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1. ÚVOD 

Proměnlivý tok dějin lze sledovat z více pohledů. Letopočty nedostačují - udávají jen 

exaktní hodnoty. Prostřednictvím velkých historických osobnosti si sice můžeme vytvořit 

představu, jak mohlo vypadat životní prostředí tehdejších lidí, ale jen dohromady s 

dějinami společnosti - jakožto souboru konvencí a především způsobů jejich 

zpochybňování - se nám nabízí pohled pod hladinu. 

Velmi cennou retrospektivu nabízejí historické vztahy mezi pohlavími. Především proto, 

jak nevyhnutelně se v nich prolíná biologická a kulturní podstata lidského života a 

soužití. V každém okamžiku dějin v nich najdeme společenskou konvenci snažící se 

vyhranit proti zvířecímu „původu" lidství a na vteřinu přesně toto zvíře v člověku 

podráží nohy jeho - těžko definovatelným - nejlepším úmyslům. 

Žena má v sociálním kontextu mnoho tváří. Objekt romantické lásky, nepostradatelná a 

milovaná matka a nástroj fyzického uspokojení. Trpělivá vychovatelka budoucích 

generací i „čarodějnice" zanechávající skvrny na mužské cti, objektivněji řečeno pýše. 

Politická moc soustředěná v pohlavních orgánech, žena vládnoucí mužům rozumem i 

manipulovatelné nevzdělané dítě. Síla a slabost. Tento základní paradox sloučený v 

ženství a snahy konkrétní, historicky podmíněné společnosti se s ním vypořádat, odkrývá 

nitro doby velmi intimně. Je výzvou doby. její humanity. 

Pokud chceme pochopit kořeny naší státnosti, tzv. první republiku, a vstřebat ji do své 

současnosti, pohled na ženu v tomto meziválečném období nám poskytuje 

nepostradatelný dílek do skládanky doby zosobněné prezidentem Masarykem. Ostatně 

Tomáš Garrigue Masaryk měl v úctě ženské půvaby nejen fyzické, ale také duševní i 

intelektuální. Rozměry této úcty jsou odpovídají velikosti jeho osobnosti. Jeho osobním 

přičiněním mělo čerstvě zrozené Československo rovnoprávnost pohlaví zakotvenou v 

ústavě. 

„Papírové" postavení ženy v prvorepublikové společnosti tedy odpovídalo dnešní normě. 

Jak ale vypadala tehdejší realita? Cenné poznatky týkající se této otázky může přinést 

pohled do soudobých ženských časopisů, které byly určeny pro denní spotřebu i osvětu 

prvorepublikové ženy. Jejich redaktorky neměly jistě v úmyslu zanechat velkolepá 

svědectví pro budoucnost. Jako pramen v sobě nesou určitou bezelstnost informace 
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vyjadřující touhu dobře pečovat o dítě a domácnost, hezky vypadat a především udělat 

sebe i muže šťastným. 

Témata se v tzv. ženských časopisech opakují a nejsou příliš závislá na aktuálním 

letopočtu. „Časopisy určené ženám dávají důraz na témata, která jsou považována za 

typicky ženská, a mají tedy rodovou - genderovou vazbu, "' poznamenává Barbora 

Osvaldová. V ženském mediálním prostoru tedy převažují témata soukromá. Díky této 

pravidelnosti, j iž dokazují i časopisy, které jsou předmětem této práce, lze odkrývat 

faktory, které se na témata v historickém a sociálním kontextu nabalují. Mezi řádky tak 

časopisy naznačují, jak vypadal skutečný dobový ženský svět - vnitřní i vnější. 

Při prvním zamyšlení by se mohlo zdát, že v periodikách vycházejících v první polovině 

minulého století, se budeme muset prokousávat různými tabu. V článcích na zažloutlém 

novinovém papíře nenajdeme „deset způsobů, jak uspokojit muže orálně", ale prudernost 

jim rozhodně není vlastní. Tzv. ženské časopisy obecně totiž mají jeden charakteristický 

rys - touhu po sdílení soukromého. Dřeň konceptu ženského časopisu tvoří přenášení 

debaty mezi přítelkyněmi do mediálního prostředí. Určitá „komunitnost" je pro ně 

typická. Jak poznamenává Osvaldová, určitá uzavřenost se projevuje i v stylistických 

prostředcích jejich jazyka: „ Redakce si vytvářejí vlastní, interní jazyk s ustálenými klišé, 

frázemi, zdrobnělinami, které se pak objevují ve zpětné vazbě v dopisech a ohlasech 

recipientek. "2 Je možné říct, že "sdílení" je jedním ze základních principů ženství ve 

smyslu ujišťování vlastní identity v kontrastu k mužskému principu "konfrontace", což se 

projevuje i v genderově zaměřených médiích. 

"Od devatenácti do osmadvaceti měla jsem pět dětí (o pár řádek výše autorka dopisu, 

podepsaná jako „matka" píše, že prodělala šestnáct potratfi) a když se pak ke mně (muž) 

po denní lopotě s láskou blížil - musela jsem ho odstrkovat od sebe, odhánět ho zlými 

slovy, jen abych do toho zas nepřišla. Místo úsměvů viděl při milování jenom hrůzu 

následků. A já - já jsem přece taky zdravý člověk, který chce a má právo žít a věřte mi, že 

moje plodnost zničila mi štěstí celého života. A také myslím, že bychom měly bojovat 

nejen proti nesmyslnému paragrafu 144 (postihující potrat), ale také žádat, aby 

' OSVALDOVÁ, Barbora. Česká méiha a feminismus. 1. vyd Praha: Libn, 2004 v koedici s nakl SI.ON. ISBN 80-7277-263-5, s. 74 
3 Tamtéž. 
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nemocenské pojišťovny poskytly svými členům zdarma prostředky k zamezení početí, což 

jest jediným správným lékem proti přílišnému počtu dětí. "3 Otevřený požadavek 

antikoncepce a přiznání ženské sexuální touhy vyjádřené v komunistické agitce ukazuje, 

že ani prvorepublikové ženy neodpíraly médiím pohled do svých ložnic. Důležitým 

faktorem otevřenosti prvorepublikových ženských časopisů je i fakt, že s koncem století 

19. století byla společnost donucena se veřejně zabývat problematikou pohlavně 

přenosných nemocí. Také se stále častěji veřejně požadovala dostatečná sexuální osvěta, 

jejíž neexistence měla nejen pro jedince, ale vzhledem k rozšířenosti syfilis a počtu 

nemanželských dětí i celospolečensky tragické důsledky.4 

Když se řekne mladá žena první republiky, automaticky nám naskočí obrázek 

elegantního děvčete, trochu rozpustilého, trochu vzdělaného, spíš roztomile 

samostatného, neomylně mířícího pod manželská křídla. Tak ji nejdůvěrněji známe z 

„vrcholku ledovce" - černobílých filmů pro pamětníky. Za první republiky ale také žila 

první generace žen skutečně vzdělaných, jejichž rozhled nebyl milostí osvíceného 

mužského okolí. Tyto ženy měly svou tribunu v časopise pro moderní a vzdělanou ženu -

Eva. V ní sdílely názory na vlastní emancipovanost (témata vzdělání a zaměstnání) a také 

to, jak si co nejlépe užít - muže, své vzdělání, volný čas. 

Historickým vývojem a novým rozložením sil v hospodářství však za první republiky 

existovala početná skupina žen, která měla méně povznášející starosti - dělnice. Pro ně 

tady byl od roku 1926 Časopis Rozsevačka. Co rozsévala? Kromě klasických rad, jak být 

dobrou ženou a matkou, také třídní nenávist, propagandou překroucené informace a lásku 

k první socialistické zemi světa - Sovětskému svazu. Rozsevačka byla oficiálním 

tiskovým orgánem ženského hnutí Komunistické strany Československa. Stránky těchto 

dvou časopisů ukazují odlišné světy, které se však shodují v místě, času i ději - a tato 

jednota společně s kontrasty nám dohromady vytváří celistvější pohled na tehdejší 

3 Děldopka, dělnická matka. Uirokyně otroku. Rozsevačka, únor 1930, roč 5. č 3, s. 7 
J Neudorflová ve své knize parafrázuje článek z časopisu Ženský svěl, z roku 1912, z něhož plyne, že „v roce 1912 dospěli i odbornici 

v habsburské říši k názoru, že nu školách j e nulno zavésl pohlavní výchovu, protože pohlavní nemoci se slalv masovou záležitosti 

Například ve Vídni bylo 9 "/» maturantů pohlavně nemocných " (Neudorflová Marie L České ženy v 19. smle/i. ftulm Janua, 1999, 

ISBN-902622-2-8, s.l 81 
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ženský svět. V této práci jsem více pozornosti věnovala Rozsévačce. Z prostého důvodu: 

je předzvěstí čtyřiceti let totality, která se rozprostřela nad Československem po druhé 

světové válce. Rozsevačka není nevinná - zplodila mnoho komunistek, které se pak po 

válce účastnily „vykořisťování" neproletářů. Odhaluje kořeny totality a zároveň názorně 

odkrývá principy politické propagandy v mediálním prostředí zaměřeném na ženu. A 

zpětně zase popisuje základní principy ženské Časopisecké žurnalistiky, jimž se navzdory 

svým snahám redaktorky Rozsévačky nemohly vyhnout, pokud chtěly dosáhnout 

kýženého agitačního úspěchu. Dokazují, že ženské časopisy mají svou ustálenou formu, 

které není závislá na čase ani historickém kontextu. 

Časopis Eva autorka zvolila spíše jako výchozí bod, normu, která i z pohledu dnešních 

ženských časopisů působí jako nadstandard. Argumenty pro to autorka popisuje v 

kapitole 3.1. Eva je čisté plátno. Na ní se čitelně promítají směšné, častěji však cynické 

aspekty komunistické propagandy zabalené do ženské dělnické emancipace. 

2. POSTAVENÍ ŽENY VE SPOLEČNOSTI ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

2.1 Společenské změny po první světové válce 

Zena má býti matkou, to prý je její povolání od přírody. Prosím, povězte stejně: muž má 

od přírody povolání býti otcem - a hned uvidíte, jak argument je slabý. Matka je jistě 

něco nadmíru krásného, ve slově matka dá se povědět mnoho, co člověku je drahé. Ale 

jsou všechny matky tak ideální? A proč děláme svátost jen z mateřství a ne stejně z 

otcovství? Mluví se o domácnosti a životě v domácnosti, - tam prý> muž po své lopotě 

denní musí okřát atd.p. Prosím vás, copak nevidět ty muže, jak večer po té lopotě chodi 

do hospody? Kde je tu domácnost? Ano, bude domácnost a bude něco, o čem nemáme 

potuchy, až muž a žena si budou naprosto rovni, domácnost teprve bude, až muž snese, 

aby žena jeho byla stejně samostatná, jako on.5 

5 MASARYK. Tomáš G. Mnohoženstvlajednoienství. Praha: nakl. I) Koči. 1925, s. 23. 
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Autorka si troufá tvrdit, že by bylo třeba důležitého aktuálního kontextu, aby podobně 

laděný článek dnes vůbec prošel přes zasedací místnosti vedení až na stránky listu. 

Taková slova by i dnes spadala do „ženské tematiky", která člověka až někdy otravuje, 

jak se nedávno v Lidových novinách vyjádřil známý psycholog Petr Moos.6 Publikaci 

takového textu by ale určitě „ospravedlnila" významná osobnost, jejíž jméno přispívá k 

prestiži periodika.7 Tuto podmínku citace bezvýhradně splňuje - autorem je Tomáš 

Garrigue Masaryk. Velký český filozofa státník by dnes zřejmě byl zklamán, že i ve 21. 

století stále existuje přihrádka „ženská témata", která on sám revolučně považoval za 

samozřejmě celospolečenská. 

První republika přinesla ženám minimálně ústavní možnost rovné šance. I ato změna k 

lepšímu nebyla samozřejmě jedinečnou zásluhou velké státnické a morální autority TGM. 

V jeho a především v celospolečenský prospěch hrál dějinný vývoj. České emancipační 

snahy dosáhly v 19. století značných úspěchů. V českém kontextu jsou úzce spjaté s 

národně osvobozujícím procesem. Mužské vidění ženské emancipace během 19. století 

oscilovalo od názoru, že vzdělaná žena je minimálně kvalitnějším výchovným nástrojem 

pro budoucí velké Čechy mužského pohlaví, až k masarykovskému emancipačnímu 

imperativu. Kartami také míchaly levicové proudy hlásající volnou lásku a marxistické 

pojetí emancipace podmíněné zrušením soukromého vlastnictví. 

Vývoj od první české feministky, dobré hospodyně Magdaleny Dobromysly Rettigové 

(1785 - 1845)", která považovala vzdělání žen za „hlavní zdroj respektu ženy v 

manželství a v rodině", protože jedině tak mohla být muži dobrou ženou, jejíž společnost 

by - konečně! - preferoval před hospodou a prostitutkami', až k ústavou zaručené 

rovnoprávnosti a hlasovacímu právu poznamenaly ale také dva hybné, z evropského 

pohledu národnostně neutrální milníky. Jejich symboly jsou stroje a zbraně. Přestože tato 

slova v kombinaci se „ženou" lze z literárního hlediska považovat za protimluvy, v 

praktickém životě sehrály důležitou roli v emancipaci žen. 

0 MOOS, Petr Kéž by se ženy nestaly kvótami. Lidové noviny, březen 2005, roč 18. č 054, s 10 
7 Autorku v tomto odstavci vychází z vlastních zkušeností Od dubna 2004 do jara 2O05 pracovala v Lidových novinách, v mbnce 

Názory/Horizont pod vedením Miloše Čermáka 
8 NEUDORFLOVÁ, Mane L České ženy v 19. století Praha Janua, 1999. ISBN - 902622-2-8. s. 8 

* Tamtéž 
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Zavedení strojové výroby stálo muže jejich nenahraditelnost pramenící z fyzické síly. 

Zrovnoprávnění v průmyslové oblasti, třebaže se netýkalo finančního ohodnocení, 

označuje S. K. Neumann za třetí epochu svých Dějin ženy (poprvé publikováno 1931), v 

níž začíná diferenciace ženy - tedy rozdělování do různých oborů.1" 

Všeobecně přijímaným názorem je teze, že čtyři roky Velké války, které dějiny musely 

nazvat první světovou, byly pro ženské eniancipační hnutí mimořádně výživné. A to 

„přestože" se i programové feministky vzdaly svých bojů za rovnoprávnost 

koncentrovanou do požadavku hlasovacího práva. „Dokud naše země zakouší utrpení, 

nikdo nesmi hovořit o právech. Teď máme pouze povinnosti, 10 napsala šéfredaktorka 

přední tiskové tribuny francouzských umírněných feministek La Franpais Jane Misme. 

Muži svým nečekaně dlouhým odchodem do zákopů „uvolnili" ženám místa i v oborech, 

které pro ně byly dříve uzavřené - ženy méně něžné pohlaví nahradily v těžkém i 

zbrojním průmyslu, usedaly za volant. Princip totální války udělal z žen rovnoprávné 

bojovnice. Zároveň jim dal možnost ověřit si, že zvládnou roli hlavy rodiny. V menších, 

vesnických komunitách se také ujímaly správních funkcí. 

Koncem 20. století se objevily názory, že společenské změny zapříčiněné válečným 

stavem v letech 1914 - 1918 byly pouze dočasné a povrchní a že válka spíš posílila 

mužskou identitu, která se ocitla před první světovou válkou v krizi, a znovu potvrdila 

status ženy jako plodné matky a výkonné hospodyně.12 Francouzská autorka Francois 

Thebaud píše: „Pouze jména hrdinů a bitev přežila. Pomníky mrtvým po celé Evropě 

vrátila obě pohlaví na "svá místa". Ženy byly připomínány pouze v alegorické rovině: 

jako bohyně vítězství, plačící vdova a příležitostně jako matka proklínající válku. 13 

Přesto je třeba brát první světovou válku jako dobu, která vzpružila ženské sebevědomí i 

ozdravila veřejné vnímání ženy. To mimo jiné vyplývá i z obou studovaných periodik. 

10 NEUMANN, Stanislav K. Dějiny ženy. Praha: Knižní klub, 1999 ISBN 80-86355-03-9. 

" Kolektiv autorů..'! Htstoryof Women m lile Wesr USA: The Belknap Press of Harvard College, 1994, ISBN 0-674-40374-6 s. 27. 
12 Tamtéž, s. 23 
13 Tamtéž, s. 2 2 - 2 3 
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2.2 Zaměstnanost žen s ohledem na historický vývoj v 19. století 

Jak už bylo řečeno výše, jednu z rozhodujících etap na cestě k emancipaci žen 

představuje strojní výroba, která ženám umožnila vstoupit do výrobních procesů, kde 

dříve nemohly soupeřit s fyzickou silou mužů. Svou roli ale sehrál také demografický 

vývoj. „Od poloviny 19. století totiž v Evropě přibývalo žen a ubývalo mužů, 

nezanedbatelným důsledkem tohoto trendu byla skutečnost, že se všeobecně snížil počet 

kandidátů ženitby. "N Což znamenalo, že si ženy musely hledat nová zaměstnání - obživa 

plynoucí z povolání manželky už nebyla tak jistá. Lenderová dále píše, že prvním 

povoláním zajišťujícím ženě ekonomickou nezávislost bylo učitelství - tady ale ženy 

platily krutou daň v podobě zákonem přikázaného celibátu. Roku 1896 tvořily ženy 28 

procent všech pedagogů na všech veřejných školách.1" 

Po první světové válce se ženy v pracovním prostředí začaly prosazovat daleko více. 

Nebyla to jen setrvačnost válečného státu quo. Ženy se dále uplatňovaly ve svých 

tradičních ženských zaměstnaneckých rolích - jako služebné, zdravotnice, administrativní 

pracovnice a dělnice. Poslední jmenované tvořily mezi proletariátem poměrně velkou 

skupinu: „Ještě v roce 1918 byl Spočet dělnic) v důsledku války neobyčejně vysoký. Podle 

počtu nemocensky pojištěných činil 39,2 %. Po válce sice prudce klesal - v roce 1919 na 

32, potom však na této rovině dlouho kolísal. Podle sčítání lidu 1921 v Český>ch zemích 

366 356 průmyslových dělnic, tedy 23,04 % všeho dělnictva (a vžitou představu, že 

zaměstnáni jako dělníci byli tehdy v drtivé většině muži, nutno revidovat). V kategorii 

„samostatně vykonávaných domácích služeb" ovšem ženy dominovaly (s 87,5%) a jako 

služebnictvo, žen bydlících u zaměstnavatele, se vyskytovaly prakticky jen ony (98,1). Že 

bylo nejvíce žen zaměstnáno v textilním průmyslu (59,38 %) je obecně známo, a v 

oděvním to bylo ještě víc (61,01 %). Poněkud však překvapí jejich počet (35,67 %) v 

průmyslu chemickém. "Ió 

Své plody za první republiky sbíralo také prosazování ženské vzdělanosti z minulého 

w LENDEROVÁ. Milena K hříchu ik modlitbě 1 vydání. Prahu Mladá fronto, 1999. ISBN 80-204-0737-5 s. 251 
15 Tamtéž, s. 255. 

"KÁRNÍK,Zden ík České zemé v éře první republiky. 1. vydání Praha Libri,2000 ISBN 80-7277-027 . s 305 
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století. Především středoevropská rarita17, duchovní dítč Elišky Krásnohorské -

gymnázium Minerva, které umožňovalo studentkám pokračovat ve studiu na Karlově 

univerzitě. Přestože boje o řádné studium na vysoké škole byly poměrně tuhé, se 

začátkem století byly pro dívky otevřeny dveře většiny poslucháren, z nichž měly 

možnost odejít s vysokoškolským diplomem. Ženy se studijně věnovaly především 

filosofii, filologii a medicíně. Například práva jim ale byla zpřístupněna až roku 191818. 

Minerva neemancipovala jen studentky, ale i své zaměstnankyně. Jakkoli se fakt, že 

tamní učitelky se mohly rekrutovat z řad vdaných, může vypadat jako emancipace 

naruby, jistě odstraňoval aspekt nerovnoprávnosti (kantoři muži rodiny mít mohli) - že 

žena nemohla být zároveň dobrou matkou i pedagožkou. 

Ženy se díky možnosti vzdělání (Minerva přitom nebyla jedinou dívčí vzdělávací 

institucí, např. v Brně a ve Valašském Meziříčí fungovaly tzv. Dívčí akademie) 

uplatňovaly v nových oborech vyžadujících specializované univerzitní vzdělání. Ženy se 

začaly autonomně objevovat i v nejvyšších politických kruzích. Mezi nejvýznamnější 

političky první republiky patřily Františka Plamínková, Fráňa Zemínová a Milada 

Horáková. O nesnadných genderových zápasech v praxi píše Olga Scheinpflugová v 

článku kritizující soutěže krásy v Evě: „Nehodí se to palčivě v dnešní napjaté době, kdy 

hladovíme, my ženy, se svými neuplatnitelnými doktoráty, které jsme studovaly, jen 

abychom dokázaly stejné schopnosti s muži, v době, kdy napínáme mozky, ženské, křehčí, 

vedle mužský>ch svalnatých, v době, kdy tolik z nás slábne nervovým vysílením - jen 

abychom vybojovaly ženské moci v duchovním království trochu důvěry. Vzhledem k 

tomu, že Eva byla mediální tribunou sebevědomých vzdělaných a pracujících žen, lze 

předpokládat, že její slova o „neuplatnitelných doktorátech" odpovídají skutečnosti. 

" K.ÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře pnm republiky. I vydáni. Praha Libri, 2000. ISBN 80-7277-027. s. 305 

" NEUDORFLOVÁ. Maric L České ženy v 19 století. Praha: Janua, 1999 ISBN - 902622-2-8 s. 117 

" OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. I .vyd Praha Libri, 2004 v koedici snakl SLON ISBN 80-7277-263-5 s 28 

" SCHEINPFLUGOVÁ Olga Soutěže krásy. Eva říjen 1929. r 1.4. 20. s. 24 
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2.3 Žena novinářka za první republiky 

V úvodu práce jsem zmiňovala sledování významných osobností podle principu 

„vrcholku ledovce" dobové společnosti jako jeden z přínosných postupů, jak nahlížet do 

minulosti. Nejvýznamnější ženskou postavou mediálního prostředí meziválečného 

Československa je bezpochyby Milena Jesenská. Milenino jméno se v rozporu s její 

emaneipovaností dostalo do běžné slovní zásoby 21. století především díky jejímu 

blízkému, třebaže platonickému vztahu s jednou z největších mužských postav literatury 

20. století - Franzem Katkou. 

Její pozice v dějinách české žurnalistiky je přitom velmi autonomní. Jako jedné z mála 

nekomunistických novinářek se j í podařilo vysoko překonat laťku ženské žurnalistiky. 

Svou - násilně ukončenou - profesní kariéru završila na prestižním komentátorském postu 

v Časopise Přítomnosti Ferdinanda Peroutky, jehož po zatčení nacisty nejen zastupovala, 

ale především úspěšně zastoupila. 

Její žurnalistické začátky jsou spojené s psaním o módě. V něm ale dokázala bystře 

spojovat aktuální trendy v oblékání s „novinkami" ve společenských pocitech žen. 

Ženskou rubriku vedla už v Peroutkové Tribuně, zároveň se díky jejím překladům na 

stránkách této tribuny pražských židovských intelektuálů objevovaly překlady prací 

Franze Kafky. Díky Mileně, kterou považoval za „femme fatale", (ale i dalšímu 

překladateli Dohnalovi) se tak mohl Peroutka chlubit tím, že „byl vlastně prvním 

publisherem Kafkovým."20 Což ale není tak úplně není pravda, „...prvním Čechem, který' 

utiskl překlad Kafkovy prózy, byI v Kmeni S. K. Neumann, "2I píše na stejné straně Pavel 

Kosatík v Peroutkové biografii. Za zmínku stojí i fakt, že svrchovanou pozici měla i v 

pražské bohémě - nebyla jen ozdobou, jakousi „múzou", ale její zcela výkonnou 

osobností. "Okruh kolem Jesenské dokázal, že k tehdejší intelektuální elitě popi-vé 

náležely i ženy..,"" poznamenává Osvaldová. Případ Jesenská zároveň naznačuje, že žena 

- novinářka nebyla za první republiky raritním úkazem. Princip novinářství - být součástí 

veřejného prostoru - jistě dobře ladil s novým pocitem rovnoprávné ženy, zvláště té, která 

! 0 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka I vydání. Praha, Litomyšl Paseka, 2U03. ISBN 80-7185-568-5. s 70 
21 Tamtéž. 

" OSVALDOVÁ. Barbora Česká média a feminismus 1 vyd Praha Libu. 2004 v koedici s nakl SLON ISBN 80-7277-263-5 s 39 
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své vzdělání získala na Minervě. Na stránkách prvorepublikových periodik žije mnoho 

novinářek - jenže tak trochu bezejmenných. Bohužel o nich existuje minimum informací. 

Jen pro srovnání - nesplněným kariérním snem minervistek byla podle slov dr. Jonákové 

diplomatická dráha, na poli zahraniční politiky se ženy musely spokojit s úlohou 

manželky s vlivem. 

Na druhou stranu není na místě idealizovat si rovnoprávnost tehdejšího mediálního 

prostoru. Jako spolehlivý zdroj o tehdejších šancích na realizaci snu o kariéře novinářky 

se jeví odpověď redaktorky ČTK Věry Rosenbergové-Janáčkové na pravidelnou anketní 

otázku časopisu Eva, jak jsou, nebo nejsou ženy spokojené se svým zaměstnáním: „ O 

novinářství v našem obecném a odborovém slova smyslu se jako o ženském povolání 

dosud dobře mluvit nedá. Výroba různých hlídek stává se novinářstvim teprve tím, čím 

dovede překročit předurčené meze a strhnuti na sebe zájem všeobecný. To je vzácné a 

ani není účelem těchto rubrik. Také borglaisky o dětských kočárcích nebo náladě v 

sanatoriu, feuilletony a la ,Florencie a já', nebo ,Přítel odešel', mohou být docela 

líbezným psaním do novin, ale novinářstvim nejsou. 

Skutečné žurnalistky by se u nás daly spočítat na prstech. Jejich posice je spíše dosud 

založena na jejich individualitě, která by se probila za všech okolností, nežli na řádu 

věci, dle něhož by se mohly řídit ženy hledající chleba. Líčení osobních zkušeností 

nepřineslo by tedy v tomto případě užitku. Všeobecně platí o tom povolání totéž, co pro 

jiné, ženami dosud nedobyté varty: mnoho trpělivosti a námahy, nežli se ženě odpustí, že 

je ženou, a pro stejné postavení s mužem k\>alifikace nejméně o polovinu lepší. To už je 

osud průkopnic... Pro mnoho žen má novinářství zvláštní přitažlivost, neboť se mýlí v 

jeho podstatě. Domnívají se, že co se pěkně, lehce čte, se také tak pěkně a lehce napíše. 

Kromě toho spoléhají na vrcholné přednosti ženského intelektu, na chápavost a dar 

intuice, jichž je sice pro novinářství velmi zapotřebí, ale v průvodu vědomosti, zralosti a 
I < . i.23 kazne. 

23 Ankeia EVA..Únor 1929 roč 1, C 7, s 21 Vycházela pravidelné od 2 čisla 
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Přestože ochota „kompenzovat své ženské pohlaví kvalitnější prací" musí i dnes patřit do 

výbavy většiny žen, které mají ambici dosáhnout vysokých, výjimečně placených pozic, 

žurnalistika je dnes, co se týče kategorie pohlaví, poměrně otevřeným povoláním. 

V redakcích všech čtyřech hlavních deníků. MfD. Právo. LN, HN. jsou ženy zastoupeny 

tak, že minimálně opticky nepůsobí jako výrazná menšina. V televizní žurnalistice 

dokonce působí, jako by byly v převaze. Ženy se také prosazují v žurnalistickém žánru, 

který bychom s dobrým úmyslem instinktivně přisoudili spíše muži - jednou z 

nejvýraznějších osobností současného českého válečného zpravodajství je bezpochyby 

reportérka Petra Procházková. Ani kmenové komentátorské posty už nejsou mužskou 

výsadou. LN (Petruška Šustrová), HN (Patricie Polanská) i MfD (Jana Bendová) mají ve 

svých publicistických rubrikách každý po jedné ženě. Ty se nevěnují pouze ženským a 

sociálním tématům, přestože k nim inklinují. Zdá se, že témata se uvnitř rubriky 

nedistribuují na základě genderového předpokladu. Tendenci české publicisticky 

angažovat ženský - nebo třeba jen ženou psaný pohled na skutečnost - nasvědčuje i krok 

vedoucího komentátorské rubriky Lidových novin Miloše Čermáka (do roku 2005), který 

prestižní osobnostní formát, svůj tzv. diář, který vycházel pravidelně ve středu, v 

souvislostí s obsahovými změnami uvnitř listu zcela záměrně přenechal ženě - publicistce 

Kateřině Jonášové.34 

3. ČASOPIS EVA JAKO OBRAZ VZDĚLANÉ ŽENY ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

3.1 Charakteristika a historie časopisu 

V úvodu práce jsem naznačila, že časopis Eva se i s téměř stoletým odstupem jeví jako 

nadstandardní měřítko pro posuzování tzv. ženských Časopisů. I na dnešním mediálním 

trhu by Eva znovu našla volné místo, které po sobě zanechala a které z logických 

politických důvodů zůstávalo padesát let neobsazeno. Mnohé z článků publikovaných na 

jejích stránkách by i dnes vyzněly nejen aktuálně, ale některé by jistě stále provokovaly. I 

na zažloutlém papíře působí svěžím dojmem. Pokud bychom hledaly jedno slovo k 

charakterizaci časopisu, pak se jednoznačně jako nejvýstižnější jeví její „vyrovnanost". 

24 ČLRMAK, Miloš O autorech komentářů a lidech se scvrklými mozky Lidové noviny, březen, 2005 roč. 18, č 069, s 9 
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Na jednu stranu tematická - Eva nikdy nezachází do extrému, nejen co se týče 

genderových témat, ale ani emancipační obsahy se nikdy nevymykají z mezí řeknéme 

elegance. Třebaže tato „ženskost" ve světle mnohých feministických teorií může působit 

jako stereotypizace.2 Stejně jako mají své pravidelné místo stránky zabývající se 

módou, stejně tak se objevuje rubrika „Život a práce žen", která čtenářky informuje o 

úspěších představitelek ženského rodu nejen v ČSR, ale také v zahraničí - většinou tyto 

ženy pocházejí z řad umělkyň, sociálních pracovnic, vědkyň a političek. Pocit 

vyrovnanosti prezentují také formáty článků - např. v rubrice „Ve stínu rodinného krbu" 

líčí Eva příbytky ženských osobností doby formou impresionistickou, která daleko více 

představuje osobnost majitelky než její „dobrý vkus" hospodyně: „Teď ve všech třech 

pokojích, které jsou pozoruhodné také tím, že že jejich určení nelze přesně rozpoznat, 

svítí lampy a na stolcích kouří koflíky s čajem. Nutno míti na paměti, že pani domu není 

jen velká spisovatelka, ale i vý>borná hospodyně. Důkaz je zřejmý - na stolech i na 

stolcích stojí všude vázy a podnosy s takovým domácím pečivem, že nevíš, o jaký recept 

dříve pořádat, "26 píše W. Melniková-Papoušková o příbytku spisovatelky Anny Marie 

Tilschové. Dalším rozměrem vyrovnanosti na stránkách Evy můžeme považovat určitý 

nadhled, prostřednictvím něhož redaktorky se svými čtenářkami komunikují. Její tón 

nikdy není útočný. 

„Udřená Evropa, v níž se stala žena po válce polovinou hospodářského zápasu, přejala 

vesele tuhle ohavnou roztomilost. - Volí se krásk)>. - Jistě je krásné být zvolena, jako 

ponižující být volena... Krása je krutou povinností nás žen a oprávněným požadavkem 

mužů. Je samozřejmé, že ženy, které duševně pracují, mají jiný výraz, pleť se unaví, oči 

ztvrdnou a tělesná pružnost zmcilátní. Buďme tedy vděčny těm, které zastupují království 

krásných zde na zemi. Já si jen skromně myslím, že by kulturní svět ženám měl ušetřit 

utrpení této ctižádosti... Je to pravda, žena má být hezká celý život. Hezká nejen tváří, 

které se nedá poroučet, ale také milostí, příjemností a pohodou, hezká nejen svému muži, 

25 l ady autorka považuje za důležité poznamenat, že vnímáni poslání ženských časopisů hodnotí jako výrazné subjektivní otázku, 

závislou na vlastních genderových zkušenostech. 
26 MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVA, Naděžda IV stínu rodinného krbu RVA l.eden 1929. roč. 5, č 5. s 24 
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ale také později, hodně později i svým dorostlým dětem. Jsou to kruté nároky na dnešní 

ženu, mnohdy stejně udřenou jako muž, kterému se má líbit... Buďme rády a rádi, že 

máme hezké ženy, ale proboha jen nechrne soutěží!"2 Autorkou tohoto textuje herečka a 

spisovatelka Olga Scheinpflugová, dnes známá spíše jako životní partnerka spisovatele 

Karla Čapka. Její myšlenky představují určitý program časopisu Eva: emancipovanost, 

nikoli však na úkor ženskosti. 

Eva, jak ji ztělesňuje Scheinpflugová, s mužem nesoupeří v rovině soukromí, jen se mu 

chce vyrovnat v prostředí veřejném. V tomto ohledu je Eva protikladem k současným tzv. 

ženským časopisům, která ženy učí, aby se „emancipovaly" především v prostředí 

intimního vztahu: velký důraz kladou současné časopisy - zvlášť ty se zahraniční licencí 

(časopisy z české produkce nelze v tomto ohledu brát jako směrodatné, protože jsou 

zaměřené na starší věkovou skupinu) - na osvobození se z pojetí sexuality jakožto 

ukojení nadřazené mužské sexuální potřeby. Emancipují spíše ženský pohlavní orgán. 

Na jednu stranu můžeme takové pojetí chápat jako přirozený vývojový stupeň mediální 

komunikace v tzv. ženských časopisech, následující po dosažení - tu větší, tu menší -

profesní a společenské emancipace. Jenže tyto časopisy zapomínají v příliš velké míře na 

ženskou duši, kterou ponechávají v bezradnosti sexuálního objektu neustálým 

zdůrazňováním šablonovité krásy a podstaty muže jako živitele (chápejme velmi 

zabezpečeného živitele). Jiným jazykem hovoří jen editorialy a některé autorské texty. 

V tomto směru je Eva stále časopisem pro moderní ženu, i tu současnou, právě díky 

tomu, že se proti muži nevymezuje v soukromé rovině - Eva se přiznává ke snaze být 

dobrou i krásnou ženou, ale zároveň touží po respektu nejen podle kritérií vzdělanosti, 

ale i individuality. Tímto otevřeným „přiznáním" nedochází k tomu, co Osvaldová 

popisuje následovně: „Redakce zařazují materiály o emancipaci, ale zároveň v jiných 

textech petrifikují to, co kritizují. 

21 Tamtéž jako poznámka č 19 

" OSVALDOVÁ, Barbora Česká média a feminismus. 1 vyd. Praha: Libn. 2004 v koedici s nakl SLON ISBN SO-7277-263-5. s. 76 

Celá strana 18 je inspirována myšlenkami Osvaldové z kapitoly Feminismus a tzv ženské časopisy tamté? s 73 - 76 
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Pojetí emancipace prolínané se stereotypní ženskostí, jak je představuje prvorepubliková 

Eva, je pravděpodobně nejen bližší přirozenému pocitu ženy, ale je také v mnoha 

ohledech náročnější tyto dvě roviny ženství novinářsky vybalancovat. V tomto světle 

současné licenční časopisy ukazují svou pravou, z emancipačního hlediska nepříliš 

ambiciózní, tvář reklamních plátků. Přestože v mnoha ohledech hrají důležitou roli ve 

vytváření povědomí o problematice týkající se žen - např. sexuální obtěžování, nerovné 

příležitosti v zaměstnání, domácí násilí apod., právě vypjatým vztahem k „soukromému" 

muži a jeho ventilací prostřednictvím sexuality ztrácejí celospolečenský vliv. Nejenže 

nemohou být brány ze sociologického hlediska jako žurnalistické tribuny žen, ale ani 

ženy samotné je tak nemohou vnímat. Je pravděpodobné, že je považují spíše za 

„tramvajovou", oddechovou četbu. 

Dalším pozitivním aspektem Evy je fakt, že dává poměrně značný prostor mužským 

autorům, i s jejich „galantními" úsměvy nad ženskou emancipací. 

Obecně je však těžké generálizovat otázku poslání tzv. ženského časopisu. Každá žena 

jej, na základě vlastních soukromých i pracovních zkušeností, může vnímat jinak. 

Osvaldová dále k problematice současných ženských časopisů poznamenává: „ Dalo by 

se konstatovat, že vycházejí z ,mužského pohledu na svěť, i když v jednotlivých projevech 

proti němu píší." Vyspělost Evy, která chybí současnému ženskému mediálnímu 

prostředí, spočívá především v tom, že se proti mužskému světu tolik nevyhraňuje, ale 

spíše se zabývá vlastními pocity žen a názory týkajícími se jejího společenského 

postavení. Její přístup k emancipaci je konstruktivní v rovině sebereflexe. 

Každopádně můžeme díky Evě shrnout aspekty „efektivní" ženské časopisecké 

žurnalistiky - nemohou chybět rady týkající se domácnosti (recepty, bydlení) a péče o 

děti, rady týkající se ženského zevnějšku, reflexe vztahu mezi mužem a ženou, poradny 

(zdravotní, právní) odrážející hlavně sociální problémy žen, ale ani emancipační 

otazníky. 

První číslo Časopisu vyšlo 1. listopadu 1928. Eva začala vycházet jako „časopis pro 

moderní ženu", už roku 1932 ale své publikum profiluje jako „vzdělanou ženu". V 30. 

* OSVALDOVÁ. Barbora. Česká média a feminismus. 1 vyd Praha Libni, 2004 v kocdici s nakl SI.ON ISBN 80-7277-263-5. s. 
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letech se její lehký koketní tón trochu vytrácí, zřejmě v souvislosti s hospodářskou krizí i 

okolní politickou situací. Časopis už není tak „buržoazně" bezstarostný. V průběhu 

existence časopisu se nezměnilo vedení listu - šéfredaktorkou byla Jarmila Nováková. U 

zrodu Evy stál také grafik František Tichý, v roce 1931 se jako odpovědný grafický 

redaktor objevuje akademický malíř V. Michal, na stránkách se často objevují fotografie 

z dílny Josefa Sudka. 

Poslední Eva se na stáncích objevuje v srpnu 1943. Tedy v době, kdy první republika - jíž 

byla Eva důvěrnicí - byla už pět let jen nostalgickou vzpomínkou umocněnou 

mnichovským syndromem a válečnou zkušeností. 

3.2 Praktické aspekty 

Čtrnáctideník Eva vydávalo nakladatelství Melantrich za cenu čtyř korun, v 30. letech byl 

o korunu levnější. Ústředním ředitelem Melantrichu byl Jaroslav Šalda - manžel vedoucí 

redaktorky Jarmily Novákové. Právě tato rodinná vazba umožňovala existenci časopisu v 

podobě, v jaké vycházel - s barevnými ilustracemi, se zajímavými fotografiemi, nejen 

původními českými, ale i s mnohými zahraničními, a především se spisovatelskými 

jmény historické hodnoty. Melantrich byl velmi úspěšný podnik, a mohl si tudíž takovou 

citovou investici dovolit, aniž by se příliš zaobíral podnikatelskou stránkou. Za úspěchem 

tohoto prvorepublikového nakladatelského gigantu stál právě Šalda, a paní Jarmila díky 

svému muži mohla časopis dělat skutečně podle svých představ. 

Odpověď na otázku, jak se podařilo nkladatelství, a tím i časopis udržet při životě v 

tuhých protektorátních dobách, nabízí Julius Firt ve své vzpomínkové knize Knihy a 

osudy: ,Jsem dalek toho, abych - jako někteří jeho bývalí přátelé z řad nekomunistů -

vinil Šaldu z vysloveně dobrovolně kolaborace s Němci. Nicméně způsob, jimž se snažil 

udržet Melantrich, prokazuje charakter kolaborace. "" 

10 FIRT, Julius. Knihy a osudy. 1 vyd V ČSFR Brno Atlantis, 1991 ISBN 80-7108-015-2. s. 137 

20 



3.3 Osobnosti 

Osobnost Jarmily Novákové stále čeká na svého životopisce. Z dnešního pohledu za ni 

vlastně hovoří jen její vcelku nadčasové dílo v podobě časopisu Eva. Mluví o ni i Julius 

Firt ve své již zmíněné knize - podle jeho memoárů měla být jakousi objevitelkou 

významné osobnosti české literární kritiky - Bedřicha Fučíka.31 I z této informace lze 

usuzovat, že Nováková musela být vzdělanou a nápaditou ženou, které nechyběl 

novinářský cit a talent. Díky Firtovi také víme, že po válce pracovala jako redaktorka v 

komunistickém nakladatelství Práce. Její muž, přestože pobíral doživotní penzi od 

nakladatelství Melantrich, se podílel na reorganizaci tiskových podniků sociálních 

demokratů.32 

Evu spoluutvářely velké spisovatelské osobnosti - na jejích stránkách publikovali Karel 

Poláček, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka či Božena Benešová. Stálé rubriky měly ale na 

starosti ženy, o nichž se toho ve všeobecně dostupné literatuře mnoho nedočteme. Marja 

Boučková pečovala o rubriku domácnost, Máša Broftová se starala o literární agendu 

časopisu. Mnohé z jejich autorek byly zároveň překladatelkami. Do této kategorie spadají 

Naděžda Melniková-Papoušková a Staša Jílovská. 

Melniková-Papoušková byla Ruska a byla velkou znalkyní ruské avantgardní poezie. Do 

Československa přišla se svým mužem legionářem Jaroslavem Papouškem, a poté, co se 

naučila česky, začala publikovat: „Z j e j í ch kulturních analýz si čtenáři Přítomnosti mohli 

už během 20. let učinit představu o bytostných příčinách nenávisti komunistického 

režimu k tvůrčí inteligenci. "3J 

Staša Jílovská psala o módě. Blízká přítelkyně Mileny Jesenské z Minervy ale také nikdy 

nezůstávala na povrchu. Více psala o ženě zahalené do kusů té či oné látky než o diktátu 

módy: „To je kapitola o kožichu, kterou lze zakončit jen přáním, aby všechny ženy na 

světě měly tolik peněz, aby si mohly koupit dobrý a vkusný kožich, nemaji-li tolik rozumu, 

" FIRT, Julius. Knihy a osudy 1 vyd V ČSFR. Brnu Atlantis. 1991 ISBN 80-7108-015-2. s. 135 
52 Tamtéž, s 141 

" K.OSATÍK, Pavel Ferdinand Peroutka. 1 vydáni Praha, Litomyšl Paseka, 2003 ISBN 80-7185-568-5 s 137 
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aby se spokojily dobrým látkovým pláštěm.""4 Počátkem 20. let spolupracovala s 

Josefem Florianem na jeho nakladatelské činnosti. Díky jejím administrativním zásluhám 

se produkce nakladatelství Dobré dílo dostala více do pražského povědomí. Bohužel i ji 

si budeme muset představit prostřednictvím jejích milostných vztahů. Jejím prvním 

mužem byl Rudolf Jílovský, jeden ze zakladatelů legendárního kabaretu Červená sedma. 

Později pracoval jako redaktor v nakladatelství Borový, ale v této činnosti se mu příliš 

nedařilo. Nikdy se nesmířil s tím, že kabaret zanikl a on že se musel věnovat civilnímu 

povolání. Diváci se tehdy začali přiklánět nalevo - k novým favoritům pražské divadelní 

scény patřili Voskovec s Werichem. Nalevo se ovšem přiklonila i Staša, která se sblížila s 

Adolfem Hoffmeisterem, výtvarníkem z Devětsilu. Podle Firta nesl rozvod Jílovský 

velmi těžce." Nejlepším přítelem Jílovského byl Ferdinand Peroutka.Významnou 

osobností Evy je bezpochyby Olga Scheinpflugová, herečka, spisovatelka a femme fatale 

Karla Čapka. Kromě románu Babiola, který v prvním ročníku Evy vycházel na 

pokračování, přispívala různými publicistickými texty. Spolupracovnicí byla také 

překladatelka Jitka Fučíková či Jiří Orten aj. 

3.4 Pokus o vykreslení typické čtenářky 

BUDU SE ŠATIT JEN VELMI SKROMNĚ 

BUDU DOMA DENNĚ VAŘIT 

A TAKÉ OVŠEM UKLÍZET 

BUDU SPRAVOVAT TATÍNKOVI VŠECHNO PRÁDLO 

ZAČNU SE TAKY NĚCO SERIOSNÍHO UČIT 

NEBUDU UTRÁCET A TOUŽIT PO PŘEPYCHOVÝCH VĚCECH 

BUDU CHODIT BRZO SPÁT A BRZO VSTÁVAT 

ALE DNES SI JEŠTĚ ZAFLÁMU.IU S EMAILEM 

w JÍLOVSKÁ, StaSa. Eva v kožichu liVA Prosinec 1928 roč 1,4 2,s. 12 

" F I R T , Julius Knihy a osudy 1 vyd V ČSFR Umo Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-015-2. s. 65. 

23 



Taková byla novoroční předsevzetí Evy'6, která poskytují pohled do jejího soukromého 

světa, jsou reflexí její touhy po volnosti, stránkou její osobnosti, kterou sama nazývá 

„grande viveuse". Tato předsevzetí pocházejí z roku 1930. V roce 1934 už ale její úsměv 

není tak široký a přitakává charakteristice Marie Pujmanové: „Žena dnes hlasuje i 

kandiduje, nabyla v republice politických práv, studuje, soutěži hospodářsky s mužem. 

Požadavky občanské rovnosti, o které tak statečně usilovalo ženské hnuti, se uzákonily. 

Dejte pozor: teprve tehdy, když skutečnost pozbyla revolučního hrdinského gesta, když se 

stala něčí samozřejmým, čím se nikdo nepohoršuje a nad čím nikdo nejásá - teprve tehdy 

se ustálily v mladší ženské generaci mužné - ne mužatské - vlastnosti - v dobrém smyslu 

slova. Žena dnes stojí v holé skutečnosti, kam to fučí ze všech stran, musí se, jak se říká, 

ohánět, zároveň se svalstvem utužila si mozek a srdce. Je nesentimentálni. Už ji netěší, 

vidět v sobě romantickou hrdinku či mučednici... Při tom je to pořád žena, která chce 

dostat toho, koho má ráda, mít s ním dítě a domov. Tu jde o přírodní úděl a byla by 

bláhovost, líčit to jinak. Ženě bude milostný osud vždycky důležitější, než muži. Láska ji 

přetváří v stvořitelku. Přestože tato slova pocházejí z pera levicově orientované 

spisovatelky, čtenářku Evy vystihují věrohodně. Dokonalý obrázek pak poskytují v 

kombinaci s reflektovanými neřestmi. 

4. ROZSEVAČKA JAKO ŽENSKÁ PKOLETÁŘSKÁ TRIBUNA 

4.1 Charakteristika a historie časopisu 

Dělnické emancipační hnutí Šlo svojí vlastní cestou, jejíž směr tvrdě určovala marxistická 

levice. Ta programově nemohla spojit své úsilí s „měšťáckými" vrstvami. Marxismus 

spoutal osvobození ženy se změnou společenského řádu, která nastane po zrušení 

soukromého vlastnictví. Vysíleným a nevzdělaným dělnicím „přibalil" marxismus k 

emancipačním nárokům rovnou třídní boj. „Sociální demokraté vycházeli ve své 

argumentaci z knihy německého teoretika marxismu Augusta Bebela Žena a socialismus 

(1879), v níž autor zdůrazňuje skutečnost, že postavení ženy závisí na 

" E V A , Leden 1929. roč. l , č . 4. s. 9 

" PUJMANOVÁ, Mane. Dnešní žena. Převzato z rozhlasu EVA.. Listopad 1934 roč 6.Č l , s 31 
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společenských vztazích. Existence soukromého vlastnictví je základem .ponižováni ženy a 

dokonce pohrdání jí'. 

O nefunkčnosti této teorie, zapříčiněné snad naivitou marxistických filozofu a 

amorálností vykonavatelů jejich myšlenek, se přesvědčily všechny země, kde se 

komunisté chopili moci. To lze podložit minimálně Masarykovou přímou úměrou mezi 

ženskou a společenskou otázkou. V zemích, kde vládl „proletariát", došlo potlačováním 

svobod k morálnímu úpadku společnosti, tedy i důstojného postavení ženy v ní. 

Osvaldová o vývoji po roce 1948 píše: „Po únorovém převratu se sice veřejná sféra 

ženám otevřela, zároveň začala ztrácet svůj společenský; význam. Veřejné bylo omezeno 

jen na pracovní, občanská společnost ve své rozmanitosti bylo redukována, společenský' 

život se tak přenesl do soukromí, kde se rodina stala významným místem uchování osobni 

důstojnosti. "3y 

Dělnické a „buržoazní" ženská hnutí se kromě třídního rozporu míjela také v národnostní 

otázce - pro komunisty je vyšší „hodnotou" příslušnost k proletariátu - daleko spíše než 

státní či národní hranice. Je tedy logické, že proletářky vytvořily vlastní tiskovou tribunu. 

V červnu 1892 začal v Bmě vycházet první dělnický časopis pro ženy - Ženský list. Byl 

to dokonce první dělnický list pro ženy v celém Rakousku-Uhersku."1 Od roku 1897 

vycházel v Praze pod vedením Karly Máchové, která byla blízkou přítelkyní Charlotty 

Garrigue Masarykové. Kontaktu s dělnickou vrstvou se nezříkal ani Masaryk - byl 

například prvním univerzitním profesorem přednášejícím na Dělnické akademii, založené 

1896, která byla také přístupná ženám. " 

V roce 1919, tedy už pod vlivem bolševismu, zformulovala úkoly dělnického tisku pro 

ženy novinářka a spisovatelka Marie Majerová v listu Akademie: ,, Tisk určený ženám z 

vrstev dělnických má tedy za úkol všímati si nejen běžné politiky, vnějšku, který' den za 

dnem prchá, ale zabývati se i nitrem ženiným, snažili se o to, aby ji poučil o výchově dětí, 

o umění, o pěstění citu, o obrození vlastního srdce, o potravě duševní, o kráse práce, o 

" VÍZDALOVÁ, Ivana. Novinářka Marie Majerová. Praha: Novinář, 1988 s. 22. 

" OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd. Praha: Libn, 2004 v koedtci s nakl SLON ISBN 80-7277-263-5 s. 40 
40 NEUDORFLOVÁ, Maric L. České ženy v 19. století. Praha: Janua, 1999 ISBN - 902622-2-8 s. 301 
41 Tamtéž, s 303. 
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dobrotě rozumu, o skutečnosti snu. o vznešenosti sebeovládáni, o duši a hmotě, o přírodě 

a poesii, o nesmírném tíhnutí veškerenstva k absolutnu, v němž je veliká tragika i slá\'a 

lidstva. Výchovou duše jest tomuto tisku nahradili ženě proletářské, čeho se ji nedostalo 

od společnosti, dodnes ovládané blahobytnou vrstvou, výchovou duše nahradili ji 

bezmyšlenkové a naučené náboženství, kterému se poddává ze setrvačnosti. "42 Vznešený 

výčet lze nahradit jediným souslovím - politická agitace. 

Po rozkolu uvnitř sociálně demokratické strany - a ustanovením Komunistické strany 

Československa roku 1921 redakce Ženského listu přešla na rudou stranu. A právě Marie 

Majerová se stala první redaktorkou „komunistického týdeníku" Ženský list. 

Časopis dal svým čtenářkám poznat svou pravou tvář komunistické agitky hned v pivním 

čísle: „Komunistky, jest vaší povinností, abyste své známé, přítelkyně a sousedky z řad 

dělnictva neuvědomělého, lhostejného nebo zklamaného upozornily na tyto požadavky a 

vznítily v nich bojovného ducha, nezbytného k vítězství. "43 

Skutečný „coming out" periodikum prodělalo až o půl roku později, když se v červnu 

1922 přejmenovalo na Komunistku. Anna Křenová píše: „Umřel Ženský' list a zrodila se 

Komunistka. Budiž ona pevným poutem, které nás pojí s naší mateřskou komunistickou 

stranou. Měšťácká kapitalistická společnost vtiskla na vaše čela znamení hanby. Neste je 

hrdě u vědomí své pravdy a svého práva. Dáváme našemu ženskému časopisu to celým 

světem nenáviděné a tisíckrát proklínané jméno Komunistka, aby byl váš, jedině váš, 

které trpíte a bojujete a jednou zvítězíte." 

Takové „sektářství" charakterizuje raný komunistický tisk stejně jako komunismus 

importovaný ze sovětského Ruska určitý rys mesianismu. Atheismus - v komunistickém 

pojetí nahrazování křesťanského náboženství socialistickými myšlenkami - je také z 

jedním z předních bodů programů ženské levicové žurnalistiky první republiky. 

Neudorflová ve své knize poukazuje na tradici kritiky katolické církve za její pojetí 

ženství a diskusi o podílu viny církve na nedůstojném postavení ženy ve společnosti 

probíhající v 

42 VÍZDALOVÁ, Ivana. Novinářka Mane Majerová. Praha: Novinář, 1988. s. 105 

° Citace in VÍZDALOVÁ. Ivana Novinářka Marie Majerová Praha: Novinář. 1988 s. 108 
44 Tamtéž, s. 109 
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českém tisku, mimo levicové proudy již od 19. století.'15 Cituje několik textů, které se 

zabývají především rozporem mezi původním učením Kristovým a katolickými 

církevními dogmaty. Povznášející a úctu vyjadřující symbol ženy zobrazený v 

evangeliích nezůstává jen v rovině mateřství, ale ženy také Krista následovaly s 

laskavostí, nadějí a oddaností jako první - byly jeho prvními věrnými. „Hlavni argument 

autora byl ten, že po zavedení celibátu vymizel z círk\'e vznešený a důvěrný styk s ženami, 

uvedený do cirk\'e původní praxi i Kristovými apoštolskými listy evangeliem. Žena začala 

být považována za bytost pohlavní, dráždivou, od přírody špatnou, nenasytně chlipnou, 

neustále svádějící k něčemu špatnému, často obcující s ďáblem, a tím vším velmi 

nebezpečnou. Chorobná askeze kněží viděla v každém doteku ženy hřích a neřest a v řadě 

životopisů svatý'ch se uvádělo, že Jejich cudnost byla tak veliká, že již jako kojenci 

zdráhali se přijmout prsy svých matek nebo kojných', poněvadž prý se nechtěli dotknout 

nahého ženského prsu, "46 parafrázuje Neudorflová text hraběte Hoensbrocha .Pohrdání 

ženami v teologii ultramontánm"otištěný roku 1902 v Ženském obzoru. 

Antiklerikalismus české intelektuální elity - TGM patřil k významným představitelům -

se v komunistickém pojetí přetvořil do absolutního ateismu. Což mělo významný dopad 

na ženskou levicovou žurnalistiku. Žena byla obecně vnímána jako tvor náchylnější k 

mysticismu a k náboženské kompenzaci strastiplného pozemského života. Proto si i 

Rozsevačka vytyčila jako hlavní cíl nahradit náboženství, jak ve výše uvedeném textu 

naznačuje Majerová. Výše pojmenované rozzlobené „sektářství" ženského dělnického 

hnutí mělo také za cíl nabídnout dělnické ženě jiné společenství než církevní a je 

politicky zmanipulovaným komunitním rysem ženské žurnalistiky. 

Majerová list vedla do roku 1925. „ Výkonný výbor udělil mně dopisem ze dne 12. 3. 1. r. 

neplacenou zdravotní dovolenou na základě lékařského osvědčení. Okolnosti, v kterých 

jsem pracovala od svého návratu z Moskvy (kniha Novinářka Marie Majerová hovoří o 

osobních útocích z „buržoazních" kruhů kvůli reportážím ze SSSR) zavinily, že jsem 

následkem soustavného rozrušování podlehla vážné nervové chorobě. Výkonný výbor 

" NEUDORFLOVÁ, Maric L České ženy v 19. století. Praha Janua, 1999 ISBN - 902622-2-8 Téma se prolíná kapitolou Ženské 

časopisy, s. 164-189. 

" NEUDORFLOVÁ, Mane L České ženy v 19. století. Praha Janua. 1999 ISBN - 902622-2-8 s 169 
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ustanovil odpovědnou redaktorkou Komunistky soudružku Helenu Malířovou, "47 psala 

Marie Majerová v dopise Sekretariátu žen KSČ. Od roku i 925 tedy Komunistku 

redigovala spisovatelka Helena Malířová. 

Ateismus, sociální vykořisťování dělnické práce v továrnách, boj proti proti paragrafu 

144 kriminálizujícímu potrat, výchova k třídnímu uvědomění, antimilitarismus a strašení 

válečnou politikou „imperialistických" velmocí, kterou však objektivní historie nazývá 

politikou appeasementu - tedy ústupků vrcholící obětováním Československa v 

Mnichově, a zbožštění Sovětské svazu. Taková byla hlavní témata Komunistky. 

Toto tematické rozvrstvení neodpovídá charakteristice ženského časopisu jakožto tribuny 

spíše soukromna. jak ji autorka vytyčila v úvodu práce a v rámci charakteristiky časopisu 

Eva. V prvních letech Komunistky převažovala témata politická. Ale právě vývoj 

Rozsévačky ukazuje, nakolik jsou rady pro domácnost, výchovu dětí či ze zdravovědy 

definující součástí tzv. ženské časopisecké žurnalistiky. 

Dělnické čtenářky se přepolitizované Komunistce bránily. Požadovaly přiblížení k 

ženským časopisům pro střední vrstvy. Dalo by se říct, že si svým způsobem vydobyly 

své „ženské právo" na ženský časopis uvnitř mediálního bezpohlavního třídního boje. 

Tyto diskuse mohou posloužit jako obecnější poznatky pro snahy charakterizovat ženský 

časopis. 

Pokud si komunisti chtěli uchovat vliv mezi dělnickými ženami, museli přizpůsobit 

mediální obsah střednímu proudu ženských časopisů. Prvním krokem k úpravě bylo 

přejmenování listu z příliš politické Komunistky na mírumilovnější RozsévaČku. Změna 

názvu souvisela novou agitační strategií ženského hnutí uvnitř KSČ - zlákat co nejvíce 

žen, tedy neodradit příliš radikálním názvem. Jakousi ideologickou „kvalitu" měla 

nahradit kvantita čtenářek. 

Přestože v roce 1929 už je poslední strana vždy věnovaná rubrice Dělnická domácnost s 

levnými recepty, radami švadlenkám, objevuje se také rubrika Zdravotní hlídka, diskuse 

kolem obsahu listu pokračuje. Roku 1929 píše dělnice K. P.: „Soudružko redaktorko, 

naše ženy si stále stěžují, že je krmíš jen politikou a stávkami, máš jim psáti něco 

populárního, něco o vaření, román, lékařského rádce, jak se mají děti vychovávat atd. 

" VÍZDALOVÁ, Ivana Novinářka Mane Majerová. Praha: Novinář. 1988 s 115 
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Sem tam můžeš dát nějaký' politický' článek, ale ne aby celá Rozsevačka byla samá 

politika. Kolportuji mezi indiferentními ženami, bylo jich 46 odběratelek, ale teď mi čtyři 

odřekly. Co to dá práce, než se jedna ziská! Říkají, že mají dost bojů a trápeni v životě, 

politiku v denním tisku a že si přejí, aby se Rozsevačka změnila. "4K 

Tuto diskusi, redaktorsky zaštiťovanou Helenou Malířovou, přerušil V. sjezd KSČ, na 

němž se do vedení strany dostal Klement Gottwald. Na tuto změnu ne všichni komunisté 

reagovali pozitivně. Mezi Gottwaldovy odpůrce patřila i Mahrová. Ta společně s dalšími 

šesti spisovateli - mezi nimi byla i Majerová, dále Hora, Olbracht, Neumann, Seifert a 

Vančura - publikovala v „měšťáckých" Lidových novinách text Spisovatelé komunisté 

komunistickým dělníkům, v němž mimo jiné stálo: „Ujměte se iniciativy, vynuťte si -

nápravu! nechať je svolán mimořádný sjezd strany, nechať je zlikvidován v smyslu 

jednoty spor o odborové organisace, nechať jsou do vedení strany dosazeni komunisté, 

kteří chtějí jednotu a davovost strany, odstraňte frakční terorismus a uveďte stranu ve 

stav, kdy dělnické masy nabudou znovu víry v sebe a ve vedení, jež si samy zvolily. 

Komunistická strana je v nebezpečí, soudruzi... '"4" 

Této události přikládá velkou váhu literární teoretik Václav Černý: „Vnašem kulturním (i 

politickém) životě byla to událost velikého ohlasu a nesmírného dosahu, počátek 

rozsáhlého, především kulturně-mravního tříbení... Poprvé v Čechách a hned napoprvé s 

virtuozitou, nad nímž se srdce svíralo zhnuseným nevěřícím úžasem, podány všechny 

ukázky výroby veřejného mínění. "50 

Vyloučení z KSČ pro Malířovou znamenal také konec redaktorské práce pro 

Rozsévačku. V čísle 14 z roku 1929 se objevuje text Helena Malířová není více 

redaktorkou našeho listu, v němž je manifest sedmi komunistických spisovatelů ostře 

odsouzen, a v tiráži se objevuje jméno redaktorky Magdy Bosákové. V následujícím čísle 

samozřejmě pohotově vycházejí proletářské hlasy lidu odsuzující Malířovou: „Helena 

Malířová přeběhla spolu s druhými zbabělými, malověrnými na druhou stranu barikády. 

"Ci tace in PILNÁ, Marta Reportáž o novinářce. I vyd. IValin SNI.P, 1959. s. 56. Rozsevačka, 1929, ruč 4. č 6 
45 Citace in VÍZDALOVÁ, Ivana Novinářka Mane Majerová. Praha: Novinář, 1988 s 117-118 
50 ČERNÝ Václav. PamětiI. 2. vyd. Brno Atlantis. 1994, s 197 
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Ale síla a moc proletaríátu odrazí každý útok fašistické buržoazie a srazí k zemi každého, 

kdo se postaví v cestu vítěznému pochodu, "5I píše dělnice Petruše Stránská bývalé 

redaktorce. 

Bosáková list vedla jen přechodně. Od 22. čísla stojí v čele novinářsky nezkušená, zato 

funkcionářsky osvědčená Jožka Jabůrková. Ta měla za úkol rozsít proletářské myšlenky 

do co nejširších řad, měla v ženském mediálním prostoru naplnit Gottwaldovo heslo: 

Čelem k masám.52 Jabůrková se ukázala být nejen zdatnou komunistickou, ale také 

mediální agitátorkou. Za jejího působení stoupl náklad o deset tisíc, alespoň podle jejich 

vlastních slov z dopisu americkému korespondentovi Otčenáškovi z počátku 30. let.>3 

Tomuto údaji přitakává i protokol VI. sjezdu KSČ, v roce 1930 měla Rozsevačka 10 300 

čtenářek, o rok později už 17 000.5'' 

Jabůrková vyšla vstříc přáním žen, aby se časopis více věnoval populárnímu čtení, 

objevily se tolik požadované romány na pokračování, jejichž autorkou byla Ada 

Ostravská - alter ego i pseudonym Jabůrkové. Časopis také dostal lákavější grafickou 

úpravu, vyznačující se větším počtem fotografií. Jabůrková více reagovala na aktuální 

témata, kterými nahradila monotónní příběhy utrpení dělnic - např. na výstavu Moderní 

žena v Brně, na níž se podílela Milena Jesenská: „Chápeme, že takto zachycená 

působnost ženy dělnice byla by strašnou obžalobou, a proto na této výstavě Moderní 

ženy bude žena dělnická opomíjena.1 z tohoto textu je zřejmé, že Jabůrková nikdy 

neslevila z tvrdého, nedemokratického komunistického postoje. I pod jejím vedením 

články v Rozsévačce často končily zvoláním: Nuže, ať žije boj! Na svá místa, 

proletářky! Proti černé církevní reakci! Do boje proti drahotě! Buďte připraveny! Jen 

uměla obě roviny efektivně skloubit. Mediální obsah Rozsévačky ve 30. letech by se dal 

nazvat agitainmentem. Jednotlivá vydání Rozsévačky logicky podléhala cenzorské 

kontrole. Na titulní straně se s železnou pravidelností objevovala věta „Po konfiskaci 

druhé vydání". „Bílá místa vycházela hlavně místo řádků, které mluvily o přípravách 

51 Všem čtenářkám Rozsévačky. Rozsevačka, 1929. roč 4, č 15, s 3 
53 HOLEČKOVÁ-DOLEJŠf Božena Komunistická novinářka Joika Jabůrková Ostrava Profil, 19X9 s 44 
53 Tamtéž, s. 91 
34 PILNÁ, Marta. Reportáž o novinářce. 1 vyd. Praha SNLP, 1959 s 76 
55 Výstava moderní ženy v Brně Rozsevačka, 1929 roč 4, č. 28, s 2 
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imperialistické války, o podílu ČSR na těchto přípravách, a kde byly výzvy k odstraněni 

kapitalistického řádu. Třikrát byla ve své dvanáctileté historii Rozsevačka úředně 

pozastavena. Sama Jabůrková opakovaně stanula před soudem. Její předválečná historie 

se uzavřela roku 1939, kdy byla Jožka Jabůrková zatčena gestapem. 

4.2 Praktické aspekty 

Časopis Komunistka, později Rozsevačka byl oficiálním tiskovým orgánem KSČ 

zaměřeným na ženské publikum. Vydavatelem byla tedy politická strana. Redakce se 

nacházela v budově sekretariátu ÚV KSČ v pražském Karlině. Redakci tvořila jedna 

mísfriost a také jediná redaktorka. Spolupracovnicemi listu byly komunistické 

funkcionářky, které Jabůrkovou zastupovaly v jejích vězeňských periodách. Mezi ně 

patřily poslankyně Anežka Hodinová, Julie Spurná, Marie Koťátková, Jarmila Haasová -

Nečasová, která měla na starosti kulturu. Poslední jmenovaná byla mimochodem 

spolužačka Jesenské z Minervy. 

Černobílý týdeník stál 50 haléřů, Jabůrková dojaté píše v již zmíněném dopisu 

Otčenáškovi do USA, že i tak není finančně dostupná pro všechny: „V jedné slovácké 

obci se na ni složily čtyři ženy a platily za ni vajíčkem. " Rozsevačka nebyla k dostání u 

stánku - o jeho distribuci se staraly kolportérky. Pilná uvádí, že Rozsevačka se v trafikách 

prodávat nesměla.'7 Každopádně kolportérství bylo plně v souladu s agitačním záměrem 

listu - tyto rozsévačky zároveň získávaly dělnice pro komunistické myšlenky. Pilná dále 

píše: „ Význam práce kolportěrek dělnického tisku chápala i buržoazie. Není divu, že byly 

všemožně šikanovány. Dopisování se dalo ještě všemožně před zaměstnavateli utajit. S 

kolportováním to bylo horší, proto tuto funkci zastávaly většinou čtenářky hospodyně, 

které neriskovaly vyhazov z práce. "5S Holečková-Dolejší ke kolportérství připojuje: 

„Kolportérky vybíraly předplatné... Dělaly to zadarmo. Každé nedělní dopoledne 

zpravidla patřilo získávací akci pro rudý tisk... Obvykle chodily ve dvojicích od 

54 PILNÁ, Marta Reportáž o novinářce. 1 vyd. Praha: SNLP, 1959. s 72 

" PILNÁ, Marta. Reportáž o novinářce 1 vyd. Praha SNLP, 1959 s 76 
S8 Tamtéž. 
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bytu k bytu, hlavně v dělnických koloniích, ale i na vesnicích. 

V Rozsévačce se často objevovaly výzvy k získávání nových čtenářek alias voliček, ne 

nepodobné plánování, jehož prostřednictvím bude KSČ po únorovém uchvácení moci 

„řídit" ekonomiku. Vyhlašovaly se i soutěže, nemalou část textů v Rozsévačce tvoří 

právě příhody kolportérek. Rozsevačka nenaplňovala svůj název pouze publikační 

činností. Organizovala besedy i kulturní akce. Jako vše. co je propojené se socialistickou 

myšlenkou, je i v tomto aspektu velmi těžké soudit, zda šlo skutečně o dobrý osvětový 

úmysl, nebo zda příměsi agitace a zneužívání nevzdělanosti dělnických vrstev převažují. 

Není snadné hledat jednoznačné důkazy ani pro jednu z tezí. 

Pro druhou možnost jednoznačně hovoří nejen krytí krvavě rudých sovětských reálií, ale 

jejich nepokryté přetírání na růžovo. A události související s výměnou v redaktorském 

křesle v roce 1929. O neobjektivním informování, ale také o velmi nízké slohové úrovni 

textů Rozsévačky, svědčí následující text z 29. čísla z roku 1929, Černá ruka: „Naše 

černá ruka - byli jsme tři - jde dolů do Holešovic prohlédnout dům, v němž obývala obě 

patra jediná osoba. Zvoníme u vrat a čekáme chvíli, než nám bylo otevřeno. Vyjde dáma 

a ptá se, co si přejeme? My jí na to: Ukažte nám byty, v nichž obýváte a my vám 

neublížíme, jenom vám se nastěhujeme lidi, kteří nemají střechy, střechy nad hlavou. 

Ona spustila strašný nářek, že prý' má již jednoho nájemníka, jen abychom se šli nahoru 

podívat. My ale vzali jsme to zezdola, tam byla krásná veliká místnost s kamny. Na 

otázku, koho tam má, řekla nám: ,Zde byla koza.' Špatné bydleni tedy neměla. Bez 

pobídky jdeme dále. Na pavlači jedny dveře za druhými, majitelka je otvírá třesoucí se 

rukou. Do smrti nezapomenu na obraz, který se nám naskytl. Šest pokojů přeplněných 

nádherou, v jednom byly jen samí podobizny, od země až ke stropu snad stálo celé 

pokolení. Ti to také neměli špatně zařízeno, viďte, soudružky? Poslední pokoj měla paní 

zamčený. Když jsme se ptali, řekla, celá se chvějíc, jako bychom byli ňácí mordýři: 

.prosím kozel'. Nás to zřejmě dopálilo - nahoře kozel, dole koza, tak jsem ji ostře řekla: 

,Aťje to kozel, nebo koza, musí ven, byt je pro lidi a ne pro zvířata, dole máte chlívky.' 

Dodnes se musím smát, když si vzpomenu, jaký' měla tehdy buržoazie strach z dělníku. " 

Historik Antonín Klimek o bojůvkách s názvem Černá ruka píše: „Byty, jichž byl zoufalý 

" HOLEČKOVÁ-DOLEJSÍ, Božena Komunistická novinářka Joika Jabůrková Ostrava Profil, 1989 s 91 
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nedostatek, zabírali a vykrádali za bílého dne členové údajně proletářské organizace 

Černá ruka. Hlásali, že do bytů nastěhují chudinu, avšak běžně je prodávali zájemcům. V 

Praze došlo až k pěli stům takových případů, přičemž policie nezasahovala. ,,6° 

4.3 Osobnosti Rozsévačky 

Dělnický tisk má jedno charakteristické specifikum v podobě čtenářského 

dopisovatelství. V souladu se svým nezdravým egalitářstvím si programově nezakládá na 

osobnostech, jako to můžeme sledovat třeba u Evy. První číslo obnovené Rozsévačky. v 

roce 1930 byla pozastavena na půl roku. cituje Lenina: Dělnický tisk není možný bez děl 

dělnických dopisovatelů. Na jednoho redaktora sto děldopů. Požadavek soudruha Lenina 

se Jabůrkové podařilo naplnit, alespoň to sama tvrdí v textu Kdo dělá Rozsévačku?: 

„Měšťáckě časopisy mají velký' redakční kruh dobře placených odborníků. Podívejme se 

jen na měšťácké ženské listy, jak šikovně dovedou balamutit pracující ženy jejich 

spolupracovnice s doktorským titulem. Naše Rozsevačka má kromě jediné redaktorky sta 

spolupracovnic - nezištných, neznámých, které posílají zprávy ze všech koutů republiky. 

Do naši redakční rady chodí dělnice z továren, které nám radí, jak psát, jaké obrázky 

dávat, aby list vyhověl probouzejícím se proletářkám... Chci vám zde sdělit, kolik jsme za 

dva měsíce, co Rozsevačka vychází, dostaly příspěvků. Do 12. března jich bylo 130, z 

toho jsme v Rozsévačce, Rudém právu, Rudém večerníku a nedělní Pracující ženě 

uveřejnily celkem 103 články. "6I Dnes nezjistíme, zda byly dělnické dopisy původní 

zpovědí dělnických žen, nebo jestli byly jen inspirací pro důkladnou redakční práci Jožky 

Jabůrkové, či byly jen účinným nástrojem propagandy. Vzhledem k metodice KSČ však 

za nejpravděpodobnější možnost lze považovat tu poslední zmíněnou. Každopádně 

Rozsevačka byla asi jediným časopisem pro ženy, který se minimálně prezentoval jako 

opravdová tribuna žen-čtenářek - s dobrým kádrovým posudkem, kde se tradiční - v 

případě Rozsévačky možná jen údajná - listárna ocitla třeba na místě tzv, otvíráku. 

60 KL1MEK, Antonín. Vítejte v Pnut republice. 1 vyd lVaha Havran. 21)03 ISBN 80-86515-33-8 
61 Kdo dělá Rozsévačku? Rozsevačka 1930, roč 5. č. 9. s 7 
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4.3.1 Pudová feministka Helena Malířová 

Při pohledu do profesních a lidských životopisů trojice novinářek vytvářejících tvář 

Rozsévačky se jako nej zajímavější osobnost jeví spisovatelka Helena Malířová. I díky 

tomu, že si v roce 1929, kdy se distancovala od Gottwaldova vedení KSČ, zlepšila svůj 

„kádrový profil" pro kritické posuzování svého místa v dějinách literatury a žurnalistiky. 

Marie Majerová sice v roce 1929 stála po jejím boku, po skončení druhé světové války, 

kterého se Malířová nedožila, se však vrátila do komunistických řad a sehrála svou roli 

v totalitárním uměleckém prostředí. 

Literární činnost Heleny Malířové, narozené 31. října 1877 v Praze, poukazuje na to, že 

odmítal komunistické novinářky jako chladnokrevné agitátorky, není zcela na místě. V 

profilu Heleny Malířové je nejpatmější zmíněný rozpor mezi komunistickým ideálem a 

omezenou možností jej realizovat. Právě v jejím portrétu lze hledat ten dobrý úmysl, 

který pomáhá komunistické blouznění, které se v politické praxi přetavilo v běsnění, 

lidsky omluvit, tudíž lépe pochopit. 

Přitažlivost socialistických myšlenek je nezpochybnitelná - zvlášť když je člověk 

emotivně založený, má dobrodružnou povahu a silně vyvinuté sociální cítění. To platí 

dnes a dvakrát víc charakterizuje přelom 19. a 20. století, kdy evropské kulturní prostředí 

bylo zjitřené anarchismem a komunistické myšlenky neměly pachuť tyranie. V této době 

krystalizovala osobnost Malířové, rozené Noskové (Helenina sestra Růžena byla 

uznávanou herečkou Národního divadla). Programový kritik proletářské poezie A. M. 

Píša o ní napsal: „Spíš než rozumové poznáni nebo odtažitý příkaz mravní bylo to zas 

především spontánní hnutí láskyplného srdce, jehož cit a soucítěni, z jejichž popudu 

Helena Malířová přilnula k socialistickému hnuti. Dojista při tom spolupůsobil odpor 

měšťanské dcerky, její romanticky vznícené bytosti, proti měšťanské společnosti, 

podnícený nadto raným stykem s anarchistickou bohémou uměleckou, jednak typický' rys 

mnohých vyznavaček ženské emancipace, kdyžtě v ní spatřovaly součást, neřku-li 

důsledek úhrnného osvobození společenského a když prožitá zkušenost nespravedlivého 

ženina údělu v nich budila i utužovala cit pro každé sociální příkoří a utrpení. 

62 NASKOVÁ, Růžena a kol Jeden žnoi. Praha: Svoboda, 1948, s 41 
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Literární vědec Albert Pražák ve svém příspěvku do Hrsti vzpomínek na H. M. píše, že 

poměrně brzy se texty Malířové objevují v českých periodicích jako Švanda dudák. Rudé 

květy či Lumír, především díky tomu, že se dobře znala s nejvýznamnějšími postavami 

tehdejšího kulturního života. Jejich kvalitu nepovažuje za jednoznačnou, snad spíš 

labilní."- Její ranč literární pokusy, v knihách Lidské srdce (1903), Křehké květiny (1907) 

či První polibky (1912) charakterizuje: Středem všeho byli bylo pohlaví, lov na milence 

nebo milenku, občas i některá dobová politická, mravní, společenská a kulturní otázka, 

jak ji autorka prožívala. Všude to byl její a poznatek, její pozorovací nebo prociťovací 

hranol a obraz, kterak ona procházela mezi ostatními. """ 

Dobrodružná, vášnivá a sociálně smýšlející Helena Malířová se neprojevovala pouze 

literárně. Když se v letech 1912-1913 na Balkáně rozhořely osvobozenecké boje. vydala 

se Malířová pomáhat do Srbska, kde pracovala jako ošetřovatelka. Pod balkánským 

vlivem napsala dva romány Srdce nemá stáni a Vítězství, v kterých se více než jen na 

individuální prožitky soustředí na otázky společenství. Už se nepředstavuje jen jako 

milenka, ale také jako sociální tvor. Tento rozpor ilustruje mileneckým vztahem k 

srbskému lékaři. Ten je pro ni patriarchálně vzrušujícím sexuálním objektem a zároveň se 

prostřednictvím tradic balkánské patriarchální společnosti, jak je poznává v Ljubově 

rodině, věrohodně vymezuje jako emancipovaná žena - nejen sociálně, intelektuálně, ale 

také sexuálně. 

Malířová tvořila také pro děti. „Přichází tu i Honza lidumil, odstraňuje vojnu a válku, 

zbraňuje chudým, aby se dali naverbovat do války, ať se panovníci poperou a pobijí 

sami. Nabádá i hladové, aby netrpěli hladem, namířili ke krámům a nabrali si jídla 

dosyta. To byly ovšem již výzvy revolučně anarchistické, ozýval se v nich Gándhí 

(,nakrást si nakradené'). Malířová myslila je však vážně, " 4 píše Pražák. 

Její soukromý život poznamenalo soužití s prvním manželem, zřejmě zneuznaným 

umělcem, i dlouhá smrtelná nemoc tohoto "skeptika, cynika a nihilisty, protichůdce 

62 NASKOVÁ, Růžena a kol Jeden živol Prahu Svoboda, 1948, s 13 

" Tamtéž. 
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optimisticky a kladně laděné ženy"fi5 Jana Malíře. Vztah k umírajícímu muži a následné 

rozhodnutí citově investovat do potřebných vykreslila, v románu Dědictví. Osudovým 

mužem Heleny Malířové byl však spisovatel Ivan Olbracht. Jejím nejcennějším dílem je 

poslední román Deset životů (1937). který je retrospektivou jejího života, který ukončila 

vleklá nemoc roku 1940. 

Životopisná data i literární odkaz Heleny Malířové obnažují ženské emancipační ideály i 

lidská zklamání, které vedly k přijetí revolučního komunismu. Ukazují jeho lidskou tvář. 

4.4 Pokus o vykreslení portrétu typické čtenářky 

Čtenářka Rozsévačky musela být v prvé řadě nespokojenou ženou, aby mohla přijmout 

ideu revoluční změny společenského řádu a spasitelský přízrak Sovětského svazu. S tím 

souvisí i nevzdělanost. Jinak by čtenářka nemohla takto nekritické názory na sovětské 

Rusko přijímat. V českém prvorepublikovém mediálním prostoru - orientovaném na 

Velkou Británii a Francii - se kritikou nešetřilo. Z takové rovnice nemůže vyjít jiný 

výsledek než nejchudší dělnická vrstva, jejichž životní i pracovní podmínky nebyly 

objektivně dobré. A to i přestože „všeobecně platilo, že úrovní své sociální ochrany 

náležela Československá republika asi na sedmé až desáté místo v Evropě, tedy téměř po 

bok západoevropským demokraciím," píše historik Zdeněk Kárník a dále vysvětluje: „Už 

vzhledem ke zkušenostem nabytých v době ,divokého kapitalismu' 19. století, kdy šlo o 

sociální sebezáchovu, nabyla většina dělníků přesvědčeni, že může dosáhnout s\ých cílů 

jedině nátlakovým jednáním i některými vyzkoušenými bojovými prostředky. Ideologie 

třídního boje proti kapitalistům byla běžnou součástí myšlenkové i citové výbavy většiny 

dělníků. "66 

Časopis a KSČ usiloval i o přízeň služebných. Po příchodu Jožky Jabůrkové je také 

čitelná snaha zaujmout drobné úřednice. Čtenářky Rozsévačky kromě neutěšené finanční 

a sociální situace trápil alkoholismus rozšířený v proletářském světě a nemožnost 

kontrolovat svou plodnost a že se o důsledky své plodnosti nemohou dostatečně postarat. 

65 NASKOVÁ, Růžena a kol Jeden život. Praha Svoboda. 19-18, s 14 
06 KÁRNÍK. Zdeněk České země v éře prvni republiky. I vydáni Praha: Libn, 2000 ISBN 80-7277-027 s 522n510 
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Vykreslit typickou čtenářku agitačniho listu není snadné, protože v zájmu redakce bylo 

vytvořit v čtenářce pocit oběti, tudíž nemusíme hned předpokládat, že každá druhá 

dělnice prodělala šestnáct potratů a měla bezpočet „tuberkulosních dětí". Politicky 

motivovaný tisk také uměle vytváří - ze svého pohledu - pozitivní vzory (v případě 

Rozsévačky zapálené kolportérky a agitátorky zcela oddané komunistické myšlence). 

Pokud na stránkách exhibují „čtenářky" svůj atheismus, může jít o čistou propagandu, 

která má zlomit poslední komunisticky nevěřící. PhDr. Anna Jonáková také upozorňuje 

na to, že komunistický tisk přebíral mnohé formáty ze sovětské mediální centrály, tudíž 

neodpovídaly místním reáliím prvorepublikového Československa. Rozsevačka tedy 

měla spíš za cíl čtenářky měnit, radikalizovat, než aby byla odrazem typické čtenářky-

dělnice. 

5. SROVNÁNÍ ČASOPISU 

Tato kapitola si klade za cíl komparativní metodou prokázat, jak Rozsevačka politizovala 

charakteristické rysy tzv. ženského časopisu. 

Podle prostudovaných ročníků periodik Eva a Rozsevačka se nezdá, že by mezi těmito 

dvěma tituly panovalo otevřené nepřátelství. Ze strany Evy ani není očekávatelné 

vzhledem k tomu, že se o sociální tématiku i o problematiku nižších vrstev její 

redaktorky zajímaly, jakkoli jim komunistické myšlenky nebyly vlastní; alespoň 

zpočátku nejsou čitelné. (1 když o Jílovské už bylo výše zmíněno, že je i pod vlivem 

Hoffmeisterovým přijala.) 

Například kritika Rozsévačky na adresu Výstavy moderní ženy (uvedená v kapitole 4.1). 

že přehlíží dělnické ženy, rezonuje i v Evě: ,Škoda jen, že pořadatelsko nepostaví do 

středu tohoto ty ubohé, ošklivé a nehygienické kuchyně leckterých dnešních bytů, aby se 

viděly i podmínky, za jaký>ch některá žena (a kdy se konečně někdo odváži vystoupit a 

ukázat její obětavost a nenáročnou krásu) musí či musila pracovat. Jaké by to bylo 

povzbuzení či memento pánům stavitelům! "hl Eva také ve svých literárních doporučení 

zmiňovala nová díla komunistických autorek - např. M. Majerové a H. Malířové. 

67 Život a práce žen. EVA. 1929, rot. 1. i 13, s. 26 
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Naopak jedním z bodů programu Rozsévačky je boj s „buržoazními" časopisy. Ten byl 

však zaměřen na jeden konkrétní titul - na týdeník Hvězda československých paní a 

dívek, který také vydával Melantrich. Rozsevačka na svých stránkách Hvězdu velmi 

pravidelně hanila - s cílem přetavit dívčí snění o vyšší společnosti v boj proti ní. S tím, 

jak se Rozsevačka přibližuje jakési normě ženského časopisu, otevřená kritika mizí. 

Navíc si vedení Rozsévačky jistě bylo dobře vědomo toho, že kritika Evy by byla ztrátou 

nejen času, ale také plýtvání papíru v politickém smyslu - Eva nemohla Rozsévačku nijak 

ohrozit - vyžadovala od čtenářky příliš samostatnosti, rozvernosti a vzdělání, na které 

dělnické ženy ani nemohly mít čas ani příležitost. 

Pokud bychom chtěli co nejvěrohodněji ilustrovat ideologickou rovinu Rozsévačky na 

rozdílnosti těchto dvou periodik, nejjednodušší cestou je komparace dvou obdobných 

čísel s jednotícím tématem - vánoční číslo je bezpochyby nejlepší volbou. Výhodou není 

jen jednotící téma, ale také jeho roviny, které úzce souvisí s rozdílnosti těchto dvou 

ženských časopisů - přístup k náboženství a jakási „dárková kupní síla" čtenářské obce. 

Křesťanská tematika nepatří k charakteristickým rysům časopisu Eva. A ani o vánocích 

(roč. 1929) redakce nepřistupuje ke křesťanskému rozjímání a své čtenářky spíše láká na 

hory, kde je podle článku Život na prkýnkách čeká „bezstarostná romantika". Křesťanské 

téma se objevuje ve velmi odlehčeném tónu ve fejetonu Jaroslava Přibíka o ženské 

„krvelačnosti" po darech: ,,/! tak mužům nezbývá, než děkovat této monotheistické epoše 

zato, že ženy nemohou zvoliti za obětní dny zrození bohů více... Nej populárnější daty 

jsou onv betlémské, které přinesli králové od východu panně Marii k Ježíšku. Zlato, 

kadidlo a myrhu... Moderní Panna Mary nelpí na směru, kterým přichází její král, jako 

spíš na směru, kterým se berou dary. A tu lze naopak doporučiti, aby kadidlo a myrha 

přicházely od západu pod značkou Paris a v takovém balení, aby se nepoznalo, že je to 

od paní Lavecké a aby zlato zčernalo až po Silvestru, což je noc díkuvzdání. Rozverný 

tón si ale křesťanskou rovinu neznevažuje. Mohl by nasvědčovat tomu, že křesťanské 

principy mohou být v zázemí čtenářky natolik sebejistě zakořeněné, že unesou prvky 

humoru. Nebo prostě ve shonu duchovních i fyzických potěšení nebyl na otázky víry čas. 

68 PŘIBÍK., Jaroslav. Po čem ženy loužik vánocům? EVA. Prosinec 1928. roi l.C 3,s. 10 
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Naopak Rozsevačka nemohla nevyužít laciný, propagandou prolezlý „rozpor" mezi 

rovnostářským křesťanstvím a nerovnými hospodářskými podmínkami. ,.K chudým 

Ježíšek nepřijde, ten chodí jen k bohatým a rozdává krásné dárky z dělnické práce 

vydřené. "69 píše děldopka Jenka. Titulní strana je věnována ženě letkyni a kurzíva 

vysvětluje, proč všechny dělnické ženy a dívky milují SSSR. 

I téma nákupů podléhají - přece tak rozdílné - politice listů. Rozsevačka poukazuje zcela 

agitačně na křiklavý rozpor mezi extrémně chudými a extrémně bohatými: milostpaní 

nestojí o jmelí. Proběhne tanečním krokem naproti k Schillerovi, ve vzduchu zanechá 

obláček voňavky. Žena zůstává sama se svým jmelím, dítětem a hladem uprostřed 

zmoklého dláždění, na dosah ruky od platiny, zlata a briliantů, na dosah ruky od 

zahálejících tisíců. "7" Eva hledá ve vánočním nakupování duchovní rozměr Vánoc -

lásku ani ne tak k bližnímu, jako k blízkému: „To, co odlišuje vánoční shoping od 

obyčejného nákupu, a to, co činí jej tak tajemným, složitými cíle více potěšujícím, je ta 

skutečnost, že nejsme to my sami, pro něž se staráme a pro něž vybíráme, ale kdosi jiný, 

pravidlem nám velmi drahý. To odosobnění a vymanění z úzkého subjektivismu je 

pramenem čerstvého vzduchu.., "7I píše Josef Eiselt. 

Kromě duchovních a nově také politických rozměrů mají Vánoce také Čistě pozemské 

tradice - v tom pravém slova smyslu. Neměly by chybět recepty - tímto pravidlem se řídí 

Eva, Rozsevačka v souvislosti s hmotnými vánočními tradicemi zmiňuje jen stromek, ve 

zcela záporném pojetí a vyhlašuje akci Místo stromečku - dětem proletářských vězňů: 

„ Mnohé dělnické děti - i ty nejmenší, už pochopily, že vánoční stromek a trochu sobecké 

štědrovečerní radosti nezastíní chudé vánoce jejich rodičů, nepomůže dětem proletářů, 

které buržoazie uvěznila do svých kriminálů. "7 : Nutno dodat, že s probíhajícím 

sbližovacím procesem k normě ženského časopisu se recepty objevují - třeba s 

vypočítanou cenou, na kolik ten či onen předpis vyjde. 

a-,0'72 Rozsevačka. 1930, roč. 5, č -18 
71 Josef Eisell. Vánoční shoping. EVA. Prosinec 1928, roč. 1,4 3,s. 2 
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5.1 Grafické ztvárnění 

O grafickém ztvárnění lze u Rozsévačky mluvit v podstatě až s příchodem Jožky 

Jabůrkové a v souvislosti se snahami časopis oživit, udělat jej atraktivnější. Projevuje se 

to především v užívání fotografií. Nejenže jejich počet v jednotlivých ročnících postupně 

přímo úměrně narůstá, ale také s nimi redaktorka Jabůrková dovedněji pracuje. Nejedná 

se tedy o zkvalitnění samotné fotky, ale spíše její propagandistické modifikace. 

Hlavním motivem je kontrast mezi „bohatými" a proletariátem. Na titulní straně se 

nejednou objevuje snímek osob z vyšší společnosti a k nim je připojen text typu: „ F 

obrovských zrcadlech kochají se ženy válečných zbohatlíků svoji krásou a nádherou 

Bída válečných vdov zrcadlí se ve vyhublých tvářích jejich tuberkulosnich dětí. " ' Mění 

se i témata snímku - existuje tendence zobrazovat to pozitivní, nikoli to negativní -

objevují se fotky dětí či snímky zachycující trávení volného času - zvlášť v SSSR. 

„Chronickým" motivem je pak šťastná žena - sovětská dělnice na nekonečně mnoho 

způsobů. 

Zatímco ilustrací je v Rozsévačce velmi poskrovnu - fotografie přece jen odpovídají 

požadavku realismu - tak Eva se pyšní přímo malbami. Jejich autorem je významný 

český grafik František Tichý, solitér vycházející z dobového poetismu. V jeho tvorbě se 

často objevuje motiv cirkusu, tehdy tolik oblíbených varieté a městského života. Tichý 

ale není jediné významné jméno v grafickém rejstříku prvorepublikové Evy - fotografie 

často pocházely od Josefa Sudka. Drobnější ilustrace kreslil Ondřej Sekora. 

Výrazným rysem grafické podoby Evy je dvoustrana reportážní fotografie - většinou ze 

světa. Objektem bývá téměř vždy žena - úspěšná v politice, studující v Anglii, vědkyně. 

Častým tématem je také volný čas - fotografie v tomto ohledu ukazují, jak nejlépe si užít 

toho kterého ročního období. Nezanedbatelnou součástí je také módní fotografie. U 

každého pokračování Babioly Olgy Scheinpflugové je vždy také její fotografický portrét 

- pokaždé jiný, pokaždé jinak laděný. Zdá se, že tato série snímku odráží určitou ideu 

časopisu o rozevláté, vzdělané, úspěšné ženě mnoha tváří. 

71 Rozsevačka, 1929. rod 4, č. 29. htulni strana 
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5.2 Inzerce 

Jak už bylo řečeno výše, Eva nebyla prvoplánově výdělečným podnikem díky rodinným 

vazbám. Časopis tak rozhodně inzercí „nepřetéká", třeba ve srovnání s Hvězdou, dalším 

tzv. ženským časopisem z Melantrichu - reklama se vyskytuje pouze na zadních stranách 

a inzerenti se rekrutují převážně z kosmetických či módních oborií. Převažují české 

značky, o finančních možnostech čtenářek vypovídá fakt. že se objevují i reklamy na 

francouzskou kosmetiku (např. Lancóme). Rozsevačka má také jiný cíl než jen komerční. 

Výrazně se to projevuje na inzerci v jejích počátcích - až na nejdrobnější výjimky se 

reklamy nevyskytují. Na druhou stranu Rozsevačka používá jakoby inzerentního jazyka i 

jeho grafických specifik pro propagaci SSSR KSČ a jejich hesel. Např.: 

V Ženevě 

mluví o míru 

V Londýně 

zbrojí k válce 

V Paříži 

podpisují Kelloggův akt 

Ve Washingtoně 

zbrojí k válce 

V Berlíně 

mluví o odzbrojení, ale při tom staví pancéřové křižníky 

Ve Varšavě 

připravují válku 

V Bukurešti 

chystají už generální štáb 

V Moskvě 

jedině pracují pro mír.7'1 

V pozdějších číslech se pak už ale inzeráty vyskytují - převážně na látky, potraviny atd. 
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5.3 Rady týkající se výchovy dětí 

V počátcích Rozsévačky se pedagogické a výchovné téma příliš nevyskytuje. Dítě - jistě 

účinně - spíše funguje jako nástroj vydírání a radikalizace čtenářky - v tomto ohledu 

redakce plně využívá mateřských citů ženy ve svůj prospěch. Neustále hladové, 

tuberkulózní dítě je častým motivem. Pokud ale takové dítě Rozsevačka vychovává, pak 

nešetří razancí: „Je-li dítě, jak píšeš, zcela zdravé, jde zřejmě o tak zvaný obrácený 

pořádek... Začni jeden den hned zrána. Vzbuď dítě v určitou hodinu, kdy si přeješ, aby 

asi později též vstávalo, dejme tomu o 8. hodině, a nedovol mu celé dopoledne usnouti... 

V poledne je ulož asi na hodinu, ale ne déle. Potom je zase vzbuď a za každou cenu udrž 

bdělé až asi do 7. hod večer. Nebal je do peřiny, pouze přikryj a dbej, aby místnost, kde 

spí, byla předem dobře vyvětraná a potom normálně vytopena. Vlož dítě na Itižko 

samotné,nikdy je neber k sobě do postele a dohlédni, aby je nic netlačilo, neštípalo a aby 

byl suché, potom zhasni světlo a nech dítě, ať dělá, co chce... S počátku bude křičet, a 

možná strašně křičet To mu už v zájmu pořidku musíš dovolit. Je-li zdravé, trochu křiku 

mu neuškodí, a až je pláč unaví, usne... Prvním předpokladem zdaru této výchovy je 

trpělivost. Nesmíš povolit v tom, že bys dítě po jedné - dvou hodinách nářku přece jen 

zvedla a chovala. "75 Tak radí, jak se vypořádat s nespavostí dítěte. Ale i co do spartánské 

výchovy v komunistickém balení se v pozdějších číslech Rozsevačka umírnila: „F 

předškolní době neučíme děti číst! Čtení patří mezi nejsložitější duševní pochody. Stačí, 

když šestiletý capart ví, že na světě existuje kniha s potištěnými papírovými listy...Až 

bude dítě opravdu chodit do školy, nezapomeňte se občas zeptat na jeho prospěch... "'* 

atd. Dětská výchova také dostává daleko větší prostor, především díky Jabůrkové. (Ta 

později zavádí i speciální rubriku pro děti.) Jejím celoživotním tématem byla proletářská 

tělovýchova, proto se o ní také často v pozdější Rozsévačce píše. Když Jabůrková hovoří 

o dětech nebo ještě spíše přímo k nim, žádá od nich uvědomělost a proletářskou 

vyzrálost. Stejně jako jejich matky, v podstatě totožnými prostředky, je vychovává pro 

75 Zdravotní hlídka. Nespavost. Rozsevačka 1929, roč 4 ,č 4, s 8 
76 Rozsevačka 1936, roč. 6, č. 35, litulnl strana 
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budoucí revoluci. Odmítá jejich individualitu, děti jsou dalším oddílem v proletářské 

armádě. Zcela opačně k tématice výchova dětí přistupuje Eva. pro kterou je individualita 

klíčovým pojmem. Eva přináší nové poznatky z oblasti pedagogiky související s 

rozvojem psychologie na začátku 20. století. Přistupuje k dítěti jako k budoucí osobnosti: 

„V množství hraček oblíbených má každé dítě svoje hračky zvláště vyvolené. Vyvolená 

hi "ačka odpovídá temperamentu majitele a je příznačná pro budoucí povahu majitele. 

Výchova dětí je poměrně pravidelným tématem. I když čtenářskou obec Evy tvořily ženy 

vzdělané, zaměstnané - tedy emancipované, bylo za první republiky zvykem, že se žena 

po svatbě ujala domácnosti na plný úvazek. Dítě tedy nepovažovala za faktor ohrožující 

její kariéru. Mateřství nebylo pro čtenářky Evy symbolem nijak svazujícím, 

připomínajícím patriarchální doby minulé. 

5.4 Román na pokračování 

Román na pokračování byl v prvních ročnících Rozsévačky poměrně „ožehavým" 

tématem. Nikoli však v tom smyslu, že by se skutečně nějaký na stránkách objevoval. 

„Červené" románky na pokračování, charakteristický příznak tehdejších ženských 

časopisů lehčího tónu, jako např. Hvězda, redakce správně chápala jako faktor odvádějící 

děvčata a ženy od práce pro dělnické hnutí. A nešetřila tvrdými ataky. Celkem 

pochopitelně, nabízely jim totiž možnost snění o lepší budoucnosti - o pohádce, která je 

prostřednictvím lásky vyvede z bídy a udřeného života. Čímž vlastně komunismu 

zabíraly místo v tom nejpodstatnější bodu programu - zvěstování lepších zítřků. Svým 

způsobem můžeme konstatovat, že funkci „červené knihovny" se komunisté snažili 

nahradit fikcí s nadpřirozenými rysy o Sovětském svazu. Nechyběly samozřejmě ani 

„legendy" o představitelích, mučednících komunismu. Socialistický kolektivismus 

potírající individualitu ve všech úrovních se tím projevoval i v ženském komunistickém 

tisku, kde v původním konceptu nemělo být místo pro osobní city. Ty měly ustupovat 

„společnému boji". Komunistická ideologie také nijak nezdůrazňuje hodnotu manželství 

77Hračky. EVA, 1929, roč. l . č . 3, s 21 

42 



ve filozofické rovině dokonce proklamuje spíše volnou lásku. Tento motiv se však na 

stránkách Rozsévačky neobjevuje. Když už - tak opět jen v realistické propagandistické 

rovině: „Od matička jsme vychovávány a vedeny k manželství. Žádná z našich maminek 

si ani nechce připustit třeba jen myšlenečku o tom, že bychom se nevdalv a měly celý 

život prožít samy. Trpělivě nám pomáhají při obživě a stále jen věří a věří. Zatím nám 

páni šéfové zmenšují mzdy a přidávají práci, drahota stoupá, nezaměstnanost chlapců se 

nezmenšuje a tak - do čeho se vdávat? Jaký smysl má dnes rodina? "7!< 

Určitou amorálnost přisuzuje Rozsevačka spíše středním vrstvám. Především mužům, 

kteří sváděli a nezodpovědně přiváděli do nesnází služebné. Tuto kritiku - nebo alespoň 

její jádro - lze považovat za objektivní. A svým způsobem je přímou předchůdkyní 

současné diskuse na téma sexuálního obtěžování na pracovišti. Takové problémy Eva 

nereflektuje. 

Frivolitu ale komunistický tisk přisuzoval i mladým ženám a v elegantním balení mu 

přitakává i časopis Eva. Téma volného soužití patří spíš k Evě a k její svobodomyslnosti -

jak ve smyslu milostného dobrodružství, tak i partnerského soužití. 

Později se ukázalo, že ignorování „romantických" motivů není nejspolehlivější cestou k 

upevnění pozice Rozsévačky jako čteného ženského časopisu. A i v tomto směru musela 

Jabůrková ustoupit „normě" - sama začala psát romány na pokračování. Taková „rudá 

knihovna" měla strukturu jako její o odstín světlejší obdoba, jen zaměňovala happy-end 

soustředěný na jednoho muže za kolektivní lásku - tedy komunistickou ideologii. V 

Rozsévačce vycházely romány Dítě lásky, Hanko, zpívej...! a Lásky Marty Tomanové, 

všechny tři měly silný autobiografický ráz. Eva se také proti čeivené vymezovala -

kvalitou. V pivním ročníku tiskla na pokračování román Babiola Olgy Scheinpflugové. 

5.5 Čtenářské dopisy 

Jak už bylo řečeno výše, dopisovatelství - minimálně co se týká formy prezentace - je 

charakteristickým rysem dělnických periodik obecně. Propagandistický účel je snadno 

rozpoznatelný. Časopis tím říká: my jsme jediní, kdo vám naslouchá, konečně někdo. 
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Zároveň se vymezuje proti sociálně opozičnímu tisku, v němž je hranice mezi 

informátorem a příjemcem daleko ostřejší. Dělnický list maže i tuto neškodnou 

nerovnost, snadno odůvodnitelnou. například různými možnostmi v přístupu k 

informacím. 

V kombinaci s pospolitostí a kontaktností jakožto mediálními hodnotami v ženských 

časopisech nabývá toto dopisovatelství v Rozsévačce maximálních rozměrů. „Zrušily 

jsme rubriku Listy žen, protože naše děldopky mají místo v celém listě, nejen na zadních 

stranách jako v měšťáckých listech. Chceme vybudovali naše dělnické dopisovatelství 

tak, aby i úvodní články psaly dělnické dopisovatelky. " v Píše Jabůrková v prvním čísle 

obnovené Rozsévačky. Naopak Eva dopisovatelskou rubrikou nedisponovala v prvním 

ročníku vůbec. 

5.6 Sociální tematika 

Sociální tematika byla součástí obou časopisů. U Rozsévačky však naprosto splývá s 

tematikou socialistickou a v Evě je spíše na okraji zájmu. Pokud se jí zabývá v 

rozsáhlejším textu, jedná se spíše o problematiku legislativní. S Rozsévačkou se shoduje 

například v otázce právní diskriminace nemanželských dětí. kterou oba časopisy 

odmítají. Sociální téma je v Evě prezentováno prostřednictvím jednotlivých osobností, 

např. v rubrice Práce žen, kde opakovaně připomínají ženy, které zasvětily život 

dobročinnosti. Proti takovým „buržoazním odpustkům" se silně ohrazuje Rozsevačka, 

které se, byť dobře myšlený, soucit se sociálně slabými nehodí do propagandistických 

šablon třídní nenávisti. 

5.7 Jazykové srovnání 

Co se týče stylistické hodnoty textů, není pochyb o tom, že Eva v tomto směru 

představuje nadstandard - a to nejen ve srovnání s proletářskou Rozsévačkou, která musí 

být srozumitelná i pro nejnižší vrstvy bez čtenářských zkušeností. V agitačních textech 
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ani není pro beletristické manýry prostoru. Sice jejich cílem je vyvolání emocí, ale činí 

tak v naivistické, nejnižší intelektuálním rovině, kterou nejlépe vystihuje výraz vydírání. 

Když redaktorka potřebuje popsat bídu dělníků co nejúčinněji - s ohledem na ženské 

publikum - volí za hlavní postavu textu nemocné dítě. které formou přímé řeči prosí 

matku o ovoce a zeleninu. Přestože např. Helena Malířová si minimálně svou poslední, 

retrospektivní knihou Deset životů vydobyla úctu literárních historiků, stylistiku listu to 

nepoznamenalo. 

Naopak jazyková vzdělanost i sečtělost autorek, které často působily také jako 

překladatelky, z redakčních textů v Evě čiší. Často se objevují anglicismy (např. Pan-

Který-To-Ještě-Nikdy-Nezkusilf", galicismy a mnoho „pojmů" - ze společenského, 

módního prostředí - se nepřekládala vůbec. Časopis tedy spoléhá na vědomostní výbavu 

čtenářky. 

Osvaldová k jazyku v tzv. ženských časopisech dnes poznamenává: „Převládá ich forma, 

subjektivní přístup, ženské tvary sloves. Texty jsou kontaktní, vyžadují ohlas, epistolárni 

odezvu, autoři se přímo k čtenářkám obracejí s oslovením...je zde nad běžnou obvyklou 

míru užíváno tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět. Redakce si vytvářejí vlastní, 

interní jazyk s ustálenými klišé, frázemi, zdrobnělinami... "M Tyto všechno poznatky 

platily dle svědectví Evy a Rozsévačky i před sedmdesáti lety. 

5.8 Geografická orientace 

Eva a Rozsevačka stály při pohledu za hranice zády k sobě. Zatímco Eva hltá 

francouzskou eleganci a vzhlíží k samostatným Američankám, Rozsevačka směřuje na 

východ. Rozdíl je také v míře nepokrytého obdivu - jestliže se Eva nechává inspirovat, je 

Česká, jen ve francouzském obalu, pak Rozsevačka působí jako mediální delegátka 

SSSR. Což souvisí i s dvojím vývojem ženského hnutí - dělnického a středostavovského. 

Vzájemná reflexe těchto geografických sfér zájmů probíhá v duchu časopisů - zatímco 

10 BROFTOVÁ, Máša Život na prkýnkách EVA, 1928. roč l . í 3 ,s 12 
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Rozsevačka se neštítí pomluv (např. naddimenzované posuzování „amorálního" chování 

amerických hereček), tak Eva SSSR věnuje prostor pouze v souvislosti s konkrétní 

osobou a její postoj je objektivně zamítavý. Zajímavé je i geografické srovnání ve 

vnitrostátní úrovni. Eva není přímo pragocentrická. např. v rubrice Život a práce žen se 

pravidelně věnuje úspěchům emancipace v Brně i na Slovensku. Ale venkovské téma se 

jí týká pouze, když jde o prázdninové téma. Naopak Rozsevačka se české vesnici věnuje 

se zájmem - zemědělské dělnice tvořily slušnou voličskou skupinu. 

6. ZÁVĚR 

Na meziválečné Československo lze nahlížet z dvojí perspektivy - jako na čerstvé 

emancipovanou zemi po první světové válce a stát charakteristický politickým ovzduším, 

které dohromady s tragickou zkušeností druhé světové války, včetně mnichovského 

komplexu, vyústilo v komunistickou diktaturu sovětského typu. Za první republiky měla 

komunistická strana především propagandistické úkoly - osobnost Masaryka a 

demokratické principy byly ve společnosti příliš zakořeněné na to, aby si komunisté 

mohli nárokovat reálnou moc. 

Z dnešního pohledu, ovlivněného čtyřiceti lety komunismu, se těžko jeho ideologii 

přičítají jakékoli klady. Přesto by se česká společnost měla vyvarovat jednosměrnému 

nepochopení přitažlivosti socialistických myšlenek - nesou v sobě člověku snad vrozený 

ideál rovnosti a bratrství, které společně s dobovou nevyspělou sociální politikou mohly 

vyvolávat spravedlivé rozhořčení nad stávajícími poměry. 

Dnes už jen těžko rozsoudíme, kdo z jednotlivců, kteří se nedožili osvobození Evropy od 

fašismu, měli skutečně ten „dobrý úmysl". Bez výčitek svědomí ale můžeme odsoudit 

meziválečnou Komunistickou stranu Československa jako organizaci, která svými 

veřejnými projevy varovala českou společnost před svým nedemokratickým charakterem 

s dostatečným předstihem. Intelektuální elita si toto nebezpečí uvědomovala - díky své 

vzdělanosti, ujasněné společenské identitě i přístupu k informacím. Dělnictvo jakožto 

hlavní cílová skupina však byla více méně ponechána napospas už tehdy zdatné mediální 

politice komunistických funkcionářů, která dokázala pracovat s ustálenými mediálními 

formáty a umně je přetavovat do agitačních obsílek. I takové je svědectví ženského 
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časopisu Rozsevačka, která ve svých pozdějších letech ženám poskytla všechna 

osvědčená ženská témata - jen v ideologickém balení. Vývoj časopisu, a to. jak se musel 

přizpůsobovat požadavkům publika, také poukazuje na ťakt. že české dělnické ženy 

nebyly tak materiálně, ani intelektuálně zubožené, aby přijímaly vše. co jim komunistická 

propaganda servírovala, často podle sovětských schémat. Rozsevačka tak naznačuje, že 

solidní postavení ženy za první republiky, jejíž nejvyšší vrstvy představují vzdělané Evy. 

mělo oporu i v méně intelektuálních vrstvách. 
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PRAKTICKÝ PROJEKT 

CAUSA VE SPOLEČENSKÉM MAGAZÍNU 

Causa Jožka Jabůrkovi) 

Před pár lety vyvolal klasické dilema 'kam s níni' pomník ženy, jejíž jméno dnes 

patří do propadliště dějin - prvorepublikové novinářky Jožky Jabůrkové. Pomník z 

dob totality, který byl u příležitosti 60. výročí jejího úmrtí v koncentračním táboře 

Ravensbriick znovu vztyčen v blízkosti Olšanských hřbitovů, však není tím 

správným mementem. Tím je kritický pohled na její žurnalistickou práci, který by 

neměl vzbuzovat úsměv, ale spíše sebereflexi naší společnosti. 

Napsat o Jožce Jabůrkové, že byla novinářka, k charakteristice jejího místa v dějinách 

českého veřejného prostoru nestačí. Byla komunistickou novinářkou. Tak se jmenuje i 

její životopis z pera pamětnice Boženy Holečkové-Dolejší. Ideologicky spřízněná autorka 

v něm hořce vzpomíná, jak při jednom z četných soudních stání vedených proti 

proletářsky charismatické a organizačně schopné Jabůrkové prvorepublikový soudce 

označil její inteligenci za přitěžující okolnost. Čtyřicet let socialistické totality, jichž se 

Jožka Jabůrková nedožila, tomuto muži spravedlnosti v dnešním hodnocení dávají za 

pravdu. 

Pokud bychom chtěli naopak v Jožčině životopise hledat polehčující okolnosti, je 

nejjednodušší zamířit do někdejší ldiny ulice v Ostravě-Vítkovicích, kde prožila část 

svého dětství. Tato dělnická ulice, jež se v dětské říkance rýmuje se slovem bída. jistě 

ovlivnila její sociální cítění - k takovému tvrzení ani nemusíme mít propagandistický 

úkol hodný 50. let minulého století. O jejím ztotožnění s tímto krajem, nejen 

zeměpisným, ale také sociálním, svědčí i fakt, že jako spisovatelka autorských románů, 

spíše proletářské červené knihovny vystupovala pod pseudonymem Ida (někdy též Ada) 

Ostravská. 
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Ostravský komplex nechtěnosti 

Josefa se narodila 16. dubna 1896 jako nemanželské dítě švadleně Anežce Říhové. 

Komplex nechtěného dítěte jistě poznamenal její osobnost. NejpřímčjŠí pramen o svém 

dětství poskytuje novinářka sama. O desetiletí později v rámci konkurenčního boje se 

sentimentálními, od revolučního poslání odvádějícími románky pro dívky, v nichž z bídy 

nevykupuje realizace myšlenek milovaného soudruha Lenina, ale láska bohatých 

synáčků, začala psát do komunistického časopisu Rozsevačka román na pokračování Dítě 

lásky. Podoba jádra příběhu s jejím vlastním dětstvím je víc než zřejmá. "Vždy znovu a 

znovu si (matka) vylévala všechnu hořkost otráveného života na...dcerce." Červená 

knihovna v sytějším komunistickém odstínu, čistá propaganda bez vyšší estetické 

hodnoty - takový je literární odkaz této funkcionářky spíš než spisovatelky, který 

shledala nepoužitelným i poválečná komunistická literatura. 

Za svůj život zplodila ještě dva romány - Hanko, zpívej...!, pojednávající o zlomené 

mladé ženě, písničkové Hance, která nalezne schematický happy-end dívčí literatury v 

práci pro lid a komunistické ideologii. Ve stejném duchu se nese i poslední román Lásky 

Marty Tomanové. 

Sama Jožka měla o své - výše zmíněné - matce, která v podobě postavy Agnes v románu 

Dítě lásky v klášteře pojídala bílou křídu, aby byla bledší, později prohlásit, že byla 

„stará panna, zbožná a zlá". Samozřejmě, každé napsané slovo Jožky Jabůrkové je třeba 

neutralizovat zdravým rozumem posilněným znalostí socialistické propagandy. Ale ve 

všech třech popisných bodech z dceřiných úst lze s menší či větší jistotou tvrdit, že Jožka 

žila svůj život navzdory vzoru matky a sociálnímu kontextu jejich soužití. Zároveň však 

opakovala její chyby. Po celý život zřejmě zůstala raněným dítětem, slepě toužícím po 

pomstě společnosti a hledající náboženství, které by ji nahradilo náboženství její matky. 

Jen tak lze omluvit její komunistickou rétoriku. 

S osamostatněním Československa se se svou prozatímní minulostí rozloučila i Jožka. Po 

první světové válce odchází do Prahy, podle své životopiskyně snad měla původně 

následovat svého milence, italského zajatce. Přestože ideologicky zabarvená literatura ji 

už jako mlaďounké dívce ráda nasazovala svatozář sociální angažovanosti, až v Praze a 

především po boku svého prvního muže, funkcionáře dělnické tělovýchovy Stanislava 

Jabůrka, se doložitelně oddala levicovým myšlenkám. ,Jle vstup do jednoty... otevřel mi 
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oči. Nebylo už pouze ,ty a já': najednou byla jsem části celku - čehosi mocného, velkého, 

čem jsem ještě dobře nerozuměla... Žijeme vedle set a tisíců takových neuvědomělých 

ženušek, jako jsem byla já..." píše později do časopisu Rozsevačka. Objektivně popsaná 

poválečná potřeba sounáležitosti se v Jožčině případě prolnula s nesplněným snem být 

učitelkou. Tělovýchova byla jejím celoživotním tématem a také stojí na začátku její 

žurnalistické kariéry. 

Historicky nenápadné roky 1920 - 1921 jsou startovním polem pozdější čtyřicítky let 

totality. Jožka jako členka sociální demokracie byla jednou z těch. kteří se podíleli na 

rozkolu uvnitř sociálně demokratické strany a vzniku programově nedemokratické 

Komunistické strany Československa. Jako funkcionářka komunistické Federace 

proletářské tělovýchovy se také poprvé koncem 20. let podívala do Moskvy. Ve své 

knížce, určené dětskému publiku, Evička v zemi divů, vypíchla nápis na sovětské straně 

hranice „Komunismus smete všechny hranice". Mohla ve 20. letech minulého století 

alespoň tušit, za jak nehumánních okolností se v rozložení sil po druhé světové válce 

bude toto heslo ve východní a střední Evropě realizovat? Právě v této klíčové otázce je 

Jabůrkové inteligence přitěžující okolnost. A právě propagandisticky prostoduchá knížka 

pro děti, která jim měla nahradit „buržoazní" pohádkový svět, Evička v zemi divů, 

objektivněji snad v zemi stalinistického teroru - v Sovětském svazu - je průkazným 

materiálem, že Jabůrková pod tlakem ideologie jako novinářka naprosto selhala. Zvlášť 

vezmeme-li v úvahu, že kniha byla určena dětem, nejsnadnější kořisti propagandy, které 

podle pamětníků měla tak ráda. Přestože - nebo právě protože - vlastní děti neměla. Páteř 

povídkové knížky tvoří příběh děvčátka, jehož rodiče museli z politických důvodů, kvůli 

komunistickému „vyznání", utéct do Sovětského svazu. A malá dívenka se za nimi 

v utajení, společně s výpravou komunistické tělovýchovné organizace vydává. 

V „ zemi divů " by lo „ bití úplně neznámá věc ", „ místo pluhů, do kterých byly za carských 

dob zapřahány ženy a děti chudých sedláků, obdělávají pole železné traktor}'", atd. 

„Není pohádky, která by vyprávěla o takových divech. Ale pohádky jsou smyšlené a zde 

je skutečnost plná zázračné síly. Sovětské řeky závodí, která víc prospěje lidem. 

Představte si: Dněpr, kamenitá, prudká řeka, poslouchá dělníky, kteří ji poroučejí: 'Uhni 

se vpravo!' A Dněpr teče, jak lidé velí." Jabůrková končí svou „pohádku" socialistického 

nerealismu větou: Šťastně si žije sovětská zem. Jen těžko lze předpokládat, že Jabůrková 
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neznala skutečnou cenu tčchto „zázraků". Pravděpodobnější je. že oběti socialistického, 

příliš dlouhého experimentu považovala za nutnou daň své pomstě - lepším zítřkům. 

A nikoli nespravedlivou - jak lze soudit z její žurnalistické práce vyznačující se 

otevřenou třídní nenávistí a výzvami k třídnímu boji: „Jak zcela jiný, radostný je život 

uvědomělé mládeže! I ona těžce dře od rána do večera ve zracionalizovaných 

robotárnách, ale ona ví, že není daleko doba. kdy v těchto fabrikách bude sama 

vládnout. Naše mladá děvčata a hoši...vědí. proč žijí, proč jsou zavíráni, bili, 

vyhazováni...Rudá mládež, kterou mizérie kapitalistického režimu otupuje o mládí, 

neklesá na duchu, neboť vidí jiné \ýchodisko. vidi cil, a proto burcuje všechny spáče a 

netečné k boji za jeho dosažení. " 

Rozsévačkou třídní nenávisti 

Jabůrková v roce 1929 začala redigovat Časopis Rozsevačka. Srdcovou socialistku, 

literárním původem impresionistickou spisovatelku Helenu Malířovou, která přišla o 

svou komunistickou legitimaci společně s dalšími šesti spisovateli, když podrobila ostré 

kritice nové vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem, nahradila tvrdá funkcionářka. 

Ta měla jediný cíl: vytvořit v ženském dělnickém prostředí veškeré podmínky pro 

budoucí „diktaturu proletariáur. Literární teoretik Václav Černý ve své vzpomínkové 

knize nazývá rok 1929 přelomovým ve smyslu kulturně-mra.vního tříbení. 

Rozsevačka byla doslova převlečená Komunistka. Roku 1926 se ústřední časopis českých 

komunistek, vydávaný KSČ, v zájmu lepšího přístupu k širším vrstvám takto 

přejmenoval. Jabůrková měla za úkol v tomto duchu přeměnit přepolitizovaný plátek na 

čtivý a konkurenceschopný časopis - nikoli však z ekonomického hlediska, ale 

ideologického. Širší obecenstvo se hned od prvních stránek nemělo vystrašit příliš 

radikálním názvem. Hlavním cílem bylo získat co nejširší masy pro proletářské boje. 

Ženským čtenářkám mátla hlavy stejně jako dětem v již zmíněné Evičce. Využívala 

jejich nevzdělanosti a pro ženu typické sociální cítění. Ideologii třídního boje nabalovala 

především na citlivé téma mateřství. Časopis často podléhal cenzuře a třikrát byl ve své 

třináctileté historii byl dokonce opakovaně na delší čas pozastaven. 
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Přestože se více než její předchůdkyně v redaktorském křesle - Marie Majerová a Helena 

Mal ířová - soustředila na popularizační cíle. komunistickým tématům zůstávala s 

dogmatismem ne nepodobným matčině křesťanskému vyznání věrná. Dalo by se říct. že 

vědomé odmítnutí matčiny religióznosti nahradilo u Jabůrkové bezvýhradné a slepé 

následování komunistických myšlenek. Kromě buržoazie se hlavním nepřítelem 

Rozsévačky Jabůrkové stala právě církev a paragraf 144. který' zakazoval potraty a 

způsobil nejedné zneužité, nebo alespoň využité dívce doživotní komplikace. Jednou z 

nich byla koneckonců i její matka. 

Kvůli své novinářské práci, ale i svými aktivitami, s nimiž vycházela do ulic, se 

několikrát dostala do konfliktu se zákonem a několikrát byla také odsouzena. ,Jménem 

republiky. Krajsky> soud v Chrudimi uznal takto právem. Josefa Jabůrková je vinna..., 

protože zřejmě hanobila republiku, a to způsobem štvaxým, neboť tvrdí proti pravdě, že v 

CSR vládnou jen vrstvy majetné a politika třídní. Takovým jednáním může se vzbudit 

nenávist jedné třídy proti druhé..., " zní její obžaloba prvního odsouzení v roce 1925. 

Jabůrková na druhou stranu pracovala také v pražském ústředním zastupitelstvu, který 

však neměl mnoho kompetencí. 

S Milenou v Ravensbriicku 

Po okupaci v roce 1939 byla Jožka Jabůrková zatčena mezi prvními, později byla 

převezena do koncentračního tábora v Ravensbriicku. „ Tento dopis je zase takové voláni 

do neznáma... Člověk je skrovný ve svých přáních, že je to pravda. Konečně v této velké 

historické době nemůžeme myslet na sebe, když probíhá takový' velký' světodějný zápas, " 

píše Jožka svému druhému manželovi Josefu Palečkovi z tábora. 

Jak dokazují vzpomínky žen, s nimiž prostředí hrůzy koncentračního tábora sdílela, 

obětovala Jabůrková „velkému světodějnému zápasu" i poslední zbytky svého lidského 

svědomí. V Ravensbriicku se setkala se svou třídní i novinářskou nepřítelkyní 

nejvýraznější ženskou osobností demokratického proudu české prvorepublikové 

žurnalistiky, Milenou Jesenskou. Ta byla zatčena roku 1940. 

1 Milena Jesenská, dnes známá především jako spřízněná duše Franze Kafky, na přelomu 

20. a 30. let propadla komunistickým ideálům, i pod vlivem svého druhého muže. 
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devětsiláckého architekta Krejcara. který z nich však při návštěvě Sovětského svazu 

rychle vystřízlivěl. Stalinistické pojetí však nemohlo konvenovat ani s Mileninou 

svobodomyslností a inteligencí. Svou novinářskou kariéru završila jako politická 

publicistka v Peroutkové Přítomnosti, v níž se objevovaly kritické články odsuzující 

stalinismus. 

Přesto podle vzpomínkové knihy dcery Jesenské Jany Černé nepanovalo mezi 

komunistkami a Jesenskou v Ravensbríicku zprvu otevřené nepřátelství. Rozbuškou 

neslučitelných rozdílů se stal příjezd Margarete Buber-Neumannové - manželky 

vysokého funkcionáře německých komunistů, který' padl za oběť Stalinovým čistkám. 

Milena se s Gretou sblížila, staly se blízkými přítelkyněmi. Milenu zajímala její tragická 

sovětská zkušenost. Tu však nemohly přijmout ravensbrůcké komunistky, které měly 

v táboře značnou moc. co se týče jídla a jiných životodárných prostředků. A i Milena se 

stávala obětí jejich šikany. O zvláštních vztazích uvnitř tábora píše autorka knihy Mýtus 

Milena Marta Marková-Kotyková: ,,0 často podivné atmosféře v koncentračním táboře 

se mezi čtyřma očima hodně povídá, ale nikdo nechce nic svěřit papíru. Je však jasné, že 

koncentrační tábor netvořili jen vojáci a SS Němci, ale i vězni, kteří se na sprá\'ě i chodu 

podíleli." Podle zdroje Markové-Kotykové Jabůrková údajně podlehla gestapáckým 

metodám: „Prý byla (Jabůrková) jednou z těch přesvědčených komunistek a navíc prý• se 

špatným svědomím. Ale to na ni nedávno prozradil člověk, kterému se kdysi svěřila, že 

při výslechu na gestapu promluvila. (Ale která z nich nepromluvila?) Nevydržela to, když 

jí gestapáci přitáhli zmučenou hroudu masa, v němž poznala milovaného člověka. " 

1 přes šikanu Milena přežila Jabůrkovou o dva roky. Zuřivá rudá novinářka umřela v 

Ravensbríicku v roce 1942. „Lepších zítřků" po roce 1948, pro které za první republiky 

pokládala rudý koberec a které si z ní udělaly mučednici, se tedy Jabůrková nedožila. 

Bohužel. Nejen z obecné úcty k životu. Ale také proto, že nedostala čas se stoprocentně 

ujistit, že nahradit jeden dogmatismus druhým prostě nefunguje. 
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SUMMARY 

'['his work concentrates on two female magazines of specific era in the Czech history. the 

so-called First Republic. Their names were Eva, a magazíne for educated women. and 

Rozsevačka, for female representants of the working class. directed by the Communist 

party. Through this historical retrospective and sociál contrast of these two periodicals, I 

am ti-ying to define (or rather confirm) distinctive aspects of specific female magazíne 

writing and to illustrate its genre stability throughout modem history. 

Another outcome of this work is an analysis of communist propaganda focused on 

women - dated back before the Communist Party seized power in Czechoslovakia, that 

means in 1920's and 1930's. This work describes how the communists tried to modify 

characteristic aspects of female magazines and how they actually did not succeed in this 

- they had to give in to women's demands on female press if they wanted to make it an 

effective tendentious weapon. 

This work includes practical project - an artical about one of the female communist 

journalists Jožka Jabůrková who was the editor in chief of Rozsevačka. 
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E V/. 

"^Poleje sport 
'^vlmirtamá-

J ' , A / t Z" to prý 
:podporuje 
^Zdatnost. 

Podnikavá Mary Bastie, fran-
couzská pilotka, lystibla dneíni 
váJeň pro cestován! letadlem. Vy-
mohla si u francouzské vlády 
povoleni, aby smila lítat s pasa-
žéry krátil dráhy, a ted litá nad 
Francii s první aero drožkou. 

Slehla Thompsonovd ̂ vlthýla ve 
Stratfordi v překážkovém blhu 
na ioo yardů. 

Krásná a nepřemožitelná seňo-
rita d'Alvare% byla přece jen 
porazena statečnou Helenkou 
Willsovou v tenisovém finále ve 
Wimbledonu. 
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Věříte, že v 
i rugby. 

Nemyslíte, 
osmilka by 
Však bycho 
jako ide ta 
Colltgei 

Jak se vám libí hra hvězdičky amerického Renského hockeye, st. 
Mariou Hobdayově ? 

Pani Stewartova, slavná americká sportswoman, utvořila na auto-
mobilových rychlostních ^ávodech v Monthlěry světový rychlostní 
rekord. Jela průměrnou rychlosti rjo km v hodině. 

/•<• .-.f.isíi; 

3 
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Nosí se v každou denni hodinu : do-
poledne ke sportovnímu kostýmu nebo an-
glickému plášti uvázané na volný uzel lak, 
,j/>v pcstrc barvy šátečku doplnily nenápad-
nou barvu obleku ; k vlněným a jerseovým 
Šatům uvázané volně kolem krku s uzlem 
na rameni, nebo protažené pod límečkem 
,i uvázané v anglickou vázanku. K jed-
nobarevným hedvábným šatům odpoledním 
<•• dobře hodí pestrý Šáteček, jehož základní 
barva jc v souladu s barvou Šatů. Poslední 
móda si oblíbila šátečky třírohé, docela malé, 
nebo šály obdélníkového tvaru. Jsou z krep-
ilcšínil nebo pracího hedvábí a mají geome-
trické vzory. 
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číslo 50 roč XI.-v praže dne 9. prosme* ^ Í W C M H ^ Í josefa jabůrková 1 1 g j £ g [ | 

c e m e 
Mlhavě jitro 
prosycení mrazem 
7. bidného pelechu 
musil jsem rázem 
fen, do ulic, 
kile lilail a zimu Ceká 
Jinak nic. 

Nad řekou mlha se vináši 

Když jsem malý byl, 
nrchtťl jsem jist kaši. 
Unes bych byl rád, 
kdyby ji jifkdo chhV dál. 
Ve válce Jiebylo laky en irál 
Dnes by se mohly staly 
prohnal, 
lil však mám hlad. 

'/. 'tmou i' lilách 
tulme krev má; 
hrozným neduhem 
je revjna 

Hladového těla 
nemoc se Imed chylá. 
Špitál ani polomrtvým 
útulek neskytá. 
Umřu? 

Otázka hrozivá! 
le i' ni Untlia skrytá 

Předvánoční Praha hýří krásou. Výkla-
dy cukroví, hedvábí, iperků. hraček, byto-
vých zařízeni oslňuji. Světoznámě firmy 
vystavuji celí bohatí vyzdobeně atoly k 
slavnostním hostinám. Křllfál. stříbro, por-
culin lákají ty. kdoi horuji o kultuře jídla 
a z oběda učinili celý obrod Bída. kdyby 
sladké vlno bylo podáno k francouzským 
sýrům, které vyíadujl jcou značku, barvu 
a chuf vlna lak neodpustitelný omyl. telili 
některý z devíti chodů slavnostní večeře 
bude přehozen — 

A nedaleko Václaváku. Příkopů. Národ-
ní třídy iijl lidé. jejlehl příborem jsou prs-
ty a odhozené konservové krabice. Mladí 
lidé. obyvatelé skalních doupat nebo bez 
přístřeší Výstava mltdele >Chceme iltlt 
odhaluje jejich ilvot. Otřásá svřdomlm li-
di. kteří citl kus odpovědnosti za budouc-
nost národa leden z nich. spis. Karel Ča-
pek. i> sLidových novinách* říká: 

>Ten nejkrutěji! nápad této krutě výsta-
vy Je snad bezděčný; to poněkud gro-
teskní /akt. le tahle vlechna trpká bída ne-
zaměstnaně mládele je vystavena v brok5-
tových stěnách Clam-Gallasova paláce Na 
datých tapetách, pod freskovým stropem 
visi hadříky svlečené s til dneinich jeskyn-
ních lidi z břevrwskě Ladronky; v zákou-
tí hedvábného bodoiro je vybudován mo-
del jeskynního brlohu, dírka přelalostná a 
strailM. ve které Ují n.1, součoMéci. Ten 
děsivý kontrast výstavních sálů a vysta-
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rozsevačkai 
Oslo 36. roč. XI. - u prazu dne 2. záři 1936 - cena 50 hal. - řídi iasefa iabůrková 

1 / těsti svých c M / a 
r w '>• 1 

Ano, pro Stěsti 
své země chráníme mir n pvvné 
věříme, že se nám podaří mír 
uchránit. Naše víra neni slopa. 
nepočítá se zázraky. Počítá s ži-
vými lidmi. Živi lidé to jsou, li-
dé se zločinnými mozky, kteří 
chtřj i rozpoutat válku a opět ži-
vi lidé, lidsky a rozumně citici li-
dé, to budou, kteři -zločinu za-
bráni. 

V celém světě je těch, kteři 
chtějí mir, obrovská, zdrcující 
větéina. Tato většina by však 
nebyla žádnou silou, kdyby je-
den o druhém nevěděl ani v 
vlastni zemi, natož ve světověl 
měřítku. Světovým mírový, 
hnutím zde vSak vyrosila sil: 
která jiz sdružuje všechny po 

, d i v é lidi uvnitř 40 zemi a hnu 
se íiři stále dál, aby obepnulo ce-
lý svět. Zástupci těchto zemi z. 
sedají právě v těchto dnech v 
hlavním městě Belgie, v Hruseli 
aby se navzájem poznali a určil 
jak v těchto těžkých dobách ni 
chránit a uchránit. 

Světové mírové linuti je sku 
tečně velikou silou. Upírá s 
o dělníky a jejich ženy, o selsk 
lid a o městské střední vrstv 
do jeho sluieb se postavili stá 
nici, vědci, vynálezci, spisovali 
lé a umělci světových jmen. M'"' 
lenka obrany ntiru pomohla pře-
klenout uvnitř tohoto linuli i. 
litické i náboženské rozdíly 
sjednotila pevné všechny, i t' 
kteřisi dosud byli cizí, ba nepf 
telštf. Našla hlavně mezi ženan 
nadšené a obětavé sloupem 
kteří s celou duši pracuji v rám 
linuti. 

|ak ale použit tyto sily mir 
proti temným zločinným silá 
války, silám, které počítají s ne 
modernějšími válečnými zhraň 
mi, a snaží se obepnout ce' 
svět svými piklemi? |aké zhrr 
ně má mírové hnuli .proti jejic' 
vražedným zbranim? 

Sily míru se opiraji o větiim 
lidstva. Opiraji se o celé s*.!1' 
Sovětský svaz a Francie Lidové 
fronty se svými spojenc. loy 
mocnými oporami míru. K nin 
»e druži celá řada jiných stáli 
mezi nimi i velmoc Anglie, kte-
ré si rovněž nepřejí válku. Míro-
vé sily nejsou a nemohou býti 
beze zbraně. 

| Známe přátele míru. A je do-
' bfe, že známe i jeho nepřátele, 

jsou to fašistické S tá ty : Němec-
ko, Japonsko a (talie. Odtud lze 

I^RO Š T Ě S T Í S V Ý C H D É T Í 

CHRÁNÍME MÍR 

těkat útok na mír, odtud má při-
lit první rána! Fašističtí vládci 
nenávidí světové mírové hnuti, 
tupi je. |Ki*mi\aii se jeho sna-
hám a uvnitř svých zemi nemi-
liwdně pronásleduji přívržence 
mírového hnuti. 

|c dohře. Je známe útočníka 
lledlně sledujeme každý jeho 
krok. Víme, co zamýšlí Němec-
ko, když se spojuje s Maďar-
skem. jedná s hiiharským krá-
lem Borisem a vysílá své agenty 
Uo lugoslavie a do Rumunska. 
Dohře víme, jak pracuie společ-
ně s Henlenem proti naši repu-
blice, jak pomáhá ve Španělsku 
povstaleckým generálům. Chá-
I eme nebezpečí, jež spočívá 
v tom, když Německo prodlouži-
lo vojenskou službu a zdvojná-
sobilo stav armády. Známe také 
cíle laponska a jeho lajné smlou-
vy s Německem. Vfme, že jsou 
víude lam, odkud lze ciť4i puch 
války. 

My nepust íme nepřátele míru 
a oči a p ř ivé proto pozorujeme, 
iak si troulaji tím vlťe. člm men-
ši je odpor ostatních sti t i i . 

Chceme-li zachovat mír, mu-
síme docílit, aby lalUtickt státy 
byly sevřeny v p t m é m kruhu 
států, které nechtějí válku. 

Fašlsté musí vědét, že bez-
trestně si iteaměji troufat na l i d -
ný, sebemenší i t i t . 

Fašistické Německo nechť ví, 
že výpad proti Československu 
by měl za následek okamžitou 
pomoc všech států, kter* nebu-
dou trpět, ahy znovu došlo k vál-
ce. Takový systém bezpečnost-
ních opatřeni si mus< vynutiti lid, 
'iterý chce mir, na svých vti-
lách. Zejména lid Anglie musí 
ádat od své vlády pevněji! a 
isoéjii postup vůči Německu 
ež dosud a skutečnou ochranu 
ro malé státy a národy, ohro-
ené faiistickými útoťnlky. 

Rámý a jednotný postup proti 
všisiieltým útočníkům bude nej-
epší ochranou míru. Lid musí 
táli za zády svých vlád a diplo-
natů a žádat taková opatřeni, 
cteri nedovolí menšině fašistic-
kých států diktovat světu a vnu-
covat mu válku. A neméně účin-
nou ochranou bude, když v ktd-
dé zemi bude ostře postupováno 
proti těm, kteři hazarduji s mí-
rem, poněvadž chtějí na v i k e 
vydělat. Proto zástupci mírové-
ho hnuti usiluji o to, aby byl po-
státněn veškerý zbrojní průmysl 
i přestal býti lákavým zdrojem 
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DĚVČATŮM DO ŠKOLY 

D«!tl nám přes prázdniny vyrostly, Jaty |sou 
|lm krátké a malí. Tak nastavu|eme Jak umí-

me. n konečné po dlouhém počítáni se rozhod-
neme. te musíme poíldlt iaty nové. »Vče/»< 
oTeuře i> nejblilllch dnech nové textilní oddí-
lení a proto počkáme |eité nékollk dni. Předem 
« viak rozhodneme. |aké iaty by byly pro 
naie détl ne|výhodné|ll. Pro dívčata |sou na 
přiložením obrázku zakresleny dvoje laty. Na 
chlapce |sme už vzory přinesly. 

Jsou to Jaty i kostičkové látky. Volíme buď 
tak zvanou skotskou kostku (na obrázku vítil 
dívka), nebo drobné kostičky. Uiitl |e | edno 
duché. Pravidelné žlvůtek střihneme do sedla, 
zapínáni vpředu |est dosti hluboké, aby se ia-
ty snadno přes hlavu oblékaly, dlouhý rukáv 
|e volný, s přehnutou manietkou. kterou po ča-
se budeme muset ohmouti, abychom rukáv 
prodloullly, neboř |sou to právé rukávy, které 
Isou véčné krátké. Sukénka na obřízku jest 
také střižena do sedla, aby viak byla pohodl-
ná a nepřekážela při skocích a rozbéhu do iko-
ly a ze Školy, |e zvonovlté rozllřena. Záložka 
|e nelméné 8 cm. abychom mohly sukni povo-
lit. Pásek |e buď sametový, praitepovaný s 
niklovou sponou, nebo kožený a u krku btlý. 

anglický Unwc. Ty to límce při Jiti zhotovíme 
dva, abychom |e mohly ménltl. 

Pro mladil holčičku i>ii|eme iaty v celku. | m 
v přlpadé. Je Isme koupily zbytky, il|etne se 

sedlem. 1 zde pamatujme na volný rukáv, kte-
rý budeme muset brzy prodloullt. Právé tak 
na záložku sukénky. 

Bude vale dévčátko potřebovat kabátek? 
Ulijte |l takový, |aký lest zakreslen na obráz-
ku, dostatečné volný, s krátkou pelertnkou. Do-
kud |e pékné, nechte |l béhat proatovlajou a 
pozdéjl pořiďte |l podobnou čapku, kterou po-
dle staril radlovky zhotovíte »amy i duvetlnu, 
nebo sametu. Čapku proitepu)te kolem rovné-
ho pruty], který bude tvrdllm proto, řr iite do 
ného vsunuty pruh idoženího novinového papí-
ru (oviem. Je tento pruh začUttle), ovlAte 
stužkou téie barvy |ako čapka a konce nechte 
volné viset. Konce oviem |sou píiméíené dlou-
hé, ale působí vesele a proč byste neudélaty 
trochu radosti vail holčičce, múiete-llí Knoflí-
ky na latech a kabátku |sou zulitkované ze 
stariich iatů a kabátků, které se vám zname-
nité hodily. A co |eité vlce? Pře|eme veselou 
cestu valemu dftéti, aby se mu kráčelo životem 
lépe než nám, len pro né stavíme nový budou-
cí svít . 

Lacino a chutně 
Největi í divy v dělnické ku-

chyni dělají s e i b rambor , V kaž-
dém kraj i maji své speciality. 
Horské s t rouhance prei ly do mó-
dy i v Praze . 

V mnohých automatech dosta-
nou 6c dnes halušky (výbuky) po 
h o r á c k u ' nazvané. V prcBté ku-
chyni nepeíou se na pánvích, ale 
docela na obyčejné, normálně roz-
pálené plotně a chutnaj í výborné. 
Letos o dovolené čekalo nás pét 
kolem plotny na upečené výbuky 
a chutnaly nám jalťo pečené holu-
bi. A přece to byly pouhé roa-
s t rouhané brambory , do nichž se 
dala vždy na pět b rambor I lžíce 

mouky, trochu soli a kmínu a u i 
je t i uděláno. Potřené čerstvým 
(nerozpuštěným) máslem, jsou 
velmi chutné. Kdo je véti l labuž-
ník a může si to dovolit, tak *i 
přidá Ijeité vajíčko, nebo dvě, po-
dle množství brambor. 

HOUBY. 

Už jsme hodně psaly o hou-
bách. Jeitě v iak rostou a zvl i i tě 
nyní různé druhy, o kterých jame 
jcJtě nepsaly. V prvé řadě jsou fu 
holubinky. I podle knih pa t f i k 
nejchutnějiím houbám. Na mno-
hých místech je nesbírají . Boji ee 

jich z neznalosti a přece je mož-
no tak lehce poznatí. Nejlepií ho-
lubinky maji modré hlavičky i s 
červenými kloboučky je možmi 
sbírat . Jen zeleným je třeba »e 
vyhnouti. 

Hnluhinka mi klobouček, z ně-
hož modrý nebo červený povrch 
pěkně sloupneme. Hlavičku a no-
ž č k u rovné přířizneme, c* í i ře o-
peremc, posolime a pak necháme 
do rúlova opéci na plotně. Chut-
nají opravdu jako holubí maso a 
děti o ně ikemraji , jak jim chut-
nají. 

Jiné houby, nyní rosfcuci, jsou 
mlynářky. Mail různá zbarveni, 
podle toho, z jaké půdy rostou, 
právě jako hřiby. Jsou Šedivé, bí-
lé, růžové, iluté. Jsou tvrdé a do 

Ka-p 

žlnta barvi polévky, j imi dáva j í 
velmi dobticu příchuť, zv lá i té po-
lévkám z mléka, do nichž p ř idá -
me trochu octa. 

STROUHANEC. 

Bramborový s t rouhanec (ze sy -
rových brambor) byl druhou po-
choutkou. Ten s e peče v t roubě 
na pf lhči . Zase na pét b r a m b o r 
lžíce mouky, kmín, sůl, utřený 
česnek neho cibule dodávají divrn-
kou příchuť. Daji-l l se d o s t rou-
hance rozpáčené ivestky navrch 
a peře-li se pékné, aby byla vy-
pečeni kůrka, p«Jc si dobře na 
něm pocbutnaHÍ tatHc s mátnou, 
ale i děti. Oviem, omastku se mu-
sí dití vlce a modno-li Vajíčko — 
pak jsou tk> opravdové hody. 

První isl. družstevní rozhlasový vúz 

Dr. GRAGE, 
Praha II.. 

Národní tflda 26. 
Telefon 245-20. 

V á t zá jemcům zku i tbn i masku zdarma. 

Ochutnej te na í e la vepřové uzeniny! 
Bfl KORÁNOVÉ, továrna na uzenářské zboil, 

Pra ha-Karlin, Královská třída č. 14. 

Tentc rozhlasový vů:. kteri) potldllt »l'če/a< pro svojí propjffWu. r p d j o W u vi«h 
pracujících spotřebitelů v Praze v těchto dnech velikj) roiruch. Vhodným ipůiobem J< dopo-
ručováno nádob! smaltovaní, hliníkové, porculinovi. kuchyňské nAřtdl t ničínl im výhod-
ných cen a ivlůltnlho lOprocentnlho výhodného v méslcl záři. 

Doporuénleme viem hospodyňkám. *b<j navtílvlly kteroukoliv prodejnu tVítlgt nebo 
ústřední i klad ve Vyločanecři. kde il mdie kaldý volni prohlédnoutI záioAjr < sjlatUI ceny. 

Vvthíil k.ldv dlvrl.k — Red.kcc. .dmlnltu.ee • c.pídlce: Pr.h.-K.rlln, Krtlovaká 13 r.t.ton ÍII-ÍS — Oí.t polt .poř. {I.. SS.SI7. — Přtdel.laí s jwlt. 
. l . l l ín , v ČSR Kí i í o roční, K£ H.30 pálroiní. do dilnr Kí M.— rofni. - Vydáví Anelk. Holitnová-Wná. - Odpovldní rtdiilork. Ano. B.ckoví. — 

TMIJ . ro í l«» Hollinin Prsh.-Kirlln. - Novinoví . . . b . povolen. Icdltelllvlm polt • Ul . l r . l t Čislo M0»-VIM0 3J. Poltovnl ól.d PrtiM fi^ 
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Jedinečná plastika obličeje 
bez jakékoliv ope-
race method. prol. 
dra Qrace . Pa/lž 

v ambulatoriu 

pu Ca j 
PEKING 

USPOŘÍŠ 

Doporučujeme medové marelpány a různé ča-
jové pečivo od firmy »Medoto». majitel 

JOSEF OEBAUER, KLADNO. Stulcova 111. 

M á a l o , s ý r y , t v a r o h 
Rolnická družstevní mlékárna 

CEJTlCKY U MLADĚ BOLESLAVI 

A PROLlKOVA. TUCI1LOV1CE, výroba pallvorýdl 
kol. Dřiví metrové tvrdí • mfkké. P I o t o v k j, 

rrale, radioví tyé*. 
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ŠPANĚLSKO: ZEMĚ A LIDÉ 
Španělsko je z e m i vlet než třikrát vé l i i 

rozlohy n e i časkoslorvenská republika T o u i 
je tedy veliká zemé. Proč jsme o nl tedy 
až do vítězství Lidoví fronty a do faSLitic-
k í h o puče slyiell vždy jen tak málo? 

Hrsrmce Španělska tvoří p řev ižně moře. 
Ze západu Atlantický oceán, z jihu a vý-
chodu Středozemní moře. Část západní hra-
nice pak tvoři Por tugalsko , o n imž slýchá-
me je i té méně, na severu pcik tvoři hranici 
mezi S p á n i lukem a Francii divoké a vysoké eři Pyreneje. P ř e d několika staletími bylo 

ělnko s lavným pánem mnoha moři a 
rm»ha zemi nqjen v Evrop i , ale t aké v jižní 
Americe a v Africe. Pak viak ztratilo téměř 
vše a pánem moří se staly jiné státy, takže 
Španělsko leželo mezi mořskými spoustami 
t é m i ř trpné, zmitáno v posledních dvou s ta-
letích vnitfnlmi převraty. T o je jedna z při-
čiň, proč naáe představy o n řm byly vždy 
tak neurčité, zmatené. Slyieli jsme néco 
o krásných Spani lkách, o býčích zápasech, 
o krásných, vzácných maurských stavbách: 
p ro toto trojí jezdňi cizinci do Španělska. 
Nic víc jsme ui skoro nevěděli. A přece je 
Spanéhko zemé velkých přírodních krás, vy-
soké kultury nékolika děj inných období a 
zajímavého lidu. 

Podivné Je, i e tak veliké Španělsko má 
tak málo (*yvatef , pouze 23 milionů, t. j. 
tři t řet iny prot i d v ě m a třetinám naší republi-
ky, o tolik meni i . j sou tu města téměř mi-
lionová a zase území s úžasně malou husto-
tou osídleni. Převážnou vět i inu obyvatelstva 
pak tvoři zemědělci, nesmírně chudí, ubozí, 
nevědomí (celkem 43 procent analfabetů, 
v některých územích přes 70 procent . Jeitě 
dnes 75 procent Školních děti nemá ani Šestý 
ročník áiroly). Největší díl těchto zemědělců, . 
pcfcud jsou vlastníky půdy, vydělá asi 8 Kč 
denně. P f i tom 54 procent půdy vlastni vel-
kostatkáři , tvořící pouhá 4 procenta vlastní-
ků. Nejs*néjai a ne jmocněj i ! mezi nimi je 
církev. A tu jsme u kořene otázky, proč nám 
zůstávalo Španělsko. Jaké Skutečně je, i jeho 
lid, skryto. Kdo jmý než bohatá, viemocná 
a zázračně mazaná enkev dovedl kdy způso-

břtl, aby oči neviděly, uii neslyšely a hlavně 
hlava nemyslila? Oala lidu do srdce viechny 
svaté s pannou Marii v čele a básnicky, vá i -
nivě a něžné zakižený lid je horoucně milo-
val, miloval je lak dlouho, až byl zubožen, 
ochuzen a okraden do té miry, že už to dále 
ne.Slo. A néco se muselo stál. Španělsko má 
vedle plodné půdy také nesmírné rudné bo-
hatství (as turské doly na uhlí a různé důle-
žité kovy v nejrůznějí ich koutech země), 
v důsledku toho pak laké průmysl, ne sice 
velký, ale zuto soustředěný (kovoprůmysl a 
textíhni průmysl v Katalonii, v zemi Banků 
železářství). Ta to hornická a průmyslová 
střediska, v nichž se vedlo dělníkům a hor-
níkům stejně bídně, jako milionům zemědělců 

a zemědélaleých dělníků, tato střediska s* 
stala ohnisky a žárovilti, z nichž posděj i vze-
iel očistný požár, který zachvátil celou zemi. 
Prdetar iá t zvítězil v posledních volbách a 
í»a převážně katolický, véHd, přiškrtil m o c 
církve, odnímaje II svá hlasy, a j w nesmírní 
nevědomý, zatlačil panskou kliku, kteřá při-

cháaela s chytrostmi, sliby i hrozbami, po -
chopil, kde je jeho zkáza a kde vMézství. 
Pak přiiel faitatický puč, ale tu už se 
ský lid nedal a nedá. Prohlédl, nevěří, za-
číná myslit i vl, že bráni svobodu, v z d o -
ru je-li, nedbaje obiti. 

Protp tedy Jsme dttve nevédéli o Španěl-
sku skoro nic a nyní se o něm dovídáme 
a chceme dovědět tak mnoho. Franlová. 

Týden „Rozsevačce" 
>Tak rády máme svůj list, jen kdyby byl 

pokaždé dvanáct strnn, abychom mohly vice 
čist,< plil denně ze viech krajů. 

Nu, záleží jen a jen na nás čtenářkách aby 
se to splnilo. Věnujte své sily aspoň jediný 
týden >Rozsevačce<. Od 1 do 10. prosince 
rozběhněme se s n| viudc. abychom získaly 
tisice oových, oddaných rozsevaček. 

Pražské ženy již vytyčily svůj dobře pro-
myiluný plán pro týden >Ro»evačky« Hleď-
me, nač se chystaj í : 

Již v úterý I. prosince sejdou se kroužky 
čtenářek »Rozsevačky«, které v každém ob-
vodě rozdělí práci. Pnatože v Praze se do-
stává »Rozsevačkr« již ve středu do rukou 
čtenářek, začínají svů j zífkávacl týden stře-
dou 2. prosince. Tedy: 

Ve středo koná «e p ro déti čtenářek z celé 
Prahy dětské divadlo za vrtml snížené ceny 
v divadle Míly Mellanové. Dvojice raiich 
aktivistek obejdou holiče, hostinské a ob-
chodníky, ke kterým chodíme, aby předpla-
tili >Rozsevačkin a vyvěsili jí ve svých otv-
chodech. Rovněž jim předáme k vyvěienl 

O LÁSCE, MANŽELSTVÍ A RODINĚ 
XIII. Co soudí te o rozvoduP 

Vážená redakce! Sledu|l pilně vall anketu. 
Bylo u l mnoho napsáno v té vřel. Chtéla bych 
vám dnes napjat z trochu odlllného stanoviska, 
než až dosud bylo napsáno. 

Mluvlme-ll o manželství a rodlné. nutné mu-
síme také mluvit a rozvodech, ač |e to trochu 
absurdní. V dreínl společnosti af velmi často 
stáva|t sc pflpady tak zvaných obchodních 
lAatků, sAatků prospěchářských. Snad ral mnohá 

z v i s namítne, takové sftatky nepatři do pro-
letářských řad. ale |JOU V různých obménách 
a vznikají z různých příčin. Chceme-ll se na 
tyto dívat, musíme se obrátit na samý kořen a 
vznik téchto a to je politicky a hospodáříky za-
staralé a nespravedlivé zřízeni dnelka. Často 
chudé, děvče radéjl se provdá za nemilovaného 
mule. který JI může zajistit existenčně jindy zas 

2my sl nerady zvykají M novinky, jsouce 
vždy konserv»tivnt Staří pouze Jediné vy-
riWoíenJ c*fc»a na kovy OBE s bleskem, 
které překrásní vycidí kliky, hmoždíře a Jkií 
kovoví předméty. OBÉ pHJemní voní, leek 
po n im dlouho drti. Vodou rozředěné vyčistí 
* v é l e sklo I zrcadla. A na drhnutí, práiek 
Obé . . . Statisíce hospodyněk nekoupí proto 
IK J M cídtóto m i O b e s bíeatoem 

mladé, nezkuiené dévíe nechá se provdat rodlčt 
a pozdélí, »1 rozumové > dulevní vyspěle a 
pozná povahové a duievnl rozdíly svého mule 
od své vlastni povahy, stane se z nl dulevné 
neirastná, která hledá a správné ovlem (podle 
mého názoru) východisko v rozvodu, kdyl byla 
vyčerpala vlečky moinostl a pokusy sblllenl 
a dorozuměni s mulem. |enl |l nemohl nebo ne-
chtěl nikdy být kamarádem. 

A tu sc setkáváme s ne|vétu tragikou tohoto 
případu. Zené není v dnelnl hospodářské si-
tuaci dána molnost poctivé práce a výdělku. 
Zvlálté v tom případě, musl-ll se starat o dlté. 
protole obyčejné výle alimentů není tsk veliká, 
aby i ni mohla být 1 s dítětem llva. Caito ta-
ková léna odhodlává se znovu k nepochope-
nému nelrastněmu llvotu vedle mule. |rni j| ni-
kdy nerozuměl, často ublížil (nechct-ll poulit 
sllné|ilho výrazu) pro svoje dlté, vydává ze 
sebe vlechny sily, aby svěmu dítěti připravila 
radostné existenčně snesitelné dětství, zatím co 
sama v skrytu duie pohřbila jedno tiché přáni, 
vybudovat sl radostný a plodný život práce, pro 
déčko, nenalla-ll |e| u mule. |enl nikdy nechtěl 
respektovat |e|l lenstvl, jt |l duH, (emul Ho vidy 
vlce a předevllm o materlelnl stránku llvota 
a bylo mu |edno. zda |eho lena trpí. Proto tlm 
vlc se my víechny obracíme s obdivem k So-
větskému svazu, kde je tato otázka roiřelena 
způsobem nejlldltějllm. Jedna z vaUch. 

plakáty >Roz*ev»čky<. S novým čiiáem pro-
vedou Jednotlivé čtenářky agitaci mezí svými 
známými, aby zlAMy předpíatitelky. 

Ve čtvrtek budou v obvodech různé akce 
čtenářek >Rozsevačky«. V Jednom obvodě 
lékařské přednáéky, v drahém btofraf, v e 
třetím pečeni levného c taowi , v Jíním o b -
vodi výstavka •pteKwýck ivetrá pro Španěl-
sko, spojená s přednáikou. 

V pátek ve viech JPT proslov před i k o n 
o významu naietto listu. Před závody, kde 
pracuji dělnice, keřportáž >Razsev»čky<. 

V sobotu v prodfejnách »Včely« agitace 
přf nákupu, (Provedou zvláitě určené čtroář-
ky-družstevmee.) Veťer na obvodech: Slav-
ní vepřové body (skoro zadarmo) nebo 
čajoví dýchánky, hlavni pro mladé dívky. 

V neděli celopražská Usfcová akce, dům 
od domu pro >Rozsévačku* provede se do-
poledne. Odpoledne váude buď besarfy sflcuz-
sevačkyt nebo tam, kde Jsou besady »Včety» 
agitace pro nái liat. Současní budou nejhor-
livěji! rozsévačky, kteří zinkaly nejvíce čte-
nářek, poctěny censmí. 

V pondělí po obvodech ptatad knwHry, 
spojené sc čtením >Hoxaeva£ky<. Sárarfi vý-
sledků z tiskoví wedéle. vyMtovánl a pře-
dáni adres nových ČÉenáMt d o admmMrace 
>Rozsevačky«. m 

V úterý přednálkf Vta^ů o ukavl déti. 
porady s učiteli o výdwvt , exkurse čtenářek 
do »Včtfy«-náékároy. sktadiátě a >Družstev-
ní tržnicee. 

V« středa agitace s novým číslem, večer 
opít kroužky na obvodech, které zhodnotí 
celý ziskávací týdsa. 

Ale to není viel Obvody soutěži mezi 
sebou, kdo to nejlépe a nejúčwéji provede. 
Reklřmy v b»»f«fecii , nákladní auta zdobená 
agltafními plakáty, na nach nit drvky v ru-
dých Ulrich. Viude viech no ve wamení 
>Rozsevačky«. A jak se chystáte vy? 
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