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Božena Němcová - hledání nenaplnitelné touhy 
 

Božena Němcová, jméno známé, jméno nenáviděné nebo uznávané. Osoba nám 

velmi vzdálená, ale zároveň blízká. Žena, která toužila a milovala. Žena, která je mediálně 

zkreslená a idealizovaná. Pro nás ženou neaktuální, ženou, jejíž život je dávnou minulostí. 

Přestože od smrti Němcové uplynulo již více než 100 let, její životní příběh je stále velmi 

aktuální. Musíme mu jen chtít porozumět. 

 Božena Němcová byla významnou českou spisovatelkou, žijící za období národního 

obrození. Je považována za zakladatelku české prózy. Mezi její nejznámější díla patří např. 

„Divá Bára,“ „Babička“ nebo „V zámku a v podzámčí.“ Přepsala a napsala řadu pohádek. Její 

úplně první dílo, báseň „Ženám českým,“ bylo otištěno v časopise „Květy.“ 

 

„ Ženy české, matky české! 

slib si dejme a v něm stůjme: 

pro blaho své drahé vlasti 

všecky síly obětujme!“1 

 

 Báseň silně vlastenecká až přehnaně usiluje o probuzení českých žen k oddání se 

české vlasti a vypovídá o Němcové jako o ženě milující českou vlast a český jazyk. 

 Po studování a čtení korespondence Boženy Němcové různým adresátům jsem se 

rozhodla psát pouze o posledních letech jejího života. Chci hlouběji prozkoumat nejen 

osobnost Němcové, ale i osoby v těchto letech pro Němcovou nejdůležitější, a to ze tří 

pohledů. Z prvního pohledu jejich obraz z dochované korespondence. Druhý pohled vychází  

z filmu německé režisérky Dagmar Knöpfel „A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu“ a třetí 

pohled z inscenace Národního divadla „Jako břitva (Němcová)“ dramatičky Lenky Lagronové, 

režiséra Štěpána Pácla a dramaturga Milana Šotka.  

 Poslední dopisy Boženy Němcové se velmi odlišují od předešlých. Jedná se přibližně o 

období od roku 1859 do roku 1862. Němcová již nepíše svému muži Josefu Němcovi. 

Poslední dopisy adresované Němcovi pocházejí z roku 1858. Jejich manželství již od začátku 

nebylo příliš harmonické. Dle dochované korespondence víme, že Němcová měla mnoho 
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jiných milenců, ať už fyzicky nebo jen platonicky. V dopisech Němcovi vždy píše pouze o tom, 

jak se mají děti a kdy dostane peníze. Žádné emotivní, či citově zabarvené prvky v nich 

nenajdeme. V letech 1858 – 1859 se v jejich vztahu odehrál jakýsi zvrat. I přes 

komplikovanost jejich vztahu se vždy v dopisech muži loučila slovy „líbám tě“. Po tomto 

zvratu však psala pouze „tvá upřímná Božena Němcová“ postupně to zkracovala přes „tvá 

upřímná Božena“ až na pouhé „tvá B.“ Pravděpodobně tedy došlo k ještě většímu odcizení. 

V posledních dopisech Vojtěchu Náprstkovi Němcová píše o Němcovi: „Dvakrát byla jsem 

s Daňkem sama v zahradě. Jednou ptal se mě na moji domácnost: i řekla jsem mu všecko, 

proč jsem tenkráte od něho odešla – a jak Daňka obelhal a jak slib, že mu bude dávat činži 

nám draze přišel – a že poslední čas, co se stal administrátorem nikdy ty peníze na činži 

nedal, nýbrž proměnil za stříbrné a do kufru si uzamíkal“2. Koncem života už se Němcová 

s manželem ani nestýkala. Paradoxně ale zemřela právě u něj, protože jí nemoc způsobila 

takové oslabení, že se o sebe nedokázala postarat sama. 

 Se svým přítelem Náprstkem si dopisovala mnoho let, ale jejich poslední 

korespondence se velmi odlišuje od té dřívější. Dopisy z dřívější doby pojednávají o naprosto 

běžných, přirozených věcech. Němcová na Náprstka často naléhala slovy: „Zbyde-li mu tolik 

času, co by napsal několik upřímných slov, nechť vzpomene na vzdálenou přítelkyni a věnuje jí 

tu chvíli, -vždyť slíbil jedno pozdraveníčko jí poslati!“3 Pozdější dopisy mají obsah mnohem 

intimnější: „…a ráno necítila jsem žádnou bolest v životě a voskované plátno pode mnou 

zůstalo čisté. A tak jsem si vždy pomohla od toho krvotoku…“4. Možná si u něj hledala 

náhradu za svého muže. Tyto poslední dopisy Náprstkovi na mě udělaly dojem, jako by 

Němcová tušila, že ji brzy čeká smrt. Všechny její dopisy se velmi podobaly. Někdy 

odůvodněně, někdy bezdůvodně „ufňukané“ o tom, jak těžce se ji žije bez jídla a peněz a co, 

kde a jak má pro ni kdo udělat. Najednou, jako by se chtěla co nejrychleji svému příteli svěřit 

se vším, ať už kvůli potřebě někomu sdělit své problémy nebo proto, aby se případně mohla 

tato korespondence později uveřejnit. 

 Německý film „A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu“ pojednává především o 

posledních třech dopisech, které psala Němcová Vojtěchu Náprstkovi. Když jsem o tomto 

filmu posledně psala, zkritizovala jsem jeho německé znění a kladla jsem si otázku „Proč by 
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Němci měli dělat film o Boženě Němcové?“ Tuto otázku si kladu znovu, ale odpovídám na ní 

jinak. Po snaze co nejdůkladněji pochopit Němcovou jako osobnost a lépe jí porozumět jsem 

si uvědomila, že i přes její vlastenectví a spojení s národním obrozením je německý jazyk pro 

film naprosto přirozený. Proto si nyní myslím, že němčina filmu nikoli ubrala na kvalitě, ale 

udělala film zajímavým. Líbí se mi prolínaní jednotlivých scén jednou a tou samou scénou, 

kdy Němcová píše dopis Náprstkovi. Tyto scény dokonale vyobrazují „chátrání“ její 

osobnosti, ať už po stránce fyzické (kvůli nemoci), ale i psychické. Jelikož se film zaměřuje na 

konkrétní dopisy, není v něm zdůrazněn nátlak obrozenců diktujících Němcové, co a jak má 

psát, který by podle mě ve filmu chybět neměl, protože tento nátlak dosti pravděpodobně 

přispěl k její brzké smrti. Postava Josefa Němce ve filmu se mi líbila možná úplně nejvíce. 

Perfektně vystižená vulgárnost a nepěkné zacházení s rodinou v podání Boleslava Polívky, 

dělalo roli Němce naprosto odpovídající skutečnosti. Corinna Harfouch jako Božena 

Němcová byla po herecké stránce skvělá. Filmové zpracování režisérky Dagmar Knöpfel 

dějově a obsahově přesně odpovídá korespondenci. Film tedy sledujeme čistě jako dějinný 

obraz. Způsobuje to snaha o co nejpřesnější a nejreálnější ztvárnění scény, kostýmů a 

prostředí, ve kterém se film odehrává. Tímto ovšem nechci tvrdit, že je to špatně. Film si ani 

jiným způsobem pojatý představit nedokážu. 

 Na prknech Stavovského divadla vznikl příběh, příběh o Boženě Němcové, příběh 

existující, ale zároveň zcela nový. Dramatička Lenka Lagronová se zabývala Němcovou po 

celé čtyři roky. Před čtyřmi lety Němcovou brala jako obyčejnou spisovatelku, ke které měla 

značný odstup, ale pak jí postupně začala propadávat. Bojovala sama se sebou, nechtěla o ní 

psát, ale zároveň po tom toužila, o čemž píše ve svém deníku: 6.8.2013, Písek – „Ta 

korespondence je opravdu hrozná. Nedá se to číst. Ne, že se nedá číst. Ona tě děsí, Lenko. 

Ona tě strašně děsí. Ta chudoba, ta nemoc, rozpad…a do toho to úpěnlivé držení se psaní, 

psaní, psaní. Ty se jí bojíš, Lenko. Já už nechci psát o bolesti! Dusím se!“5. Snažila se téma 

„Němcová do Stavovského divadla“ jen tak přejít. Ale na synopsi bylo příliš zřetelné, že tento 

text se musí dotáhnout do konce. Vytvořila dramatický text, složitý, ale naprosto okouzlující 

a přitažlivý, s názvem „Jako břitva (Němcová)“. 

 Můžeme položit otázku: „Proč dnes hrát hru o Němcové, když je již přes 100 let po 

smrti?“. Divadelní inscenace by v sobě měla nést něco současného, něco, co může souviset i 

s námi a s našimi životy, něco, co je v každém z nás. Kdyby tedy Lagronová psala o reálném 
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životě Němcové čistě z historického hlediska, divák by se na inscenaci díval jako na skutečný 

dějinně dochovaný obraz. Hodně postav ve hře nemá určité jméno a je nazváno pouze např. 

jako nakladatel, profesor, Frau atd. (můžeme si pod těmito jmény představit více postav 

z života Němcové) a ve scénáři nalezneme spoustu scén, které se ve skutečnosti nemohly 

odehrát na daném místě v danou dobu (např. výlet na Blaník…). Lagronová představuje ve 

svém příběhu život Němcové velmi současně a přináší nám ukázku toho, že psaní o Němcové 

vlastně není vůbec staré, naopak je velmi aktuální. Můžeme totiž postavu Němcové 

přirovnat k současným českým spisovatelkám, především např. k autorce této hry Lence 

Lagronové. Mnohdy je totiž ve veřejnosti jejich psaní podceňováno stejně jako v době 

národního obrození. Aktuálnosti obrazu také velmi napomáhá scénografické pojetí 

inscenace. Je zde mnoho metaforicky pojatých rekvizit zasluhujících si povšimnutí. Např. 

židle chvíli sloužící k sezení, poté jako posed a nakonec visící ze stropu. V jedné ze scén se 

Němcová po jedné visící židli sápe a nemůže na ni dosáhnout, a když dosáhne, tak se dlouho 

neudrží. Mohlo by to znázorňovat touhy či přání, kterých nelze dosáhnout, a i když je na 

chvíli uchopíme, zase nám zmizí. Metaforu s námětem nedosažitelné touhy můžeme 

považovat za hlavní motiv inscenace, protože se v ní vyskytuje mnohokrát, ať už v podobě 

rekvizit, či ve slovní podobě. 

 Proč název „Jako břitva?“ Význam slova BŘITVA: něco ostrého, něco, co nás může 

zranit, něco, čeho se máme právo bát. Přesně taková je i Němcová – jako břitva. Proč tedy 

k tak „drsnému“ názvu vytvořit něžný plakát Němcové v makovém poli? Plakát můžeme 

vidět různými způsoby. Prvním pohledem vidíme Němcovou v letech pozdějších, její 

idealizování a zkreslování, ona jako hrdinka českého národa. Makové pole, jako symbol 

idylky a v něm Němcová, jako žena rozhodná a bojující, přičichujíc k máku. Druhým 

pohledem můžeme vidět makové kvítí vyobrazující touhy, které jsou všude kolem, které ale 

nelze naplnit, lze k nim pouze „přičichnout“, a rozmazanou postavu Němcové ztrácející se a 

mizející v jejím vlastním životě.  

 Jak jsem již zmiňovala, nenaplněné touhy jsou v inscenaci znázorněny různými 

způsoby. Další z nich přináší metafora v podobě moře. Moře, jako obraz něčeho 

nedosažitelného. Tento motiv do inscenace přináší velice zajímavá postava Barunky z 

Babičky, kterou ztvárňuje Taťjana Medvecká. Role Barunky (malé Boženy) vystihuje fakt, že 

nikdo z nás se nemůže zbavit svého dětství, a i když zestárneme, naše dětská podoba v nás 

pořád žije. Ještě zajímavější pak je, že herečka Magdaléna Borová, která představuje roli 
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Boženy Němcové, již před devíti lety ztvárnila Barunku v Národním divadle v Pitínského 

Babičce. Takže i v této dospělé Boženě Němcové podle Lenky Lagronové je pořád malá 

Barunka. Jsou to velmi podobné role, obě toužící po moři. V jejich posledním dialogu, kdy je 

Němcová už těžce nemocná a ví, že moře, které je metaforou touhy, nikdy nedosáhne, říká 

Barunce: „Jeď k moři a potom o něm všude vykládej! Musíš. Oni to neví, že mají i moře. 

Myslej, že jsou samá špína, ale mají i moře. Někdo jim to musí připomínat.“6 Barunka jí na to 

odpoví: „Máš to v pohádkách. A v Babičce.“7 Když si tedy Babičku přečteme pod vidinou 

toho, že je to román, kam Němcová vložila svá nenaplněná přání a touhy, už to nemusí být 

jen nudná povinná četba, nýbrž snaha pochopit osobnost Boženy Němcové. Tato snaha 

může být pro čtenáře velmi přitažlivá a zajímavá. 

 Dalším zajímavým symbolem je rána na Boženině ruce, kterou si způsobí již v polovině 

hry a krvácející ránu má obvázanou až do své smrti. Vyobrazuje ranění její osobnosti. Od té 

chvíle, kdy na ni poprvé začali tlačit obrozenci – nakladatel, profesor, a když začala poprvé po 

něčem toužit „Víte, co je nejhorší? Že ani láska muže…nic. Ani ta by tu mou pitomou touhu 

uklidnit nemohla.“ 8(říká v jednom z monologů)…až do její smrti, kdy si těsně před odchodem 

ze scény obvaz sundává. 

 Smrt. Jak udělat v inscenaci smrt Němcové? Toto zvládl režisér Štěpán Pácl naprosto 

bezchybně. Místo přímého jednoznačného umírání na chorobu ji nechal pouze odejít 

z jeviště. Ticho je mnohem emotivnější, tajemnější a působivější nežli řev a slova. Lenka 

Lagronová na to přišla a z jejího textu ono ticho samo plyne. Před smrtí tedy Němcová jen 

sedí na truhle se svými nedopsanými texty a má položenou hlavu na Barunčině rameni a jen 

tiše naslouchá, jak obrozenci shazují její dílo. V tomto shluku tedy jen tiše odchází z jeviště a 

dveře jí otevírá sama Karolína Světlá (její přítelkyně), která ji coby spisovatelku měla 

vystřídat, měla se stát druhou Boženou Němcovou. 

 Když se zaměřím přímo na herecké obsazení, jednou z velmi zvláštně napsaných rolí 

je Josef Němec, kterého hraje David Prachař. Na rozdíl od skutečnosti, ve hře Němec 

představuje milujícího muže toužícího po opětované lásce své ženy, které se mu nedostává. 

Působí na mě jako opak skutečného Němce, který po smrti své ženy říká vlastencům: „Láska! 

Takovou nikdo tady neznáte! Láska jako moře!!! Jak vodě mě utíkala k vám a k vám, ale to je 

                                                           
6
 Lagronová, Lenka, Jako břitva (Němcová), Národní divadlo, Praha 2016 (str. 200) 

7
 Lagronová, Lenka, Jako břitva (Němcová), Národní divadlo, Praha 2016 (str. 200) 

8
 Lagronová, Lenka, Jako břitva (Němcová), Národní divadlo, Praha 2016 (str. 172) 



Justina Grecová, 1.A 

láska, právě! Protože ke komu se vrátila? Ke komu? Ke mně!!! My se milovali! Vona umřela, 

já jsem umřel! Lvice a já jsem lev! Ze všeho toho psaní umřela. Uhnali jste ji.“9. Proč 

Lagronová postavu Němce zkreslila, udělala jinak?... Myslím, že výběr Davida Prachaře do 

role Josefa Němce byl dobrý, ale mnohem víc by se k němu hodil Němec jako záporná 

postava, Němec skutečný. Roli Boženy Němcové v podání Magdalény Borové opravdu 

nemám co vytknout a nedokážu si představit v této roli někoho jiného. Jak herecky, tak 

vizuálně je to Božena Němcová jak vyšitá a i ono spojení herečky s rolí Barunky roli Němcové 

jen obohacuje. Jelikož ve hře se hodně postav jmenuje nekonkrétně, je těžké role přiřadit ke 

skutečným osobnostem. Např. role doktora může ztvárňovat více skutečných postav v jedné. 

V první polovině se podobal doktorovi Němcové a ve druhé mohl ztvárňovat Vojtěcha 

Náprstka nebo možná i Josefa Seidla, když v jedné z posledních scén vede Němcová dialog 

s rolí doktora a sděluje mu: „Zestárla jsem, že? Měla bych tu někde mít takové klíšťky na šedé 

vlasy.“10 – to přesně píše Němcová v jednom z dopisů Seidlovi. Proto tato role vyznívá velmi 

rozporuplně. 

 I přesto, že Božena Němcová v současnosti u mnoha lidí není příliš oblíbená, věřím, že 

zůstane v paměti národa navždy, ne jako velká spisovatelka, ale jako žena, co měla odvahu 

činit něco v té době pro ženu neobvyklého. Prolomila tak zábranu žen ke psaní. Doufám, že 

díky divadelní či filmové tvorbě si Němcová získá více pozornosti jako žena, která to neměla 

v životě lehké a i své psaní si musela prosadit, nežli žena zkreslená a idealizovaná. 
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