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Červená knihovna

Zuzana Hloušková

Červená knihovna nebo také „četba pro paní a dívky“ se jako subžánr literatury ustálila někdy na počátku 20.

století. Svůj název odvozuje od populární edice Červená knihovna, kterou v meziválečných letech vydávala 

akciová společnost Rodina. Knihy se vyznačovaly výrazným červeným obalem, aby upoutaly pozornost. 

Základním tématem děl červené literatury je především láska, jak napovídají už samotné názvy knih. Jde o lásku 

především mezi mužem a ženou. Příběhy obvykle popisují různé peripetie milostného vztahu, kterému brání 

nejrůznější překážky (sociální nerovnosti, prostorová vzdálenost milenců, nevěra), po jejichž překonání přichází 

happy end. Odehrávají se obvykle podle podobného dějového schématu a vyznačují se i typizovanými postavami. 

Popisy se soustředí na prožívání ústřední milostné dvojice a vnější projevy emocí (pohledy, gesta). Vyprávění 

podléhá určité idealizaci a sentimentalizaci, včetně jazykových prostředků (poetismy, knižní výrazy). Nezřídka 

bývá děj umístěn do atraktivního prostředí (historizující kulisy, cizokrajné země, prostředí boháčů apod.).

S prvními takto vystavěnými příběhy se můžeme setkat už na sklonku 19. století. Psaly je např. Věnceslava 

Lužická, Vlasta Pittnerová nebo Popelka Biliánová. Průkopnicemi žánru však byly především Růžena Jesenská,

Růžena Svobodová a Božena Benešová. K červené knihovně lze přiřadit také díla Anny Marie Tilschové, Heleny 

Malířové a dokonce i Marie Majerové, kterou známe spíš jako autorku sociálních románů. Velmi oblíbenými se 

staly také povídky Maryši Šárecké a milostné příběhy Anny Mittenhubrové. Díky inspiraci z rodného Telečska se 

prosadila Vlasta Javořická, která úmyslně usilovala o tzv. lidovou četbu a situovala své příběhy jak do 

venkovského, tak i městského prostředí. V poválečném období se tato autorka odmlčela, je však zajímavé, že se 

dočkala druhé vlny čtenářské obliby, a to po roce 1990. Její místo ve 30. letech rychle zastoupily další autorky, 

např. Maryna Radoměrská, která napsala román Světlo jeho očí, považované dnes za klasické dílo červené 

knihovny. Příběh chudé ošetřovatelky a osleplého syna bohatého továrníka byl přenesen také na filmové plátno (v 

hlavní roli se Zitou Kabátovou).

Postupně se objevovaly i nové ediční řady, reagující na značnou čtenářskou poptávku, např. Fialová knihovna, 

Modrá devítka, Romány srdcí či Romány lásky. Prostor rozvíjející se červené knihovně poskytovaly také některé 

časopisy (List paní a dívek, Hvězda a za druhé světové války především proslulé Večery pod lampou). Červená 

knihovna vycházela ještě krátce po 2. světové válce, po roce 1948 však téměř zmizela. Jako tzv. braková literatura 

podléhala přísné cenzuře, která dala jen málokterému dílu šanci na zveřejnění. Samizdatem se šířily např. knihy 

Lenky Procházkové (Růžová dáma, Smolná kniha), které však rámec původní červené knihovny výrazně 

překračují erotickou otevřeností, odkazy k antické tradici a sebeironizujícími komentáři.

Po roce 1989 došlo k reedici řady starších titulů, zejména v nakladatelství Ivo Železný. Při pokusu přiblížit je 

současné čtenářské obci však docházelo k mnohdy nešťastným zásahům do textu. Zároveň trh zaplavily i často 

nekvalitní překlady tzv. harlekýnek (podle Harlequin Publishers), do jejichž vydávání se pustila i další

nakladatelství (Ikar, MoBa, Knižní klub). Psaní červené knihovny se následně zhostily i nové české autorky, jako 

Helena Longinová, Milada Večeřová či Eva Marie Körnerová. Oblibu u čtenářek získaly také Radka Štefaňáková a 

Barbara Nesvadbová, jejíž knihy patří k bestsellerům a některé se dočkaly i filmového zpracování (Bestiář, 

Pohádkář). Obě autorky, působící zároveň jako publicistky, umisťují děj do atraktivního prostředí a usilují 

především o komerčně přijatelný koncept. Kvůli skandálu, který vedl až k autorčině smrti, na sebe upozornila také 

Simona Monyová, věnující se v řadě knih tématu nevěry a milostného trojúhelníku. Bolestným prožíváním 

partnerských nedorozumění se zabývají také prózy Ireny Douskové. Postmoderní tvorba se vykazuje vznikem 

pseudorománů, jako např. Román pro ženy Michala Viewegha. Osobitým stylem, založeným na humoru a 

gnómickém vyjadřování, zaujaly knihy Haliny Pawlovské (Zoufalé ženy dělají zoufalé věci). Původní „ženské 



psaní“ posouvají do nových poloh také Tereza Brdečková a Iva Pekárková, kořenící původní milostné příběhy 

dobrodružnými peripetiemi, odkrýváním nejrůznějších tabu a pohledem minorit. Bohatou bibliografií děl určených 

ženám se může pochlubit Irena Obermanová, která jako dramaturgyně spolupracovala ve tvůrčí skupině ČT Anny 

Beckové na několika diskuzních pořadech (např. Ženský hlas s Ester Kočičkovou či Domácí štěstí s Ivou 

Hüttnerovou). V posledních letech se v žánru „romány pro ženy“ prosadila Alena Jakoubková, píšící též pod

pseudonymy Anita Pilar a Aliena de Longhe. Značnou oblibu má u českých čtenářek také slovenská autorka Táňa 

Keleová-Vasilková.

Samostatnou kapitolou je tvorba pro dívky, někdy také přezdívaná růžová knihovna. K jejímu rozvoji přispěla 

především Eliška Krásnohorská, když převyprávěla románek Emmy von Rhodenové pod názvem Svéhlavička. 

Dopsala k nim i svá vlastní tři pokračování (Svéhlavička nevěstou, Svéhlavička ženuškou, Svéhlavička babičkou). 

Populární sérií knih s hrdinkou Irčou se proslavil Josef Roden a z původní trilogie musel udělat pentalogii. Prózami 

ze studentského prostředí se pak k tomuto proudu literatury přidal Vilém Neubauer. Podobně situoval své příběhy i 

Vladimír Watzke, publikující pod pseudonymem Eva Marešová. Velké popularitě se těšily knížky Jaromíry 

Hüttlové, redaktorky časopisu Zora. Pozoruhodnými příběhy dívek z prostředí sportu přispěla Lída Merlínová. 

Úhelným kamenem tvorby pro dívky se stala bezesporu Robinsonka Marie Majerové, která se od svého debutu 

v roce 1940 dočkala několika vydání a letos vyšla i jako e-kniha. Růžovou knihovnu potkal podobný osud jako 

knihovnu červenou, nicméně se na počátku 70. let 20. století prosadil s několika dívčími romány Stanislav Rudolf 

(Metráček, Kopretiny pro zámeckou paní, Něžně háčkovaný čas, Miliónová holka, Zatmění srdce), z nichž byla 

řada také zfilmována. S dívčími příběhy se setkáváme znovu v 90. letech minulého století. Do jejich tvorby se 

pustily především autorky mladší spisovatelské generace, jako Lenka Lanczová, Ivona Březinová, Lucie Lukešová 

či Eva Herzová. Zcela novou podobu růžové knihovny představují moderní fantasy příběhy pro dívky s upírskou 

tematikou, jejichž boom odstartovala slavná sága Stmívání mladé americké autorky Stephenie Meyerové a Upíří 

deníky z pera Lisy Jane Smithové. U nás v této linii pokračuje např. Karolina Limrová nebo Petra Klabouchová.

S červenou knihovnou se pojí také literatura erotická, ale o té si povíme více zase někdy příště.
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