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blast literiírnítvorby úževymezovaná účelovýmipřívlastky, kterépostihVují autorskou
- v našempojednání ,,próza
arovnéžeditorskou orientaci nazce|a určitý okruh čteniířů
prodívky,,,,,dívčípróza,.,,,románprodívlq,,,,,dívčíromán,,či,,romdnek,,-tvoÍiprouvaŽování o populiírníliteratuře pÍitaž|ivýÍ.enomén.
Její autoři adresujísvou výpověďdívkrím, v jejich světě si prtljektujímodelovéčteniářkya vstřícněvstupujído jejich zájmových sÍér,v nichž
dominují oÍázky dospívánía prvních erotických proŽitků.Vstupují svými texty do bohatých
transtextových souvislostí,kteréjsou mj. i architextuální. Dívčírománek má svéžánrovévyhranění,charakterizovánnámětovou i výrazovou konvenčností.
Jako každá literrírnívýpověďse
realizuje v podobě komunikačníhokompromisu mezi autorem, kódem a čtenářem (čtenrířkou),
tj. mezi sdělovacím záměrem, moŽnostmi a pravidly vyjadřovacího médiaa potřebami čiočeká.
vánímčtenáře(čtenrářky).,
Přitom autorskáosobitost je potlačovánave jménuvyhověníŽánrovémuschématua masovéčteniířsképoptávce.
Žánrové schémadívčíhorománku, jeho pravidla a moŽnosti se zejména v kontextu české
meziválečnéliteratury vyfuanily natolik, Že mu vydobyly kvantitativně bohatéZastoupenív její
triviální vrstvě.' Uspokojily očekávánísvých čtenrířekve věku, kdy se touto četbou procbtázi
povědomí.
,jako spalničkami,,,,a hluboce se vepsaly do čteniířského
Díla' zpodobujícíkonflikty dívčíhozráni s uměleckou niíročností,vznikala v jiné literární
vrstvě, v kontextu tvorby významných autorůjako druhovéítvary pr6zy psychologické či společenské,
zcela jinak koncipujícísvého,,mďelového čtenáře...
Miím na mysli např. Boženu Be.
nešovou, Jarmilu Glazarovou, Marii Majerovou, Ivana olbrachta, Marii Pujmanovou. S
výjimkou Robinsonky a Předtuchy " představují.iejichpráce o dívčíchosudech tvorbu pro dospělé,nepostrádajívšakvlastnosti, kteréje mohou činitneintencionální sloŽkou četbymládeže.
Po r. t948 byla dívčímrománkům stejnějako Červenéknihovně či Večerům pod lampou
vývojová linie přerušenaadministrativním zásahem, operací vyloučení,zdůvodněnou ideologicky (buržoaznípřežitek) a axiologicky (literrírníbrak)' Nechtěným důsledkemtohoto opatření
byla osmiletá absence veškeréprózy s dívčíprotagonistkou.

poezie.ln:Proměnysubjektu,
J. Holý:Modelovýčtenář
meziválečné
sv. 2.,red-D' Hodrová,Pardubice
l 994.s. l ó3.
Srov' D. Mocní:Červená
knihovna,PrahďLitomyš|
l99ó,
M' MajerovoucitujeZ. K. Slabýve studiiDívkypro román.In:Dívkyproromán(sb.),Prahal9ó7' s. l l6'
M. Majerová: Robinsonka,1940;M. Pujmanová:Předtucha,l 942.Z ostatních
uvádírn:
B. Benešová:
Don Pedroa Věra
Lukášová'l93ó'J.Glazarová:Vlčíjáma'
l958.AdYent'l939,I.olbracht:osmutnýchočíchHanyKaradŽičové,
|937.
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Na tuto situaci zareagoval apelativním článkem Micha| Sedloň na podzim r. l956.' Zv|áštní
druh prózy pro dívky je podle jeho soudu nutný, dívčíromán nenívyhraněný románový typ a příběhy dnešníchdívek se vymykají stanýmschématům'Je žádoucípřestat je zanedbávat..,,Copak
není lókavé zpodobit dušenašichděvčatve školdch a na pracovištích,na hřištích,v laboratořích i
na družstevníchpolích?,,. sedloňův apelativní text přímo předznamenď míseníaspektů,kterým
bylo na dlouhý časzatíženokritické a teoretickétozvažováni nad prózou pro dívky častooznačovanou rozpačitým přívlastkem ,,tak zvanát,. Sedloň jako doklad svého pojetí prózy pro dívky
uveď výhradně díla hodnotná, žánrově i jinak rozmanitá (např. Robinsonku Marie Majerové,
l940;BirjukovovuCajku,|947;novelu PetraLucieRomainaRol|anda,1919),alejejichvřazenípod společný termín,,román pro dívky..nechtěně iniciovalo kritickou reflexi nově vznikající
prózy s dívčíhrdinkou výhradně v konfrontaci s konzumní meziviílečnoutvorbou.
oŽivení těchto konfrontacívyvolďy na konci 50. tetpráce Heleny Šmahe|ovéMládí na křídlech a Velké trápení.'Rázem upoutaly pozornost kritiky' podnítily úvahyo ,,dívčím
románu nové.
ho typu,,*,ootevření,,dveřípro celý žónr,,'a autorčiněcílenémúsilío jeho regeneraci.Z.K. SIabý
např. ve studii věnovanéHe|eně šmahelové v r. 1961 piše:,Jenomž" o,o si přímo programově
řekla, žechce českoudívčíliteraturu vymanit z povrchnosti, limoruidovosti, obscénnosti.Bylo jí
od počdtkuja'sné,žeřemeslní literáti zavedli literaturu pro dívkyna scestí...,,Na úroveňjejích romdnůstaví z ostatní ,,dívčí,,literatury jedině pnici Zdenky Bezděkové Řitati mi Leni (l948),
dodává však,Že ,,tento romón původněnechtěl být dívčímromónem,,.,,,Podobná tvrzeni, v nichŽ
intencejepochopenajakožánrovádominanta'demonstrujíteoretickouneujasněnostnázorůotak
zvanédivči pr6ze; zdtraz1ují a současněvyvracejí její specifičnosta mísíkritéria pro její charakteristiku. Sama Helena Šmahelovánadnesenáslova o svém programovémúsilío rénesancidívčíhorománu jako žánrupobaveně vyvrátila: ,,Kdyžknížka(roz. Mládí na křídlech) vyšla,doslova
jsem se zděsila nad kritikou, která o ní šmahempsala jako o dívčímromdnu.'.,,,,
oživení prózy s ústřednídívčípostavou na přelomu 50. a 60. let vyvořilo v tvorbě pro mládež
barvitý obraz střetávání uměleckých ambic a konvencí, kritických soudůa nevytříbených reflexí.
Termín,,dívčíromán..ochotně ožil s celou svou neŽádoucížánrovouzátěži.A|e už v r. 1958jej
označilza konvenčníJúlius Noge v recenci ,,konvenční
práce.i Ferdinanda Gabaje Maturantka
Eva.Zdtnaznil potřebnost hodnotných textů,nikoli obnovu románů,kterékdysi tvořily ,periferii
literarury,,,,"Konvenčnítermín,najednoubohatěfrekventovaný,ovšem reminiscencina tutoperifernítvorbu objektivně pomáhal obnovit, a to v situaci, kdy se intenzivně korigoval názor na potřebnost zvláštní četby pro dívky. Nebyla přitom vyslovena, úm méněpak anďyzována možnost
inspirace v niíročné
literatuře, at již pro dospělé,nebo pro m|ádež.
Dívčíchpróz v první půli ó0. let vznikla, byla vydána a pro nízkou kvalitu takénevydána celá
řada, ďe pojmově uchopit jejich specifikum a rozlišit jejich příslušnostk literiírnímkontextůmse
teoretické reflexi nepodďilo. Pojmenování ,,prózas dívčíhrdinkou.., kteró se později stalo výcho.
diskem pojmového upřesnění,použil sice Václav Stejskal už v r .1962,,, ale po celédesetiletíse
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romÍnuprodívky.Z|atý mái l95ó.57,č.l, s. |5.l7.
c . d . .s . 1 7 .
H. Šmahe|ová:
Mlídí a křídlech,
Prahat95Ó.
J. Hrabákovií:
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román nového
typu,Z|^tými! l959,č.I0, s. 47|-2.(H.Šmahelová:
Magda,Prahal9.59.)
Z'K. S|abý:Románpro r|ívkynebodívkypro román.Z|atý
mríjt9ó0' č' I, s. 29. (E. Petiška:Děvčata
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Z|atýmá1l 9ó|, č.7-8,s. 290.
J. Noge: Be|etrizovanávýchovovedačivýchovaumením?,Z|atý m'Í!j
1958'č.7' s. 206. (F. Gabaj:MaturantkaEva'
Bratislava1958.)
V. Stejskal:Moderníčeskáliteraturapro děti, Prahal962, s. 30ó.
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objevovalojako sporadickésynonymumk vžitémuoznačenídivčiprízačidívčíromán.Renesance tohoto románovéhotypu se záhy ukáza|ajako problematická; v r. 1965 nadšenýpropagátor dívčíčetbyZ. K. Slabý po právu konstatoval, že ,,nad dívčímromdnem je zataženo...,.,ba
dokonce už ,,poprchává..'Konstatoval to sice nad dvěma texty slovenskými, ale jeho postřeh, že
sejimi,,celkemprodlužujestagnace,dokterésedostaladívčíčetbavposlednídobě,,,amíněni,
že ,,problematika dívčíhoromdnu je přece jen ošiclnější,
nežjsme se domnívali...o,se nepochyb.
ně opírá i o českýkontext. Domníviímse, žepokles regenerovanéhodívčíhorománu souvisel i
prostůrek
se snahou kritiky ,,určit ve specifickémprostoru prózy pro mládežještě speciJičtější
pro dívlq a pokud možnojenom pro ně a vymezitjej žónrově za pomoci funkcí, úzcededukova''
publiku... Podobná snaha objektivně směřuje zrámce niáročné
ných z jeho určenostidívčímu
literatury do linie tvorby populrírníaž triviá|ní a podléhá tlaku dívčíhorománu jako žánru s
vytrvalou tradicí, bez ohledu na subjektivně sebelépemíněnévolání po jeho novém typu.
Nové impulzy přinesla ažtvorba druhépoloviny 60. let, kdy SNDK vydává B|ues pro Ale.
xandru Věry Ad|ové, Pět holek na krku lvy Hercíkové, Blázny a Pythagora Hermíny
Frankové, Divoké prázdniny Jana Procházky a Metráček Stanislava Rudolfa a v mladé
frontěvycházíCtyřlístekpro štěstíJanyCervenkové.'.Tytotextyvneslydoprózysdívčípostavou tvořivou atmosférudoby svého vzniku, účastnyna vlně kriticismu a psychologismu v
tvorbě 60. let, a úspěšněse vymkly zžánrovékazajky dívčíhorománu' KníŽkaVěry Adlové sice
konvenčníchprvků nese dost, ale portrét Alexandřiny sestry Martiny ji k jmenovaným aktivům
60.letpňbližuje. UŽ tím,žezpÍemiryepizodpozvedáMartininpříběhjakoproces sebepoznání
a prohlédánímylných fikcí' včetněvlastních.I novela Ivy Hercíkové - ovšemdaleko hybněji a
pronikavěji - pracuje s prohledáním konvencí a fikcí. V úsporněexponovanémkonfliktu s humorem zachycuje v Životě svéhrdinky fázi,kdy místozaŽitéhosetrvávánív danémchodu věcí
nastoupíkritičnost,skepse, sebereflexe' překočení mezí mystifikace a reality, závažnérozhodnutí.
Hermína Franková nechává svou jedinečnou Emílii vypravovat a jednat s humorem až
groteskním,b|áznivým,parodujícím.
Napadá konformitu, formalismus,podlézavost,přetviířku.
Žádnou tvárnou konvencí neusnadňuječtenrířkiím
vstup do Emítiina študáckéhosvěta, v něrnŽ
se pohybuje s heslem Pythagoras k,'ráčíz
bodu A do bodu C po přeponě, přímo, s rizikem, ale po
svém,s osvobodivou svěžestí,s vědomím společemskýchsouvislostí.
Jan Procházka na|ézáv Divokých prázdninách docela jiný svět, a to nejen tím, žesi volí
venkovskou scenerii.Děvčea kůň,oba nedospělí,oba nespoutaní,v něm vytviířejímezi sebou
vztah, v němŽ realizují svou osobitost i právo na vzájemnétolerování. V populrírnítvorbě pro
''
dívky patřítéma,,dívkaa kůň..,,,děvčea pony..k námětůmfrekventovanýma trivia'|izovaným.
Procházkova novela příslušído zcelajinéhokontextu, nenínový typ ničeho,co uŽ tu bylo, je suverenníuměleckécílo. Stejně tak román Jany Cervenkové Ctyř|ístek pro štěstí.Dívčípolosi-

t3

t5

to

t1

Z.K. Slabý: Nad dívčím románem zataženo. Z|aÍým:á!jl9ó5, č.2, s. 75. (Recenze ,'románu pro děvčata..E. Čepčekové
Mýlka nep|atí'Bratislava |964.) z. K. S|abý: Nad dívčímrománem poprchává, Z|atý máj |965' č.2, s. 7Ó. (recenze
romátru H. ZeIinovéVečerneprídem,BratisIava l9ó4).
V. Vařejková: Na počátku by|a Maty|da, z|aÍý máj l 9Ó7' č' |0.
V. Adlová: B|ues pro Alexandru, Praha l9óó; l. HeIríková: Pět holek na krku, Praha l9óó; H. Franková:B|,Ázni a
P y t h a g o r a s , P r a h a l 9 6 6 ; J . P r o c h r í z k a : D i v o k é p r á z d n i n y , P r a h a | 9Só. 7R;u d o l f : M e t r á č e k ' P r a h a l 9 ó 9 ; j . Č e r u e n k o v á :
Čtyřlístek pro štěstí, Praha l969.
o pokleslých pony-storieshovoří např' Friedrich Frc|dv pojednáníAnglické knihy pro dívky. In; Dívky pro ronrán,
Praha l 9ó7, s. ó4. Je obmně zajímavé,jak mnoho postřehůzahraničních kitiků o dívčímrománu v uvedeném sborníku
by try|o možnéapIikovat na komerčnívInu tě.chtopróz u nás v současnésituaci (včetnějutorských charakteristik).
N a s v ě d č u j e t o m u i í a k t . ž e d a l š í r o m á n J a n y C e r v e n k osveém e s t r ž i v o t a č e k a | n a v y d á h í d e s e t l e t ( 1 9 8 l ) .
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rotek' dětskýdomov ani epizodaútěku,známéz náročných
i triviálníchpróz, neznamenají
ani
autorskouzávislost'ani Žánrovoupříslušnost.
Idy|ický názevvyvolávánapětíve vztahuk neúhybně drsnémuději, zvýrazňujeparadoxyv pojetíviny, trestua spravedlnosti,rozpormezioficiiálním
a lidsky chápavýmhodnocením
dětí'dospělýchajejich činů'Snadprávě pro svou nonkonformitu
zůstalatatopráce ve složité
kulturnísituaci nedoceněna'''
Stanis|avRudolf Metráčkemneusilujeo záběrspolečensky
tak hluboký, vytvátřipříběhsémantickyprostý.Zápas s všedním
handicapem,který jeho hrdincenepňnáší
soucítění,
ale nový a
nový výsměch'však zpodobil přesvědčivěa natolikpoutavě,žejej ve výčtuaktiv 60. let nelze
opomenout,třebažese na něj některéz následujícíchcharakteristiknevztahují.
Pokusmesepo dílčích
Zastaveních
přejítk obecnější
úvaze:
jsmejakojejívýchodiskozvolili, jsou natolikrůznorodé,
MůŽeme
konstatovat,
Žetexty,které
Žeje nelzepřeklenoutgenologickýmpojmenováním.
Autorskáindividualitadominuje.I jejich hr.
dinkyse výrazněliší-např.užvěkem_atojeaspektvliteratuřeproděti
am|ádeždů|ežiýižánrově re|evalentní.
Nejsou to dívčí
romány. Autorům(autorkrím)
nejdeprioritněo dívčí
čtenářky'
jakýchjsou ,plnéulice,,(řečeno
s UmbertemEcem),nejdeo varioviíní
konvenčního
při
dívčího
běhu,aleo uměleckýútvar,
zpodobující
dívčí
hrdinkujedinečnou
v osobitěspatřeném
intervalujejího životaa ve zce|akonkrétníspolečenské
konstelaci.Není přitom zanedbatelnýstřet této
hrdinky s fixovanounormou,se zažitoukonvencí(v případěHermínyFrankové i s explicitně
představenou
konvencíliterární'.,),
s pohledemklouzajícímpo povrchujevůa vztahů,a s tímsou.
visícísémanticky
přesah,který se čteniířek
dotýkáhlouběji,naléhavěji,
zprostředkovanějivjiné
hodnotové
a proŽitkové
rovině neŽvariacena konvenční
téma.
I tímsi tytoprózy na|ez|ymístov kontextunáročné
s|ovesné
tvorby pro mládeŽa potvrdily z
jinéhoúhlua v jinýchliterrírních
jmenované
souvislostech
nežv úvodu
románya novely ztzv. ve!.
ké literatury,žeprózas dívčí
hrdinkou'byépsána
pro mládež,nemusíbýt fatálněvázánanažáwovékonvencedívčího
románu'resp'románku.
Voláníkritiky po dívčím
románuna sklonku50.let seukiízalojako nevyzraléa snadi matoucí,
protoŽeznamenďomíseníkritériíz roviny triviiilnítvorbys požadavkynanáročnou
|iteraturu.
Záměrné,kritikou inspirovanépřekonáváníkonvencív mezíchžánrunemohlodospět k vytvoření
dívčího
románu ,,novéhotypu...Ambiciózní di|abyla tvořena s osobníautenticitou,bez cílené
konfrontaces tradicí,podobou a funkcídívčího
románujako žánru(s výjimkoukonfrontaceparodující)'bez intencevytvářetjehonovýtyp.
Teoretickáreflexedospělak novémupojmenoviíní
- próza ((ňeji pak román,
novýchútvarů
nol,ela,povídka)s dívčí
hrdinkou.Nový termínobsáhl v osmdesátýchletechi aspektaxiologic
ký,'.,chtělpojmenovatdíta sledujícíuměleckéambicev rrímciÍévětve prózy promladéčtenáře,
pro niŽ v současné
době volímetermínspolečenská
či psychologická.''
V osmdesátýchletechbylo uŽna co seohlédnout,
v proudukvantitativněbohatěse rozrůstající
prózy hodnotovědiferencovat,vrcholky vln tohotoprouduijeho prohlubněstratifikovat.
,,diyči,,
Domníviím
se,Že vědomísoučasného
rozvrstvenírománůpro dívkyajeho reflektovánís pomocí
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H.Frankováoznaěi|a
Bl:íznyaPythagorazadívčírománz.elazřejÍDěprovokativně.svědčí
otomijejípředmluvak2.
vyd. z r. 1994.
Srov. např.o. Cha|oupka:Žánrová sk|adba|iterarurypro děti a m|ádež.
próza,z|atý máj |985, s. 497-498;J.
Dívčí
Kopál - E. Tučná- E. Preložníková:
pre deti am|,ádež,
Literatúra
Bratis|aval987.
Srov.Z. Stanislavová:Priestoromspolďenskejprózy pre deti am|áÁež,
Prešovl995.
H. Šmahe|ová:
Žrí<lné
figury (r.ozhovor
s J. Deí.enerem),Z|atýrnáLj
l9ó4, č.4,s' l50.

pojmů,,populrí
dnešníkitiky s
kontextu,do kte
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pojrnů,,popu|ární,,
a,,triviální..poskytne i zpětným poh|edům nové zaostření.A ve slovníku
dnešníkritiky snad umoŽní postihovat hodnotovou úroveň dívčíchrománů právě v tom
kontextu,do kteréhose vřazuií.

