Kiliána Slámu, aby tak uchránila svou pfítelkyni, faráčovu
schovanku Elišku, pňed neŽádoucím nápadníkem, avšak v tomto ffii se
pouze pointuje charakteristika svérázné Báry a vyhrocuje napětí mezi ní
a ieiín okolím' které ji podcerluje pro její ptrvod. Epičnost těchto povídek
nenese velk1i novelistickÝ děi s v1ilznamnjmi činn vypjatjmi konflikty
a rozhoduiícími postoji, n1ibrŽ nepietržitj' tok stálého všer|ního dění, jak
ho pŤináší obvyklf životní chod toho kterého prostčedí. Souhrn mnoha
rozptflen1ich popisnfch detailir a drobnj'ch děiorrÍch akcí vytváŤi dyna-
mickjl,,obraz života,,, obraz všednodenní skutečnosti. Povídkovj' hrdina,
většinou prost'' člověk, je pak pÍedstaveir v tomto svém obvyklém prosďe-
dí, v dění všedního dne' ve svfch běžnfch akcích a postojích, a to sumárně
vypovídá o jeho charakteru. Jedna z povídek se imenuje Dobr člooěh
(č. 1858)' a ,'dobr1i člověk.., citově bohat1i, dělnf, milující, obětavj', je
v rťtznj'ch konkrétních podobách hrdinou všech povídek. Lidská velikost
člověka, která není vljimečnjm zjevem, nfbrž projevem všedního dne,
vyjadňuje optimistickou viru v člověka. ,,Věňte mi, paní,.. ňíká ,,dobr'.f
člověk.. kupec Hloušek v povídce Chudi tidé,,,ono je piece více dobrfch
lidí na světě než z|!ch. - A kam by se dělo, nemťrže b]!'ti více koukole než
pšenice; kdeže bychom se octli!..

Metodou obrazťr života je zpracována i povídka Babička (1855). Němcová
ji psala v době svého největšího tvtrrčího vzepětí, které následovalo po těž-
kém duševním otňesu zpťrsobeném smní nejstaršího syna. Životni pŤedlo-
hou ťrstŤední postavy byla autorčina babička, do díla se promítly vzpomíaky
na mládí spolu s pozdějšími poznatky z lidového světa' Všechno to se však
stalo pouze v chozím materiálem povídky, v podtitulu označené jako,,obra-
zy venkovského života... Vlastní venkovskj, mentální svět pňedstavuje
babička' trávící posledni |éta života mezi vnoučaty v chaloupce blízko
letního sídla šlechty, u níž jsou její dcera a zeé zaměstnáni. Babička je
venkovská žena a životni zvyklosti vesnice jsou pro ni natolik vŽité a sa-
mozŤejmé, že se jich nevzdává ani v novém prostťedí. Dodržuje zvyky,
které se váží k jednotliv m ridobím roku, zachovává si sviri ustálen styl
práce a také jedná a myslí tak, iak je navyklá a jak to vypl!'vá z jejích zku-
šeností vlastních i tradicí prostčedkovanj'ch. Brzy se stává rádkyní a po-
mocnicí sv:ich nov:ich sousedťr a veškeré dění v její blízkosti podléhá je|ímu
vlivu. V pŤíbězich Kristly a Hortensie je ochránkyní lásky jako nejmocnější
Životní síly (,,Pro život. zas život..), hluboce soucítí s obětí milostné tragéd.ie
v baladickém pčíběhu Viktorky. Starosvětská babička, svlmi vnějšími
projevy a zptrsoby odlišná od prostňedí, do něhoŽ na sklonku života piišla, je
také tady životně platná, její risudek, rada a její chování jsou směrodatné pro
společnost, která se kolem ní semkla a která se jí ráda poďizuje. Reprezen-
tujíc v podzámeckém světě patriarchální vesnici, pťedstavuie babička i to,
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co ie sice starobyié svÍmi foťmami, avšak nikoli pčeŽilé. V babiččině sa-
mozťejmém souladu s pŤírodou a lidmi, v jejím pŤirozeném spl vání s ryt-
mem života ie pÍedstavena dokonale harmonická osobnost (,,šéastná Žena..,

iak ji pojmenovává paní kněŽrra), a to nikoli jako poŽadavek' ideál nebo
vfiimka, nfbrž jako zjev,,obyčejného.. života.

V povídkách typu ,,obraz života.. se sice objevují sociální problém5
které Němcovou zajímaly jako člověka i umělce, ale zťrstávají jen na okraji
povídkového obrazu, jehoŽ celkovj' smysl je harmonizační. Vyrazná děiová
v1fstavba dvou povídek novelistického typu (V zdtnku a zl podztinči, č. L857 3
Pohorská, vemice, 1856) umožĎuje pčedstavit takové prostiedí, kde těsně
veďe sebe žiií lidé z vyšších a niŽších společenskj'ch vrstev' popčípadě i lidé
rťrznj'ch věkov1 ch stupĚri a rozličnj'ch národností, a ve vztazích vertikílně
členitého souboru povídkodch postav piedstavit i piíkoií a konflikty, které
pčináší dané sociální uspoŤádání. Pohorskd zlesnice je koncipována iako tezo-
vÍ,román; od tohoto žánru se poďe dobovj'ch kritérií požadovalo, aby nejen
lIčil, jak skutečnost vypadá, ale také k ní zaujímal stanovisko a ukazoval'
jak Ťešit problémy, o nichŽ hovoťí, a aby se záměrně a zjevné podílel na
zápasu o společenské dobro. V tomto smyslu odpovídají děje a postavy
Pohorské vesnice na ,,Íezi,,, jak pňeklenout společenské rozpoÍy' a to obecrrě
v poměru mezi lidem a vyššími vrstvami, speciálně ve vztahu Čechir a Slo-
vákir. K tomu se pojí celé trsy problémir dalších, iako ie vzdělání a vfchova'
náboženství, víra a pověra, Ženská otázka' hodnota tradice. Němcová vložila
do díla i své bohaté znalosti lidového života, na stránkách románu se setkaly
dvě rizemní.oblasti, které měla ráda, Chodsko a Slovénsko, i se svymi náro-
dopisnjmi zvláštnostmi a jazykov m charakterem. TakŤka vše, co považo-
va|a za dťrleŽité a co také ona sama české národní kultuie objevila, sem
shrnula, a proto v Pohorské vesnici viděla své nejzávažnější dilo a cenila si ie
nad ostatní tvorbu, Babičku nevyjímaje. Čtenáisk1f soud více než iednoho
století tuto hierarchii pŤevrátil.

Jan Neruda
/ t834-1897/

V děí pÍedstavitel literárního hnutí družiny májové' teoretickf'
kr it ickf i  umě|eckf pr kopník krit ického real ismu, publ icista
(pÍedevším feietonista)' prozaik i básník. Usiloval o !iteraturu,
která by svfm uměteckfm charakterem i svou poznávací silou byta
spjata se zpŮsobem nazítání a myšlení moderního člověka druhé
po|oviny í9. století, s ieho perspektivou pokroku v oblasti
individuá|ní' sociální i národní.

Celá Nerudova tvorba vyrťrstďa z konkrétni životní a společenské
reality a je také směrem k ní orientována. Proto mají pro ni vj'znam zkuše-
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nosti všech období jeho života. Promítá se do ní Nerudovo mláď' odbojné
pocity chudého a pčitom společensky deklasovaného jedince z rodiny voien-
ského vysloužj|ce a matky posluhovačky, postavy a lidské osudy odpozo-
rované v pÍostčedí starobylé a pšitom maloměstské Malé Strann kde se
9.7. |834 Neruda naroďl. Jsou v ní pčítomny Nerudou prožívané vztahy
k rodičťtm a pčátelrim. Literární podobu dostává jeho první láska, ,,věčná
nevěsta.. .ctnna Holinová, steině jako ieho věčné mládenectví provázené
toliko perspektivou změnn milostn mi vztahy násilně pŤervanjmi' jednou
silou dobové morálky (vztah k provdané Karolíně Světlé - dochovaná vzá-
jemná korespondence oblou partnerťr |e s4ma uměleckjm dílem)' podruhé
pňedčasnou smrtí mladistvé Terezy 'Macháčkové a poďeti rozumovfm
rozhodnutírn nepčipoutávat mládí k stáíí (vztah k Aničce Tiché). Ačkoliv
Neruda školní studium (gymnázium, filozofie, práva) nedokončil a také na
něm ani nevybudoval svou občanskou existenci, pieČe měla pro jeho lite-
rární tvorbu velkj' vjznam jeho rozsáhlá vzdělanost. Získď ji nejen studiem
literatury, ale takě pňímÝm poznáváním života, cestami doma i v cizině
(PďíŽ, Balkán' blízkf Orient, Itálie, severní Německo). Stala se také oporou
jeho Žurnalistické práce, kterou vykonával jako své životní povolání. Začinal
jako lokríLlkái v německém časopise Tagesbote aus BÓhmen v r. 1853, pevně
se však uchytil až jako fejetonista, nejprve v deníku Čas (od r. 1860), pak
v Hlase (1862-65) a konečně v Národních listecd (od r. 1865). S touto čin.
ností souvisi i Nerudťrv podíl na společenském a národním hnutí doby. Jeho
litetárně vyjádiená negace 50. let, prostoupená opozicí neien k vládnim
držitelťrm moci, ale i k buržoazním pŤedstavitelťrm českého národa, byla
v 60. letech vystŤídána aktivní ričastí na politickém ruchu, kter se stává
součástí jeho víry v lidskf pokrok. Podílel se na formování demokratického
kŤíďa mladočeské strany, s ní proŽíval období pasívni reástence 70. let
i období jejího rozchodu s lidov1im hnutÍrn po vstupu do konzervativní
vládní koalice v 80. letech. Neruda pociéuje .tento rozchod jako krizi
národní politiky a jejího pokrokového vjvoje. V posledních letech života
(zemiel 22. 8. L89l- v Praze) se cítí politicky - a ve své nemoci i tidsky -
osamocen a hledá pčímy literrírní kontakt s národní veňejností. Jako ve
svém mládí byl i v té době piesvědčen, že ,,českjl irárod vzroste jen zdola
nahoru" (1883).

Se všemi těmito proměnami souvisí i Nerudovo literární pťrsobení. Nej-
rozsáhleiší jeho část je pčímo spjata s jeho činností novináťskou. Napsď
víc než 2000 feietonir, podepsanÍ'ch většinou značkou A. Jejich prostťed-
nictvím byl v pravidelném kontaktu se čtqráňi. Chtěl vyhovět jejich potňebě
rychle se něco dozvědět a zátÓveĎ' se bavit. Od fejetonisty pÍoto žádal pro-
měnlivost témat ipiístuptr,,,,musí byt básníkem, filozofem, učencem, humo-
ristou, kritikem, muŽem pln m citu, mužem zas skalného citu, ale ze všeho
toho smí mít zas jen tak ždíbek, aby nenudil, aby nebyl jednotvárn1i'..,

,,musí b1it sám rnozaikou, jako ieho fejeton... Neruda se pokusil v druhé
polovině 70. 1et rozčlenit vybrané fejetony podle žánrovj'ch skupin do pěti-




