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Teoretická východiska v uvažování o žánru

„Souhrnné označení pro takové skupiny (soubory literárních děl, které se 
vyznačují určitými společnými znaky, a to zejména kompozičními, tematickými 
nebo formovými (popř. jejich různou kombinací).“

Jiřina Táborská (Slovník literární teorie)

Je třeba jej definovat „natolik úzce, aby na jedné straně fungoval jako distinktivní 
(rozlišující) rys, který se podílí na konstituci literární struktury, tedy aby nějakým 
způsobem formoval čtenářské očekávání, a zároveň aby na druhé straně byl 
vymezen natolik široce, aby dal textům jistou volnost, umožňoval jejich 
individualizaci.“ 

Pavel Šidák (Úvod do genologie)



Teoretická východiska v uvažování o žánru

„Otevřený systém literárních znaků, na nichž jednotlivá díla různou měrou 
participují“

Pavel Šidák (Úvod do genologie)

V centru žánru je architext, „onen neexistující, ideální ‚čistý‘ žánr, suma všech 
znaků daného žánru, nutné pozadí, na něž v jakékoli genologické debatě 
projektujeme všechny konkrétní texty“.



Teoretická východiska v uvažování o žánru

Josef Hrabák

Objektivní rysy

„společné rysy obecnějšího rázu: 
ideového, estetického a 
morfologického“

Subjektivní rysy 

„společné rysy musí být jako 
společné pociťovány 

(tzv. žánrové povědomí)



Červená knihovna – definice

„Žánr populární literatury, jehož tematickou dominantou je líčení peripetií 
milostného vztahu “

Dagmar Mocná (Encyklopedie literárních žánrů)

Populární literatura – triviální, braková…  

x umělecká literatura

„K čemu může být výzkum populární literatury?“



Červená knihovna – objekt badatelského zájmu

• Encyklopedie literárních žánrů
• Heslo 

• Dagmar Mocná: Červená knihovna. 1996
• Monografie 

• Oldřich Sirovátka: Ach, ta láska. 1984
• Antologie 

• Kvalifikační studentské práce



Červená knihovna – historie 

Sentimentální román konce 18. století 

Eugenie Marlittová (1825–1887) 
• 1865

• Česky 1869 / 2002

• 70 titulů

Hedwiga Courths-Mahlerová (1867 – 1950)
• 1912

• Česky 1920 / 2017

• 570 titulů 

Die Gartenlaube
• 50. léta 19. století – 1944 

• 1880 – zábavný list 



Červená knihovna – historie 

Obrozenecká povídka
• Magdalena Dobromila Rettigová
• Karolina Světlá
• Božena Němcová
• Věnceslava Lužická

První republika
• vhodné prostředí pro rozvoj populární kultury
• vhodné publikum 

Poválečné období 

Porevoluční období



Červená knihovna

Červená knihovna (Rodina, 1928–1937/1938) 

Modrá knihovna (Novina, 1929/1930–1939)

Románová knihovna (J. L. Švíkal, 1930–1932) 



Červená knihovna

Časopisy

-hlavní médium existence milostných románů v období 1. republiky

-cena: kolem 1 Kč x 2–3 Kč (Pestrý týden, Eva) 

-týdeník

-publicistika 

-součástí próza na pokračování

„Rodokaps“

-ukončená rozsáhlejší próza

-drobnější próza

-obecná publicistika – nesvázaná s časem 



Červená knihovna

List paní a dívek

1924–1943

Rodina

Regionální mutace: Pražanka

Moravanka

Slovenka 

List paní a dívek - ukázka

https://plus.google.com/photos/115932917790583483149/albums/5795158605154116865?banner=pwa&authkey=CIq-q-P4vYb3Pg


Červená knihovna

Hvězda československých paní a dívek

1925–1945 

Melantrich

1938–1939: Hvězda českých a slovenských paní a dívek 

1939–1940: Hvězda

1940–1945: Hvězda českých paní a dívek

Hvězda - ukázka

https://plus.google.com/photos/115932917790583483149/albums/5795388481226562033?banner=pwa&authkey=CPfNmfL095Kv1AE


Červená knihovna

Rozsevačka

1924–1938

Josef Haken

Od roku 1936: List žen KSČ

Rozsevačka - ukázka

https://plus.google.com/photos/115932917790583483149/albums/5795384425467877265?banner=pwa&authkey=CIK3xPrQwdOnEw


Světlo jeho očí



Životní cyklus

časopis

kniha

divadlo

film



Červená knihovna

Fabule červené knihovny (Dagmar Mocná)

• sociální
Příběh milenců pocházejících z různých společenských vrstev

• nelásky
Příběh o tom, jak se lhostejnost, nechuť či dokonce nenávist dvou jedinců promění v 
hlubokou a trvalou lásku

• vzestupu

příběh o tom, jak se nenápadná „šedá myška“ vypracuje v samostatnou, v povolání 
úspěšnou mladou ženu a získá tím obdiv a lásku mužů



Červená knihovna

Pytlákova schovanka (1949)

Pytlákova schovanka 1

Pytlákova schovanka 2

https://www.youtube.com/watch?v=xslkitZaSic
https://www.youtube.com/watch?v=8vfskJwLIYs


Červená knihovna

Centrum a periferie žánru – žánrové varianty 

• Debaty o závadné literatuře 
• 80. léta 19. století

• 10. léta 20. století

• Konec 20. let 20. století 

• Souvisí s různými koncepty čtenářství a obecně přístupu k četbě – a podstaty „závadnosti“ 

• Náboženství 

• Estetická hodnota



Červená knihovna a její varianty

Jožka Jabůrková (1896–1942)

• novinářka, spisovatelka, funkcionářka

• Ostravsko -> Praha

• Od počátku 20. let činná v tělovýchovných jednotách

• Od roku 1929 vede Rozsevačku

• Dítě lásky (Rozsevačka)

• Hanko, zpívej! (Románové noviny)



Červená knihovna a její varianty

Dítě lásky / Hanko, zpívej!

• Romány na pokračování v tiskovinách spjatých s KSČ

• Autobiografické pozadí

• Deziluzivní varianty červené knihovny

• Autorská intence – snaha nabídnout „ideově nezávadné“

• Musí však s žánrem pracovat a variovat jeho stereotypy
• Dítě lásky 

• Matčin příběh

• Dceřin příběh 



Červená knihovna a její varianty

• „‚Dítě lásky‘ – není větší ironie pro statisíce dosud 
vysmívaných, dosud přehlížených dětí. Toho dne 
přestala být Helena dítětem lásky. Poslední zbytky 
sentimentální výchovy s ní spadly. Začala hledat nový 
domov, nové cesty, nový životní cíl. Našla ho po 
dlouhém tápání ve společném boji milionů. Jest 
šťastná, trvale šťastná v nejvyšším, nejkrásnějším 
smyslu. Neboť její štěstí – její domov, to není úzký kruh 
plaché rodiny, jež dnes, zítra může být zničena 
nezaměstnaností, úmrtím, válkou. Je šťastná a silná 
vírou, která nezklame – vírou v radostný zítřek, v nový 
svobodný svět, za nějž s nadšením bojuje.“



Červená knihovna a její varianty

Marie Tippmannová (1886–1965) 

• Novinářka, autorka próz pro děti a ženských románů

• Skuteč, Lovosice

• Studovala v Mnichově na malířské akademii

• Po sňatku se v Lovosicích zapojila do života české menšiny 

a stála v jejím čele až do posledního dne před okupací



Červená knihovna a její varianty

„Je zřejma převaha německé sentimentality, té 
sentimentality, která se rovná chorobné zrůdnosti, té 
sentimentality, která čím více rozšířena, tím 
zhoubněji působí, neboť má vlastnosti jedu, jenž se 
tímto způsobem vstřebává do zdravého organismu. 
– Všechny knihy ‚Červené knihovny‘ jsou takového 
druhu, že literární kritika se jich nesmí dotknout, aby 
se sama nezdiskreditovala.“

(Karel Vaněk, České slovo, 1930)



Červená knihovna a její varianty
• „Podařilo se nám zakoupit nový, 

velmi napínavý román, který se 
vám všem jistě velmi zalíbí. Tento 
další román začne vycházet už v 
dalším čísle. […] To dočtete se v 
tomto napínavém příběhu, jehož 
konce se nebudete vždy moci 
dočkati. Hleďte proto, aby vám 
nechybělo ani jedno pokračování.“

• List paní a dívek, 1930, č. 28, s. 4.

• „Chceme, aby naše čtenářky byly s námi 
spokojeny a proto se snažíme vybrat pro ně 
vždycky z dobrého to nejlepší. Tentokrát doufáme, 
že se nám to zvláště podařilo. Zakoupili jsme 
neobyčejně zajímavý a zároveň hluboce pravdivý 
a cenný román z pera ZNÁMÉ A OBLÍBENÉ 
SPISOVATELKY PANÍ MARIE TIPPMANNOVÉ, 
kterou znáte a milujete z četných článků, které 
pro vás píše. Román je hymnou naděje. I kdyby se 
nám vedlo sebe hůř, nemáme zoufat, protože 
nevíme, co na nás čeká potom. V tom, a pak v 
tom, že nás učí chápat a milovat bytosti, které 
nejvíc jsou nezaviněně odstrkovány –
nemanželské děti – je cena tohoto románu. […]
Zajistěte si včas přesné dodávání čísel. Doufáme, 
že oceníte naši snahu přinést dobrý, původní 
román, dílo vskutku krásné a cenné.“

• Pražanka, 1930, č. 15, s. 7.



Červená knihovna a její varianty

• „Řekla jste, že těžko věřit něčemu, co pro vás 
nikdy neexistovalo. Dovolíte, abych Vás té víře 
učil?“ Olginy oči se rozšířily, dvě velké slzy 
stékaly s jejích tváří. „Nebude to již trochu 
pozdě? Je mi dvacetosm let,“ řekla tiše. Budete-
li učenlivá, dohoníte rychle, co jste zanedbala.“

(Chci zvítězit!, 1930, č. 41, s. 11)



Děkuji vám za pozornost!

Markéta Holanová
holanova@ucl.cas.cz


