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Nové, doplněné vydání knihy o Theodoře Němcové

Andrea Součková

ÚLEHLA, Vladimír. Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora. 2., doplněné vydání. Jičín: Knihovna Václava 

Čtvrtka, 2014. Jičínsko. ISBN 978-80-905342-2-3.

Ke konci loňského roku vydala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci edice Jičínsko již devátou knihu, 

nazvanou Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora. Pokud vám název publikace připadá povědomý, 

nemýlíte se. V edici Jičínsko, která se zaměřuje na regionální historii a významné osobnosti, byla již v roce 2007

vydána kniha, která se dcerou významné české spisovatelky zabývá. Neutuchající zájem odborné i laické 

veřejnosti a nově objevené informace si však vyžádaly další, podrobnější průzkum, a tak v roce 2014 spatřilo 

světlo světa také druhé, doplněné vydání. V edici Jičínsko se jedná již o několikátou publikaci, jejímž autorem je

pan Vladimír Úlehla. Emeritní profesor a historik díky dlouhodobému zájmu o společenský, ale i kulturní život

v Jičíně již obdržel řadu ocenění, v roce 2007 mu byla např. udělena Cena města Jičína. Že je pan spisovatel 

váženou osobností a že je jeho publikační i další regionální činnost v Jičíně patřičně ceněna, dokládá také to, že 

se kmotry nového vydání knihy o Theodoře Němcové stali významní zástupci města, a to starosta Jan Malý, 

ředitel okresního archivu Karel Chutný a známý historik a předseda Jičínské besedy Pavel Kracík.

Kniha je formálně členěna do šestnácti kapitol, které se zabývají životem Theodory Němcové od jejího narození až 

po úmrtí a následné spory o dědictví. Autor zde podrobně líčí Theodořino dětství a dospívání, které nebylo příliš 

radostné a silně předznamenalo její další osud. Časté hádky rodičů, výbušná povaha otce, trvalá hmotná nouze, 

umírání matky, to všechno mladou dívku ještě více utvrdilo v její uzavřenosti. Několik let po smrti Boženy 

Němcové odjíždí Theodora do Jičína, aby se zde stala učitelkou na místní soukromé vyšší dívčí škole; po jejím 

uzavření jde učit na obecní školu. Dora, přestože udržuje dobré vztahy s nejbližší rodinou, se kterou se často 

navštěvují, žije jinak velmi osamělý život. Její velkou potěchou a zálibou je především dům se zahradou. Po její 

smrti dochází ke sporům o dědictví. Přestože zde byly nyní velmi stručně shrnuty základní informace 

z číslovaných kapitol zabývajících se životem Theodory Němcové, kniha podává velmi detailní výklad nejen

teoretického charakteru, ale je také nahlédnutím do osobnosti spisovatelčiny dcery.  

Nečíslované kapitoly čtenářům ještě více přibližují osobnost dcery Boženy Němcové. Na základě objevu a studia 

nových archivních dokumentů se díky autorkám doslovu, Radce Janků a Evě Bílkové, dovídáme, kdo byl 

biologickým otcem Theodořina syna či jaký byl další osud nemanželského potomka. Částí, která významně 

přispívá k pochopení Dořiny povahy, je také grafologický rozbor od Heleny Bakové. O rozsáhlé badatelské činnosti 

svědčí bohatý soupis informačních zdrojů, které byly použity při sestavování publikace a spolu s poznámkami tvoří 

jednu z kapitol. Poslední z nečíslovaných částí tvoří kopie archivních dokumentů spjatých s Theodorou Němcovou 

(jako např. křestní list, vysvědčení, trhová smlouva, opis poslední vůle atd.).

Čtenáři jistě ocení bohatý obrazový materiál, který doprovází text, vhodně dokresluje popisovanou skutečnost a

zároveň také zvyšuje atraktivitu knihy. Publikace obsahuje nejen fotografie spisovatelčiny dcery a jejích blízkých, 

ale také míst, která jsou s Theodorou významným způsobem spjatá. Velmi často se tak prostřednictvím vyprávění 

o Theodoře dovídáme o historii Jičína a okolí a o postojích a přístupech tehdejší společnosti. Na druhou stranu 

mohou čtenáři lehce postrádat soupis všech obrázků, který by jim usnadnil orientaci v knize. Taktéž by bylo 

vhodné (pro pohodlí čtenářů) neshrnovat poznámky v publikaci až za číslovanými kapitolami, ale uvést je rovnou 

na stránce textu, ke kterému se vztahují.

Přestože je publikace psána velmi odborným stylem, je srozumitelná i pro laiky. Ucelené a komplexní vyprávění o 

životě Dory Němcové tak může upoutat kohokoli, koho toto téma zajímá. Velký přínos však bezesporu má pro 



literární vědce, neboť přináší nové informace o Theodoře Němcové. Odborníci zabývající se literaturou se tak 

dozvědí nejen o poměrech, které v životě rodiny významné spisovatelky vládly, ale také o rozepřích ohledně

autorčiných děl. Nepopiratelný význam má také pro regionální historiky a badatele, kteří se prostřednictvím 

vyprávění o dceři Boženy Němcové mohou přenést do Jičína v 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století. V neposlední řadě 

může text díky nově vloženému grafologickému rozboru (v 1. vydání zařazen nebyl) posloužit také odborníkům 

z řad grafologů.
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