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Klára Machková 

Dítě a dětství v literámí činnosti Boženy Němcové 

Bakalářská práce, Ústav české literatury a literární vědy FF UK 

Od zájmu, který v nás vzbudí určitý literární jev, k formulaci smysluplné teoreticko-historické 

reflexe tohoto úkazu, vede cesta mnohdy velmi trnitá. Nebylo tomu jinak ani při vzniku této 

práce. Na díle Boženy Němcové zaujal Kláru Machkovou -tak jako mnoho interpretů před 

ní- způsob vyprávění, který zejména v případě v Babičky vede čtenáře k osobní identifikaci 

s vlastními vzpomínkami na dětství a evokuje v něm pocit kdysi prožité idyly. Stejně jako 

jiní, položila si i K. Machková otázku, jaké strukturní složky díla se na tomto způsobu recepce 
.. -· -~---~---~-

podílejí. Při hledání odpovědi nešla však zcela obvyklou cestou, ale jako východisko si zvolila 

poměrně úzkou sondu dQ mo_tiv!~~~ll()r()zvrhu díla, konkrétně do těch jeho částí, v nichž se 

odráží ~,i_vot @tLa způsob jejich vnímání. Vycházela přitom z relevantního předpokladu, že i 

tento specifický okruh motivů je schopen postihnout poměrně široký okruh významotvomých 

souvislostí v próze B. Němcové. 

První krok spočíval ve vysledování geneze těchto jevů v_~tnografické činnosti Němcové a 

v jejích nefikcionálních textech. V tomto směru podnikla K. Machková pečlivou analýzu 

materiálu, který Němcová shromáždila ve svých cestopisných črtách (viz Prameny) a tyto 

záznamy zvyků, obyčejů a zejména dětského folkloru zasadila potom do širšího kontextu 
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folklorních a etnografických výzkumů v 19. a 20. století. Tím si také vytvořila velmi dobré 

východisko pro sledování způsobu, jímž Němcová '2'_ll~Í'-'~-!~!ofaktografii venkovského 

života:x_~ _ _s_~chptó:zcích. Klára Machková položila přitom důraz na popis a evidenci 

konkrétních motivů a situací, je však třeba zdůraznit, se snažila zachytit i významový posun,_ 

k němuž zde dochází, to znamená: od věcné reference o určitém jevu (zvyku, rituálu) k jeho 

symbolické funkci, kterou nabývá v rámci fikce (evokace intimity domova, ale i určitého 

nadosobního řádu apod.). 

Sledování této linie je základem třetí části práce (Dětství v Babičce), kde se autorka zaměřila 

na ~()nstr!J()Y::inf perspektivy dětského vidění skutečnosti, v níž předpokládá i zdroj idyličnosti 

v Babičce. I zde zůstal východiskem již dříve prezentovaný okruh etnografických jevů a 

dětských motivů, tentokrát však- vzhledem k danému cíli diplomové práce - vyžadovala 

jejich interpretace postihnout v postojích autorského subjektu vnitřní významovou intenci 

díla, tedy mimo jiné právě i to, co čtenáře vede k vnímání atmosféry idyličnosti, snovosti, 

nostalgické vzpomínky atd .. Vtomto ohledu Klára Machková poněkud rezignovala na svoji 

vlastní úvahu, a zaštítila se spíše názory jiných badatelů (i publicistů). Zbavila se tak možnosti 



domyslet některé další otázky, které se nabízejí při sledování vztahu mezi vyprávěním (fikcí) 

a realitou (folklorní faktografií), mezi realistickou a romantickou tendencí v díle Němcové 

apod. 

K parafrázi odborné literatury, spíše než k interpretaci těchto informací se K. M. uchýlila i 

v úvodní partii o dobovém kontextu tvorby Němcové. Třebaže tento výklad nepatří 

k nejzdařilejším částem její práce, a to i z hlediska formulačního a stylistického (věty typu 

"Pobyt na Chodsku byl Němcové velmi plodným", s. 1 O nejsou žádnou výjimkou), svědčí 

nicméně o snaze autorky vyrovnat se s nastudovanou literaturou a začlenit do textu co nejvíce 

konkrétních literárněhistorických informací (viz též seznam odborné literatury). 

Vedle slabin, které tato práce odkryla zejména z hlediska historického povědomí o literatuře 

19. století, svědčí však také o schopnosti Kláry Machkové orientovat se v odborné literatuře a 

především pracovat s prameny a vytvořit z nich nosná východiska pro interpretaci. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze 6. 9. 2010 
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Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. 


