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МАЦІ ЧЭШСКАГА НАРОДА 

 

Бажэна Немцава стала для чэшскага народа ўсім: вялікай жанчынай і вялі-

кай надзеяй, клапатлівай маці, бабуляй; яна, па вялікім рахунку, адкрыла яму 

дарогу ў будучыню. Менавіта яна ўзняла самасвядомасць чэшскай нацыі, дапа-

магла людзям адчуць гістарычную значнасць сваѐй Радзімы і вызначыць гіста-

рычныя карані. Яе літаратурныя творы ўзнімалі чэшскі народ на барацьбу су-

праць магутнай Аўстра-Венгерскай манархіі, будзілі ў чэшскім грамадстве па-

чуцці патрыятызму і адданага служэння роднаму краю. Бажэна Немцава, несум-

ненна, адносіцца да тых пісьменнікаў, якія валодалі надзвычайным дарам ма-

ральнага ўздзеяння на грамадства, фарміравалі яго сутнасныя асновы, якія 

прыкладам свайго жыцця і творчасці сталі своеасаблівым духоўным сімвалам 

нацыі. 

Барбара Панклова, якая і стала пазней Бажэнай Немцавай, нарадзілася 4 

лютага 1820 года ў Вене. Бацькам дзяўчынкі быў аўстрыйскі немец Йохан Пан-

кель, які так і не навучыўся гаварыць па-чэшску, а маці — чэшка сялянскага 

паходжання з трывалымі чэшскімі каранямі, служанка Тэрэза Навотная. 

У некаторых даследчыкаў выклікае сумненне дата нараджэння пісьмен-

ніцы, хоць яна і лічыцца афіцыйнай. Справа ў тым, што ў пасведчанні аб нара-

джэнні Барбары Панкловай, якое адшукалі ў Вене, стаіць адзнака ―выбранае 

дзіця‖. Пры гэтым копія пасведчання, якая была выдадзена бацькам дзяўчынкі, 

калі той споўнілася 11 гадоў, такой адзнакі ўжо не мае. Насцярожвае і той факт, 

што адразу пасля нараджэння дзяўчынкі сям'я, у якой на службе былі Йохан і 

Тэрэза, падаравала бацькам Барбары дом у вѐсцы Раціборжыце ў паўночна-

ўсходняй Чэхіі. Дзяўчынку заўсѐды лячылі і апраналі за кошт гаспадароў, а так-
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сама вадзілі на вучобу ў панскі дом. Яшчэ ў дзяцінстве Бажэна Немцава вало-

дала некалькімі замежнымі мовамі. Пазней на яе вяселле гаспадары яе бацькоў 

зрабілі ей падарунак — завушніцы з гранатаў, якімі не маглі пахваліцца і больш 

заможныя паненкі. 

Некаторыя даследчыкі жыццѐвага шляху Бажэны Немцавай выказваюць 

думку, што нарадзілася яна трыма гадамі раней пазначанай афіцыйна даты. 

Лічыцца, што Йохан і Тэрэза, узяўшы дзяўчынку на выхаванне да сябе, усяго 

толькі дапамаглі захаванню тайны сваѐй гаспадыні, княгіні Кацярыны Загаль-

скай. 

Дзяцінства Барбары прайшло ў маляўнічых Раціборжыцах. Тут яе дагляда-

ла (а па сутнасці, стала для яе вельмі блізкім чалавекам) бабуля Магдалена 

Навотная, маці Тэрэзы. Са старой жанчынай якая клапацілася ажно пра 13 

дзяцей Йохана і Тэрэзы, у Бажэны Немцавай былі звязаны самыя светлыя 

ўспаміны. Менавіта ѐй, па сведчаннях літаратуразнаўцаў, і прысвяціла пісьмен-

ніца сваю знакамітую аповесць ―Бабуля‖ (1855). 

Барбара Панклова вырасла прыгожай дзяўчынай, на якую многія звярталі 

ўвагу. У атэстаце сталасці, выдадзеным ѐй уладамі горада Нахад, гаворыцца 

наступнае: ―...пацвярджаецца, што Барбара, дачка Яна Панкла, сваѐй дабрад-

зейнасцю, сціпласцю і маральнымі паводзінамі заслужана карыстаецца 

прыхільнасцю ўсѐй акругі... ‖ Пазней адна з сябровак пісала пра будучую пісь-

менніцу: ―яна жыла, як зачараваная каралеўна‖. 

Вельмі хутка знайшоўся і прэтэндэнт на руку Барбары — чыноўнік 

фінансавай інспекцыі Йозэф Немец. Гэта быў надзвычай перспектыўны малады 

чалавек, які вельмі хутка прасоўваўся па службовай лесвіцы. 17-цігадовая 

дзяўчына супраціўлялася выбару сваѐй маці, але тая заставалася няўмольнай. 

Восенню 1837 года раѐннае ўпраўленне Градца Кралова выдала Йозэфу 

Немцу станоўчую характарыстыку на яго нявесту, пасля чаго начальнік 

фінансавага ўпраўлення дазволіў свайму падначаленаму ажаніцца з Барбарай 

Панкловай. Вяселле адбылося праз пяць дзѐн. На урачыстай цырымоніі маладая 

была апранута ў блакітнае, што азначала глыбокую тугу. Барбара Панклова 

свайго мужа не кахала. 

Муж быў старэйшы за Барбару на 15 год, закончыў гімназію вучыўся ў 

Празе на філасофскім факультэце Карлавага ўніверсітэта і паспеў даслужыцца 
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да звання фельдфебеля. Йозэф быў для свайго часу чалавекам адукаваным, 

шмат чытаў, падзяляў патрыятычныя погляды дэмакратычна настроенай 

інтэлігенцыі. Для многіх тагачасных дзяўчат гэта быў бы цудоўны выбар, але 

не для Бажэны Немцавай, творчая натура якой патрабавала іншых уражанняў і 

незалежнага жыцця. 

Аўтабіяграфічныя накіды Барбары, у якіх прыгадваецца дзень вяселля, вы-

трыманыя ў самых змрочных фарбах і жорсткім стылі. У яе дзѐнніку адзначана: 

―Небяспека для майго жыцця — падрыхтоўка да вяселля — ноч перад вясел-

лем — развітанне з прыгожымі ідэаламі — сумнае світанне пасля вяселля — 

сцэна ў пакоі — убогі Йозэф — ад'езд дахаты‖. Болей пра свайго мужа, стаўшы 

Бажэнай Немцавай, Барбара Панклова ў сваіх творах не напісала ніводнага сло-

ва. 

Адразу пасля вяселля ў сям'і пачаліся сур'ѐзныя праблемы, якія ўзнікалі ў 

асноўным праз непаразуменне паміж жонкай і мужам і неўраўнаважанасць 

апошняга. Так, першынец нарадзіўся раней за тэрмін толькі таму, што Йозэф 

Немец, прыйшоўшы з працы ў змрочным душэўным стане, сарваў сваю злосць 

на жонцы. Адразу пасля нараджэння сына Гінэка (Ігнація Йозэфа) у Бажэны 

пачаліся праблемы са здароўем, якіх яна не магла пазбавіцца да канца свайго 

жыцця. 

На працягу наступных пяці год Бажэна нарадзіла трох хлопчыкаў і адну 

дзяўчынку, пры гэтым выдатна выконвала ўсе хатнія абавязкі, а сваѐй прыгажо-

сцю і адукаванасцю рабіла незвычайнае ўражанне на ўсіх, хто так ці інакш меў 

дачыненне да іх сям'і. Мужа Бажэны па службе пераводзілі з аднаго горада ў 

другі, і ўвесь гэты час ѐн вазіў сям'ю за сабою Восенню 1842 года яго пе-

раводзяць на службу ў Прагу. Сям'я здымала невялікую кватэрку на Поржычы, 

у якой Бажэна нарадзіла сваѐ апошняе дзіця, пасля чаго доўга прыпадала на ад-

ну нагу. 

Калі Бажэна трохі адышла ад хвароб, адразу ж патрапіла ў пражскі 

вышэйшы свет: ужо 8 лютага 1843 года будучая пісьменніца прысутнічала на 

балі ў замку Жофін, дзе зрабіла вялікае ўражанне на ўсіх прысутных. Бажэна 

была адной з найпрыгажэйшых жанчын, пры гэтым цудоўна танцавала і магла 

падтрымаць любую размову, выяуляла глыбокія веды і трапнасць выказванняў. 
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Не дзіва, што кола знаѐмстваў значна пашыралася, а сама яна сталася са-

праўднайсвецкай ільвіцай 

У гэты ж час Бажэна пачынае цікавіцца ростам нацыянальна-вызваленчага 

руху, пратэстам супраць нямецкага засілля ў чэшскім інтэлігенцкім асяроддзі. 

Прыгажуня-чэшка знаѐміцца з Францішкам Палацкім і Йозэфам Юнгманам 

гісторыкам Паўлам Шафаржыкам, паэтам Францішкам Чэлакоўскім, драматур-

гам Йозэфам Тылам і многімі іншымі прагрэсіўнымі прадстаўнікамі чэшскай 

інтэлігенцыі. 

Кола грамадска-навуковых інтарэсаў Бажэны Немцавай надзвычай шыро-

кае. Яна самастойна вывучае балгарскую, нямецкую і рускую мовы, цікавіцца 

гісторыяй, геаграфіяй і этнаграфіяй чэшскага народа, бярэ ўрокі анатоміі, 

сур'ѐзна займаецца батанікай і медыцынай. У гэты ж надзвычай плѐнны для яе 

перыяд Бажэна Немцава ўпершыню бярэцца за пяро. На пачатку красавіка 1843 

года ў часопісе ―Кветы‖ з'явіўся верш за подпісам ―Бажэна Немцава‖. 3 гэтага 

часу пачынаецца яе літаратурная дзейнасць, і яна застаецца вернай раз і 

назаўсѐды абранаму псеўданіму. 

Хутка зразумеўшы, што першы вершаваны эксперымент быў не зусім уда-

лы, Бажэна Немцава бярэцца за прозу. Узяўшы сабе за ідэал творчасць Жэрме-

ны дэ Сталь і Жорж Санд, яна піша казкі, аповесці і апавяданні. Кожны яе твор 

чытачы сустракаюць з нязменным захапленнем — усе прызнаюць у ѐй 

несумненны пісьменніцкі талент. Кнігі ―Народныя казкі і паданні‖ (1845-1847), 

―Лісты з Францішкавых Лазняў‖, ―Карціны ваколіц Дамажліц‖ (1845-1846) імг-

ненна разыходзяцца сярод чытачоў, чытаюцца, перадаюцца з рук у рукі, але 

грошай іх аўтару не прыносяць. 

Немцава шмат ездзіць па ўсѐй краіне, збірае легенды, паданні, запісвае 

народныя песні і казкі, вядзе асветніцкую работу. Яна становіцца адным з са-

мых яркіх прапаведнікаў патрыятычных думак і ідэй чэшскага народа. Такія 

погляды і дзеянні не маглі застацца па-за ўвагай тагачаснай аўстрыйскай улады, 

і за Бажэнай Немцавай быў устаноўлены нагляд, які не перапыняўся да самай 

смерці пісьменніцы. 

Паралельна з творчым пад'ѐмам і самым плѐнным перыядам у творчай 

дзейнасці пісьменніцы пачынаецца паласа сур'ѐзных няўдач. Адносіны з мужам 

псуюцца ўсѐ больш з кожным годам. У краіне ўсѐ часцей успыхвае незадаволе-
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насць аўстрыйскімі ўладамі, праз гэта ўзмацняюцца рэпрэсіі, наклады новых 

кніг становяцца ўсѐ меншыя, а ў сям'і пачынаецца самы сапраўдны фінансавы 

крах. 

Бажэна Немцава ўступае ў ―Чэшска-мараўскае братэрства‖, якое прапаве-

дуе сацыялістычныя ідэі пра права людзей на шчасце і роўнасць. Бажэна гэтыя 

погляды цалкам падзяляе. 

У хуткім часе ў Празе ўспыхвае рэвалюцыйна-нацыялістычная барацьба, 

якую з радасцю вітае Немцава, а таксама і яе муж, настроены вельмі 

патрыятычна. Праз некалькі дзѐн паўстанне было жорстка падаўлена, а яго 

ўдзельнікі, нават тыя, хто спачуваў паўстанцам, арыштаваныя. Бажэна Немцава 

і яе муж на гэты раз арыштаваныя не былі, хоць поглядаў сваіх не хавалі, а вы-

казвалі іх адкрыта. 

Напрыканцы 1850 года Йозэфа Немца накіроўваюць на службу ў Венгрыю. 

Бажэна застаецца ў Празе, піша невялікія апавяданні, з цяжкасцю перабіваецца 

на мізэрныя грашовыя паступленні за свае публікацыі. У 1852 годзе разам з ма-

лодшымі дзецьмі (старэйшыя застаюцца вучыцца ў Празе) Бажэна пераязджае 

да мужа ў Венгрыго, дзе ў 1853 годзе сям'ю напаткала сапраўдная бяда: пасля 

лютаўскага замаху на жыццѐ Франца Іосіфа дом Немцавых, як людзей нядобра-

надзейных і падазроных, падвяргаецца вобыску. Падчае вобыску знаходзяць 

тэкст ―Марсельезы‖, кнігу пра лідэра венгерскіх паўстанцаў Л. Кошута, рэва-

люцыйныя плакаты і два пісталеты. Йозэфа Немца звальняюць са службы, а 

пасля ўвогуле арыштоўваюць. Да гэтых праблем дадаецца яшчэ адна вялікая 

бяда: у Празе цяжка захварэў старэйшы сын Гінэк. Сухоты не далі маладому 

чалавеку аправіцца, хвароба прагрэсавала вельмі хутка, і Бажэна ледзь паспела 

развітацца з сынам: праз два дні пасля яе прыезду сына не стала. 

У гэты сапраўды трагічны для яе перыяд Бажэна праяўляе цуд стойкасці і 

вытрымкі: яна бярэцца за пяро і піша адзін за адным свае лепшыя творы: ―Ба-

булю‖, ―Разарку‖, ―Дзікую бару‖ (1856), ―Вѐску ў гарах‖ і інш. Хутка страшны 

дыягназ ставяць і другому сыну Немцавай — Яраславу, які нарадзіўся ў 1842 

годзе. 

У апошнія гады Немцава страціла амаль усѐ: дваіх сыноў, сваіх былых 

сяброў і прыхільнасць бліжэйшага атачэння. Ад яе адвярнуліся нават блізкія 

знаѐмыя: за пісьменніцай увесь час ажыццяўляўся паліцэйскі нагляд. У 1861 
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годзе адзін выдавец з Літомышля прапануе Немцавай выпусціць збор твораў 

пісьменніцы з умовай, што выданнем будзе займацца сама Бажэна. Яна выму-

шана пагадзіцца з гэтай сумнеўнай прапановай, бо не было чым карміць дзяцей. 

У жніўні па справах выдання яна едзе ў Літомышль. Мінаюць тыдні і ме-

сяцы, але справа са зборам твораў пісьменніцы так і не зрушылася з месца. Ад 

нервовых перажыванняў Бажэна Немцава цяжка захварэла. Муж, які пасля вы-

звалення прыязджае ў Літомышль, вязе яе ў Прагу. Але там Бажэна Немцава 

так больш і не ўстала з ложка. 20 студзеня 1862 года ѐй прынеслі першыя лісты 

збору твораў з яе любімай ―Бабуляй‖. Яна толькі паспела зірнуць на іх — на 

другі дзень вялікай пісьменніцы, творамі якой будуць зачытвацца пакаленпі, 

Бажэны Немцавай не стала. 


