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Anotace 

Bakalářská práce na téma „Jana Černá jako představitelka poválečné bohémy a 

mediální reflexe její osobnosti“ pojednává o této autorce, která se podílela na formování 

kulturního podzemí přelomu 40. a 50. let 20. století. Práce poukazuje na její význam 

pro „manifest“ Doslov aneb Abdikace, sborník Židovská jména a dění kolem edice 

Půlnoc. Práce shromažďuje biografická data Jany Černé, podává přehled o její 

publikační tvorbě, interpretuje její knižní i časopisecké dílo. Značný prostor v práci je 

věnován současné mediální reflexi této osobnosti. Interpretován je způsob její  

prezentace v díle Egona Bondyho a v dokumentárním filmu Sie sass im Glashaus und 

warf mit Steinen.  Osobnost Jany Černé mohou dokreslit i její blízcí: syn Martin Černý, 

bývalý manžel Ladislav Lipanský, přítel Ivo Vodseďálek či šéfredaktor Divokého vína 

Ludvík Hess. 

 

Annotation 

The bachelor work „Jana Černá as a representative of  post-war Bohemian writers, and 

media images of her personality“ deals with the author, who participated on formation 

of Czech underground during 1940s and 1950s. It points out her importance for the 

manifesto Doslov aneb Abdikace, the underground, samizdat anthology of poems 

Židovská jména and the events around Půlnoc editions. First, the dissertation assembles 

biographical data of Jana Černá. It then reviews her publications and provides an 

interpretation of her work as published in books or in periodicals. A considerably large 

part of the bachelor work is formed by an analysis of the author´s reflection in 

contemporary media and of her presentation in both Egon Bondy´s written work and in 

the documentary film Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen. The information 

obtained in interviews with her son Martin Černý, her ex-husband Ladislav Lipanský, 

her good friend Ivo Vodseďálek, or the ex-editor-in-chief of the literary journal Divoké 

víno Ludvík Hess could help in the interpretation of her complicated personality. 
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1.0 Úvod  
 

Cílem této bakalářské práce je analýza „mediálního obrazu“ Jany Černé, významné 

osobnosti neoficiální umělecké scény přelomu 40. a 50. let 20. století. Téma práce 

„Jana Černá jako představitelka poválečné bohémy a mediální reflexe její osobnosti“ 

jsem si vybrala ze dvou důvodů. Ráda bych rozšířila povědomí o této zajímavé 

osobnosti, protože o životě a díle Jany Černé existují jen útržkovité informace  

v několika vzpomínkových knihách jejích současníků a lidí jí blízkých. Pokusím  

se vyvrátit mýtus Jany Černé, který vznikl a koluje v českých médiích s negativním 

podtextem, nebo alespoň postihnout důvody, ze kterých tyto dezinterpretace vznikaly. 

Touto studií chci tedy alespoň naznačit jednu z možností, jichž by bylo možné využít 

při práci na doposud chybějící monografii Jany Černé. 

 

Ke zpracování tématu využívám standardní metody analýzy, tedy sběr pramenného 

materiálu, recepci a analýzu sekundárních zdrojů. Ve své práci srovnávám dobovou  

a současnou mediální reflexi o Janě Černé a jejím díle a současně porovnávám mediální 

ohlasy s výpověďmi pamětníků a se studiemi literárních vědců. Těžím z rozhovorů s Ivo 

Vodseďálkem, Martinem Černým a Ladislavem Lipanským, tedy se třemi pamětníky, 

kteří měli v životě Jany Černé různé role a  byli jí každý jiným způsobem blízcí, čímž 

získávám tři odlišné pohledy na její osobnost.  

 

Z textů, které jsem analyzovala, vyplývá, že život Jany Černé byl často „bulvarizován” 

a publicisté, kteří se její složitou osobností zabývali, pojali její život jako kuriozitu nebo 

senzaci. Odklon od extravagance takového pojetí mi umožnil zaměřit se na skutečný 

význam její osobnosti a díla, který bývá opomíjen. Současně bylo mým cílem Janu 

Černou představit jako samostatnou osobnost poválečné bohémy a nechat ji vystoupit 

„ze stínu“ její matky Mileny Jesenské. 
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2.0 Zrod kulturního podzemí: Jana Černá jako osobnost neoficiální umělecké 

scény přelomu 40. a 50. let 20. století (Doslov aneb Abdikace, sborník Židovská 

jména, edice Půlnoc) 

 

Oficiální kultura po únoru 1948 odmítala individualismus a naopak požadovala, aby  

se umělci podřídili kolektivu. Umělci však reagovali i zcela protichůdně. Autoři, jako 

byl Egon Bondy, Jana Černá, Bohumil Hrabal, Vladimír Boudník, Karel Marysko, 

Vratislav Effenberger, Karel Hynek či Zbyněk Havlíček, si jako východisko zvolili 

surrealismus. Jako jeden z mála teoretických textů těchto autorů se dochovaly  

tzv.  Poznámky k situaci umění 1948, ve kterých Egon Bondy zmiňuje důležitost 

zachycení společenských podmínek prostřednictvím autenticity bez ohledu na jakákoliv 

estetická kritéria: 

 „Nejobsahovějším, a to obsahovým programově, byl ze všech moderních směrů 

surrealismus (vedle expresionismu a neoromantismu, které však jen zřídka dosahovaly 

vnitřního objektu). Kdo by jej dnes rádi prohlásili za výraz a směr destrukce, 

zapomínají, že právě naopak vždy usiloval o postulování nových hodnot, snu, touhy  

a svobody, jež mu nebyly žádným, jak se dnes rádo říká, útěkem ze skutečnosti (z níž 

surrealisté nikdy neutíkali, ale proti níž aktivně vystupovali i politicky), nýbrž 

hodnotami na kvalitativně vyšší basi. Značná část surrealistické aktivity umělecké  

(a skoro všechna veřejná) musela být ovšem destruktivní, neboť za stávajících 

historických podmínek byla to cesta ke svobodě jak psychické, tak i politické.“1
 Někteří 

z těchto autorů brzy po únoru 1948 zjistili, že nový politický režim je manipulovaný  

a v žádném případě se nejedná o cestu k nástupu a budování socialismu. Podle Bondyho 

bylo nutné, aby se umění vyvíjelo nezávisle na politickém režimu, neboť má své vlastní 

zákony. „Obranu proti nadvládě totalitní ideologie shledali v záznamu životní reality 

prostřednictvím vlastních bezprostředních prožitků, což jim zároveň umožňovalo 

uchovat si vlastní identitu. Takto to formuloval text Doslov aneb Abdikace, jehož 

autorem byl Zbyněk Sekal.“2 Je příznačné, že citovanému textu, jenž je připojen 

k Hrabalově knize Něžný barbar, je zde autorem této knihy přisuzováno, nepochybně 

v záměrné mystifikaci, jakési kolektivní autorství.  

                                                 
1 ALAN, Josef. BITRICH, Tomáš a kolektiv. Alternativní kultura : příběh české společnosti 1945-1989. 
1. vyd., Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 80-7106-449-1, s. 515. 
2 JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, sv. II. 1948-1958. 1. vyd., Praha : 
Academia, 2007. 549 s. ISBN 978-80-200-1528-0, s.153. 
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 „Česká kultura byla od začátku třicátých let zajímavým způsobem modelována 

surrealismem. To byl v Evropě dost výjimečný případ, byli jsme skutečně druhé centrum 

po Paříži. Teige zavládl tvrdou rukou na českou kulturu a vnutil jí tento surrealistický 

obraz,“3 říká Egon Bondy. To podmínilo i vznik undergroundu, přestože pojem 

„underground“ jako takový se začal užívat až ex-post v 70. letech. „Začátky 

undergroundu souvisejí s disidenty čs. surrealistické skupiny, která sama nepřestala 

existovat dodnes, jakkoli se nikdy nepočítala a nebyla počítána k undergroundu pro svá 

tradiční stanoviska estetická. Ale v letech 1948–1950 se několik mladších, kteří se na 

jejím životě účastnili nebo se pohybovali na jejím okraji, postavilo za vlastní estetický 

program, který byl Bondym charakterizován jako totální realismus a trapná poezie.“4  

 

 

Egon Bondy společně s Janou Černou připravili v lednu roku 1949 autorský 

samizdatový sborník Židovská jména5, který obsahoval patnáct textů od celkem 

jedenácti autorů, jako byl Jaroslav Růžička (pod pseudonymem Isaak Kuhnert), Karel 

Hynek (Nathan Illinger), Jan Zuska (Benjamin Haas), Libuše Strouhalová (Diana Š.), 

Vladimír Šmerda (Edmond Š.), Zdeněk Wagner (Herbert Taussig), Vratislav 

Effenberger (Pavel Ungar), Oldřich Wenzl (Arnold Stern) a Anna Marie Effenbergerová 

(Szatmar Neméthyová). Jedná se vysoce pravděpodobně o první český literární 

samizdat – tedy téměř jistě první po únoru 1948.6 Básník Zbyněk Fišer, který si právě  

u příležitosti tohoto sborníku osvojil pseudonym Egon Bondy, byl znechucen 

vykonstruovanými procesy v Sovětském svazu i u nás, které se vyznačovaly také vlnou 

antisemitismu, a sborník proto pojal jako protest. Literární legenda praví, že právě proto 

si spolu s ostatními autory zvolil k publikaci pseudonymy nápadně židovského znění. 

K tomu Ivo Vodseďálek dodává: „Do sborníku jsem ty texty pomáhal Honze a Bondymu 

shánět od různých autorů. Žádná židovská jména si ale nikdo z nich nezvolil! Vím 

minimálně o třech nebo čtyřech autorech, kteří neměli o nějakých židovských jménech 

ani tušení. Bondy na tom tvrdě trval, že jsou to jména daná od autorů, ale ani on 

nevěděl, že si to všechno vymyslela Honza. Tahle legenda ale stále přetrvává, neboť je, 

                                                 
3 Fišer alias Bondy – I. díl, Česká televize : 2000, režie: Jordi Niubo, 7:15 minuta. 
4 BONDY,Egon. Sborník Básníci pražského undergroundu. Bratislava, 1986.  
5 Tiskem vyšel až roku 1995 v nakladatelství Lidové noviny. 
6 MACHOVEC, Martin. Židovská jména rediviva – Významný objev pro dějiny samizdatu. A2 kulturní 
týdeník. roč. 3, 2007, č. 51-52, s. 10. 
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jak to tak bývá, líbivější než skutečnost.“ Podrobněji se o tom rozepisuje také Gertraude 

Zandová v knize Totální realismus a trapná poezie.7 

Jana K. do sborníku přispěla jako Sarah Silberstein a Gala Mallarmé. Jediný Fišer si 

svoji přezdívku osvojil už natrvalo. Sborník Židovská jména byl údajně rozmnožen  

ve stovce exemplářů, ale Bondy s Černou ho nestačili rozšířit, a později byl nalezen 

právě u Jany Černé. V září roku 2007 objevila historička umění Polana Bregantová 

v literární pozůstalosti Vratislava Effenbergera originál tohoto samizdatového svazku. 

Sbírka byla tímto objevem obohacena o tři básnické, dosud nepublikované texty, dva 

z pera Karla Hynka neboli Nathana Illingera a jeden od Egona Bondyho.8  

 

 

 

Publikačním mediem této generace českého uměleckého podzemí, tedy jakéhosi před-

undergroundu, byla ediční řada Půlnoc. Fungování edice se datuje do let 1950-1955 a 

založili ji a řídili Egon Bondy a Ivo Vodseďálek. Mezi lety 1950–1953 v ní vyšlo 

celkem 44 titulů, z nichž nejvíce je básnických sbírek, méně pak próz, esejů a sešitů 

koláží. K edici Půlnoc patřil okruh nejbližších přátel Bondyho a Vodseďálka: Pavel 

Svoboda, Jana Černá, Adolf Born, Oldřich Jelínek a v jistém ohledu též Bohumil Hrabal 

a Vladimír Boudník. „To, co všechny na čas spojuje, je vědomá mimoběžnost 

k oficiálnímu kánonu. Paranoicko-kritická metoda Salvadora Dalího, estetika všednosti 

a vědomí permanentnosti vlastního postoje, hrůza, děs, které přecházejí v grotesku, 

banalita rozsvěcovaná do transcendentních výšin, pobyt na závětrné straně ideologie – 

to vše tvoří jakýsi amalgám, v němž jsou slity postoje a pocity této odvrácené tváře 

české literatury první poloviny 50. let.“9
 Tito autoři kulturního podzemí se údajně  

i v dobách nejtvrdšího stalinského teroru scházeli velice často, např. v kavárně Mánes 

nebo v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea. Dalším místem, kam Egon Bondy 

počátkem 50. let pravidelně docházel, byla libeňská ulice Na hrázi, kde navštěvoval 

tehdy pomocného dělníka kladenských hutí, JUDr. Bohumila Hrabala. U něj se 

diskutovalo a autoři si tu předčítaly vlastní texty. Název edice, tj. Půlnoc, si údajně  

                                                 
7 ZAND, Gertrude. Totální realismus a trapná poezie. 1. vyd., Brno : Host, 2002. 240 s. ISBN 80-7294-
048-1, s. 78.  
8 MACHOVEC, Martin. Židovská jména rediviva – Významný objev pro dějiny samizdatu. A2 kulturní 
týdeník. roč. 3, 2007, č. 51-52, s. 10-11. 
9 KOŽMÍN, Zdeněk; TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína – česká poezie 40. let do 
současnosti. 1. vyd., Brno : Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1, s. 238. 
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vymyslel právě Egon Bondy a inspirací mu bylo nakladatelství Éditions de Minuit, které 

ve čtyřicátých letech ve Francii tajně publikovalo a rozšiřovalo zakázaná díla. Svazky 

edice Půlnoc vycházely většinou jen v jedné, maximálně však v pěti kopiích, protože 

hlavním cílem jistě nebylo texty nabízet nejen širší, ale ani „užší“ čtenářské veřejnosti, 

ale uchovat pro další generace nonkonformních spisovatelů. Ze soupisu všech děl 

vydaných v edici Půlnoc (příloha č. 1) vyplývá, že největším počtem děl jsou zastoupeni 

jakožto tvůrci a inspirátoři Bondy s Vodseďálkem. Egon Bondy vydal pod svým 

jménem 18 svazků a 1 překlad a Ivo Vodseďálek 16 svazků. Mezi další autory edice 

patřili, jak již bylo řečeno: Pavel Svoboda, Jana Černá, Bohumil Hrabal, Adolf Born a 

Oldřich Jelínek. „Celá edice Půlnoc se takto jeví nikoli snad náhražkou nějakého 

nakladatelského podniku v dobách totality, ale spíše manifestací určité básnické 

skupiny, jež při vší různorodosti byla přece jen po nějaký čas dosti celistvá.“10  V první 

polovině 90. let vyšla díla z edice Půlnoc až na několik výjimek tiskem, tj. oficiálně. 

„Skupina přátel kolem edice Půlnoc neměla onen zvláštní charakter skupiny 

surrealistické. Surrealisté, vědomi si své filozofické i básnické exkluzivity, byli 

společností přísně uzavřenou, která dovedla nevhodné členy eliminovat ze svého středu. 

Snad to byla právě osobní a politická svoboda, která nacházela protiváhu v přísném 

řádu jejich uskupení. Situace v padesátých letech byla zcela jiná. Tvrdý politický teror 

byl vyvažován zcela odlišnou reakcí. Půlnoc byla tedy společností otevřenou a 

jednotlivé členy pojilo jednak přátelství, jednak odpor k režimu.“11 

 

Obdobím nejvyšší aktivity první generace českého literárního podzemí jsou léta 1949-

1953. Klíčovou postavou se stává Egon Bondy (jeho životopis v příloze č. 2). Jeho 

tehdejší životní styl lze ex post vskutku vnímat jako jakousi paralelu k životním 

peripetiím posléze věhlasných představitelů americké beat-generation. „Autoři skupiny 

Půlnoc žili na pozadí nezměrně krutějším a nebezpečnějším, než byl život, který známe 

ze životopisů i z díla beat-generation. Neustále ve stínu války, ale i ve stínu pracovních 

táborů a masové politické persekuce, jsme žili způsobem, jehož styčné body s beatniky 

byly be-pop (nejpřísněji ovšem zakázaný a trestaný), hard-sex (s výjimkou 

homosexuality), vagabondage, krádež, žebrota a antispolečenská aktivita všeho druhu, 

                                                 
10 MACHOVEC, Martin. Několik poznámek k podzemní ediční řadě Půlnoc. Kritický sborník.  roč. XIII, 
1993, č. 3, s. 72. 
11 VODSEĎÁLEK, Ivo. Okouzleni gramatickým automatismem. Aluze. roč. 5, 2001, č. 3, s. 166. 
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jen místo aut – která tu prostě nebyla – jsme kradli vůbec, co se dalo.“12 Současně šlo 

v tehdejším východním bloku o unikátní jev.  

 

 

3.0 Život Jany Černé, rozené Krejcarové  

 

Jana Černá13 se narodila 14. srpna 1928 v Praze jako dcera avantgardního architekta 

Jaromíra Krejcara (1898-1949) a novinářky Mileny Jesenské (1896-1944). Po několika 

letech se však manželství rozpadlo, Jaromír Krejcar emigroval do Anglie, kde 5. října 

1949 zemřel. Milena Jesenská byla pro svou odbojovou činnost 11. listopadu roku 1939 

zatčena a rok vězněna na Pankráci. Rok poté se matka se svou dvanáctiletou dcerou 

setkaly v Pečkárně naposledy. Jesenská byla deportována do koncentračního tábora  

v Ravensbrücku, kde zemřela na následky operace ledviny po neodborně provedené 

transfuzi krve. Jana zůstala u svého dědečka, známého univerzitního profesora a zubaře 

Jana Jesenského (1872-1947), ale pouze do svých devatenácti let, Jesenský roku 1947 

zemřel. Od roku 1938 studovala reálné gymnázium a poté dva roky grafickou školu. 

V letech 1946-1947 ještě navštěvovala konzervatoř u Františka Maxiána, poté  

začala žít nespoutaným „bohémským“ životem. Na přelomu 40. a 50. let se Jana 

Krejcarová stýkala mj. s lidmi z okruhu hereckého ansámblu divadla E. F. Buriana. 

V roce 1947 se poprvé provdala, a to za herce Pavla Fischla (známého tehdy také pod 

pseudonymem Pavel Gabriel, nar. 1922), který ovšem za pár měsíců emigroval  

do Izraele. Mezitím poznala prostřednictvím Karla Teiga také Zbyňka Fišera, k němuž 

ji pak na řadu let poutal opětovně přerušovaný a znovu navazovaný vztah.  

Roku 1950 se seznámila rovněž s Milošem Černým (1931), posléze známým 

psychologem, a z jejich manželství vzešly čtyři děti (snad dvě z nich ovšem podle řady 

svědectví mají zřejmě jiného otce). Rozvedli se roku 1960. Nejstarší je Jan (1951), který 

                                                 
12 BONDY, Egon. Kořeny českého literárního undergroundu v letech 1949-1953. Haňťa Press. 1990, č. 
8, s. 8. 
13 Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti používám v celé své práci nejčastěji jméno Jana Černá, 
protože také pod tímto jménem vyšla většina jejích publikací. Její příjmení se během života vzhledem 
častému uzavírání sňatků měnilo. Upustila jsem také od původního názvu práce, ve kterém figurovalo její 
rodné příjmení „Krejcarová“, neboť na přelomu 40. a 50. let, ve kterých se odehrávaly události, o kterých 
má práce pojednává, měla zpočátku příjmení Fischlová, tj. svého prvního manžela Pavla Fischla.  
Pouze pro kapitolu 6.0 „Osobní vzpomínky na vztah s Honzou Krejcarovou v díle Egona Bondyho“ jsem 
udělala výjimku, protože Bondy o ní hovořil výhradně jako o „Honze Krejcarové“, stejně tak jako ona ho 
oslovovala jeho občanským jménem Zbyněk Fišer. Jako „Honzu“ ji začala oslovovat její matka Milena 
Jesenská, která si během těhotenství přála syna. Jméno Honza si později v komunikaci s ní osvojili kromě 
Zbyňka Fišera i další její přátelé. 
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dnes pracuje jako žurnalista v německém Mannheimu. Následuje syn Martin (1952), 

bývalý šéfkuchař v restauraci na žižkovské televizní věži, který bydlí v Praze a ochotně 

o své matce podává svědectví. Třetí syn František (1953) je údajně synem malíře 

Mikuláše Medka (1926-1974). Dcera Terezie (1954), snad též nemanželské dítě, 

spáchala roku 1982 sebevraždu, ale žije její syn Jiří. Posledním potomkem Jany Černé, 

který již také nežije, byl Štěpán (1964), syn jejího v pořadí čtvrtého manžela Ladislava 

Lipanského (1933).  

Do roku 1955 žili Jan a Martin u matky, poté byli umístěni do dětských domovů  

(o ostatních sourozencích informace nezjištěny). V roce 1960 si oba syny vzala Jana 

Černá zpět a bydleli v pražských Holešovicích. Od roku 1962 vychovával Jana, Martina 

a Terezii Miloš Černý. Všichni bydleli společně s babičkou Černou na pražském 

Smíchově. Jana Černá v tu dobu dva roky bydlela se synem Františkem, kterého poté 

adoptovali noví rodiče. Kvůli zanedbání péče o děti strávila Jana Černá rok (1963-1964) 

v Nápravně výchovném ústavu MV v Pardubicích a Štěpána vychovávali rodiče 

Ladislava Lipanského v Jičíně.  Zlomový pro rodinu Černých byl rok 1968, kdy Jan 

odešel do Západního Německa, Terezie na ubytovnu do mlékáren a jediný Martin se 

opět vrátil ke své matce a žil s ní ještě od svých šestnácti do jednadvaceti let.  

Epizodické manželství uzavřela Jana Černá roku 1961 s Janem Krátkým (rok narození 

nezjištěn), tehdy pitevním laborantem, a po něm si vzala literáta Ladislava Lipanského 

(pův. příjmení Chimčuk; manželství přibližně v letech 1962-1969). Posledních dvanáct 

let svého života, 1969-1981, žila v manželství s výtvarníkem Danielem Ladmanem 

(1946), částečně v Praze, částečně také v Raspenavě u Liberce. Společně se věnovali 

umělecké keramice, kterou prodávali „podomním způsobem“, tj. bez povolení, i v Praze 

na ulici. Jana Černá neměla nikdy stálé zaměstnání, kromě psaní se živila například jako 

uklízečka, tramvajová průvodčí nebo pomocnice v závodní kuchyni.  Zahynula tragicky 

při autonehodě 5. ledna 1981.  
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3.1 Komparace životního osudu Jany Černé s životním osudem její matky  

na základě díla „Adresát Milena Jesenská“ 

 

Vydání vzpomínkové knihy na matku Adresát Milena Jesenská provázela zpočátku 

svého druhu autorská aféra. Pamětníci hovoří o tom, že Jana Černá mnohé materiály  

pro svou knihu ukradla Jaroslavě Vondráčkové.14 „Jana sbírala materiál pro Adresáta 

se Slávkou Vondráčkovou. Vyzpovídaly společně spoustu pamětníků, ale Janě se potom 

nechtělo čekat, a nakonec to sepsala a vydala sama. Literárně je to asi dobře, ale 

Slávka z toho byla velmi zklamaná,“ vysvětluje Marie Jirásková15, která se s Jaroslavou 

Vondráčkovou často stýkala.  

 

Marie Jirásková v ediční poznámce knihy Adresát Milena Jesenská16 píše: „Kniha vyšla 

v prvním vydání péčí časopisu Divoké víno v edici Klub Mladé poesie v roce 1969 

v nákladu 1000 výtisků. Bohužel kniha už z normalizačních důvodů nesměla být 

distribuována, o Mileně Jesenské se opět nesmělo psát (a když, tak jen hanlivě). 

Podruhé text vyšel v samizdatovém časopise Jednou nohou (1986).“ Tvrzení  

o neuskutečněné distribuci vyvrací v Antologii Divokého vína17 Ludvík Hess s tím, že 

celý náklad byl před téměř čtyřiceti lety vyexpedován čtenářům a jemu zbyl v archivu 

pouze jeden exemplář vázaný v modrém plátně. Pravda je však někde uprostřed, knihy 

sice byly čtenářům zaslány poštou, ale do oficiální distribuce prostřednictvím 

knihkupectví se Adresát Milena Jesenská v roce 1969 opravdu nedostal. „Čteme-li 

Adresáta, je všem, kdo Janu znali, jasné, že v okamžicích, kdy popisuje svoji matku 

Milenu, píše vlastně stále o sobě. Je to naprostá a zcela jasná identifikace.“18  

                                                 
14 Jaroslava Vondráčková (1894-1986), řečená „Slávka“, textilní výtvarnice, publicistka, přítelkyně 
Mileny Jesenské, která o ní nashromáždila nejvíce poznatků od jejích přátel a pamětníků. V 60. a 70. 
letech byla také velmi blízká Janě Černé. Jejich korespondence dokládá, že jí Slávka pomáhala řešit 
autorské i osobní záležitosti, když byla Jana Černá ve vězení v Pardubicích. Uplynulo 22 let od prvního 
vydání Adresáta, kdy Jaroslava Vondráčková vydala také svou knihu o Jesenské. S názvem Kolem Mileny 
Jesenské vyšla v roce 1991 v nakladatelství Torst a k vydání ji připravila včetně ediční poznámky PhDr. 
Marie Jirásková. 
15 PhDr. Marie Jirásková je autorkou knihy Stručná zpráva o trojí volbě, ve které konfrontuje rozdílné 
postoje Mileny Jesenské, Joachima von Zedtwitz a Jaroslava Nachtmanna v období okupace. V roce 1996 
společně s PhDr. Annou Jonákovou připravila pro Památník národního písemnictví výstavu k 100. výročí 
narození Mileny Jesenské s názvem Umění zůstat stát.  
16 ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská. 2. vyd., Praha : Concordia, 1991. 143 s., ISBN 80-900124-4-
2, s. 142. 
17 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha : Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 399. 
18 VODSEĎÁLEK, Ivo. Dluhopis… Janě Krejcarové. Iniciály. 1992, č. 25, s. 59 (Text vyšel roku 2000 
pod názvem Zveřejněná růže v knize Ivo Vodseďálka Felixír života.). 
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Je velice těžké posoudit, do jaké míry se jedná o identifikaci, když byly osudy obou žen 

podobné, ne-li shodné. „Jana se musela promítnout do své matky, jinak by knihu ani 

nebylo dost dobře možné napsat,“19 vysvětluje Marie Jirásková. Syn Martin Černý sice 

některé shody v životě obou žen uznává, nicméně souhlasí s Ivem Vodseďálkem, který 

říká, že Jana Černá píše v knize v podstatě stále o sobě. 

 „Když jsem poprvé četl Adresáta, uvědomil jsem si, že je to z velké části matčin 

životopis. Po přečtení jsem měl smutný pocit a připadalo mi to jako podvod, jelikož to 

nebylo o Mileně, ale o Janě. Některé historky, které v knize matka zmiňuje, jsem zažil 

osobně s bráchou,“ dodává Martin Černý. O babičce se doma však nikdy nemluvilo: 

 „S matkou jsme se mohli bavit o čemkoliv, tedy kromě Mileny, to bylo tabu. Když  

se do toho vžiju a viděl bych jednoho z rodičů v jedenácti letech naposledy, také bych 

asi mlčel, kdyby se mě na něj někdo zeptal. O babičce jsme se všechno dozvídali až 

později z knih,“ vysvětluje. 
 

 

Obě ženy, Milena Jesenská i Jana Černá, přišly velice brzy o svou matku. Milenina 

matka Milena Hejzlarová zemřela v roce 1913 po dlouhé nemoci, kdy dceři zbýval rok 

do maturity - bylo jí tehdy sedmnáct let. Milena musela o svou nemohoucí matku 

pečovat a matce zdravotní stav nedovoloval, aby dceři v posledních letech života 

věnovala tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Navíc se svým otcem MUDr. Janem 

Jesenským měla Milena Jesenská velice komplikované vztahy. U Jany byl rodinný osud 

odlišný, ale ve výsledku podobný. Kvůli velké vytíženosti a zdravotním problémům 

Jesenská najala pro svou dceru chůvu, a to i přesto, že ji měla občas problém zaplatit. 

„Milena jednak měla spoustu práce, jednak nebyla ještě docela zdravá. Přijala tedy 

bonu, aby se o mne starala. Nastoupila jednoho dne se všemi odznaky své hodnosti, 

v modrém šlojíři s bílou čelenkou, tak jak to nosily tehdy školené bony.“20 Janě bylo 

pouhých dvanáct let, když matku viděla naposledy (tedy roku 1940 v Pečkárně). 

Jesenská byla poté transportována do Ravensbrücku, kde 17. května 1944 umírá. Jana 

přišla o matku ve věku, kdy ji nejvíce potřebovala, a dědeček Jesenský, povahově 

člověk velice komplikovaný, nemohl přirozeně Janě výchovu nahradit.  

                                                 
19 Veškeré citace bez uvedeného zdroje pocházejí z osobních rozhovorů s autorkou této práce. Konkrétně 
(řazeno chronologicky) s PhDr. Ladislavem Lipanským ze setkání dne 27. 3. 2008, s Martinem Černým 
ve dnech 17. 4. a 7. 5. 2008, s PhDr. Marií Jiráskovou dne 22. 4. 2008, s PhDr. Martinem Machovcem 
dne 4. 5. 2008 a Ivem Vodseďálkem dne 13. 5. 2008. 
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Dcera zdědila po své matce nejen literární talent, nýbrž i lehkomyslnou povahu, 

v jejímž důsledku se její chování často vymykalo běžným společenským normám. 

„Milena je velkoryse lehkomyslná, klidně bez sebemenších výčitek svědomí zachází 

s penězi i s věcmi, jako by brala odkudsi, kde není dno. A zachází s nimi tak bez ohledu 

na to, jestli jich má momentálně dost, nebo jestli jsou to na dlouhou dobu poslední, 

které má.“21 Sama autorka se, jakoby mimochodem, v knize přiznává k tomu, jak 

dokázala do roka utratit milión korun po dědečkovi: „...dědictví jsem si stačila bez 

jejich pomoci zlikvidovat sama v přímo rekordním čase, takže se dodnes dozvídám, že 

jsem celá maminka…”22 Ivo Vodseďálek k tomuto příkladu podává svědectví: „Přesně 

tak si počínala i Jana. Někdy v roce 1950 se jí podařilo prodat nějakou zděděnou 

nemovitost. Chtěla-li být s někým, zapomínala na své problémy, několik bezstarostných 

dní s přáteli bylo pro ni cennějších. Seděli jsme tehdy tři dny na terase Mánesa, hovořili 

o nezbytnosti revoluce a pili velké množství šampaňského. Třetí den si půjčovala  

na taxík.“23 

Tato lehkomyslnost obou žen se projevovala ale i v jiných případech, než byla 

neschopnost hospodařit s penězi. Lze hovořit o lehkomyslném přístupu k životu 

v obecné rovině. Jana Černá o svých rodičích, Mileně Jesenské a Jaromírovi Krejcarovi, 

vypráví: „Oba byli trochu lehkomyslní – pokud se ovšem dá nazvat lehkomyslností, když 

se dva lidé rozhodnou spolu strávit večer v horách a nechají se tedy týž den odvézt 

taxíkem na Špičák, aniž uvažují, jestli a z čeho jej budou moci zaplatit.“24 Podobné si 

byly matka s dcerou i v maličkostech všedního života. Obě nevařily rády, přestože 

Mileně Jesenské vyšla v roce 1925 sbírka kuchařských receptů s názvem Mileniny 

recepty, která šla rychle na odbyt. Recepty shromáždila od svých čtenářek Národních 

listů. Jana Černá dodává: „...nikdy jsem ji neviděla vařit, aby přitom nedošlo  

ke kalamitě. Buď se spálila, protože vytahovala z trouby pekáč holou rukou – a to ještě 

pekáč, který tam připravila Mánička – nebo se něco ztratilo, rozsypalo, rozbilo, nebo 

alespoň založilo tak, že se absolutně nedal rozdělaný oběd dovařit. A k večeři Milena 

upravovala obvykle koupený salám s koupeným salátem na talířky do kredence a každý 

                                                                                                                                               
20 ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská. 2. vyd., Praha: Concordia, 1991. 143 s., ISBN 80-900124-4-2, 
s. 75. 
21 ČERNÁ, Jana. Tamtéž, s. 43. 
22 ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská. 2. vyd., Praha : Concordia, 1991. 143 s., ISBN 80-900124-4-2, s. 12. 
23 VODSEĎÁLEK, Ivo. Felixír života. 1. vyd., Brno : Host, 2000. 166 s. ISBN 80-86055-96-5, s. 31. 
24 ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská. 2. vyd., Praha : Concordia, 1991. 143 s., ISBN 80-900124-4-2, s. 69. 
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jsme si vzali svou porci, když jsme dostali hlad.“25 Syn Martin Černý podobně vypráví i 

o své matce. Když pomáhala v závodní kuchyni, nosila jim nějaký čas jídlo domů 

v kastrůlku, protože sama prý nikdy nevařila. Mnohem častěji však řešila stravování 

svých dětí například nákupem několika dekagramů bramborového salátu a rohlíky. 

 

Obě ženy měly zvláštní, silné citové vztahy s muži. Milena Jesenská byla dvakrát 

vdaná, nejdříve za Ernsta Pollaka (manželství 1918-1925), poté za architekta Jaromíra 

Krejcara, Janina otce. Kromě platonického vztahu s Franzem Kafkou měla také velmi 

blízký vztah s Juliem Fučíkem. Jana Černá byla vdaná celkem pětkrát, ale partnerských 

vztahů měla za svůj život zřejmě velmi mnoho. 

Dalším rysem společným oběma ženám byla po určitou část jejich života závislost na 

drogách. U Mileny se jednalo nejdříve o morfium, na které si prakticky od narození 

dcery Jany zvykla. Brala ho od svého úrazu na horách, kam s Jaromírem Krejcarem jela 

v průběhu těhotenství a kde si nešikovně zlomila nohu. Od roku 1936, kdy prodělala 

těžkou bronchopneumonii, se pro změnu datuje návyk na lék dikodid. Teprve v roce 

1938 podstoupila odvykací kúru v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích, kde  

se morfinismu zbavila. Na Janinu závislost na drogách vzpomíná její bývalý manžel, 

Ladislav Lipanský: „V roce 1961 jsem se k ní nastěhoval nad holešovický přístav. 

V bytě byl načerno zapojený plyn, odpojená elektřina, svítilo se petrolejkou a žral se 

dexfenmetrazin, což je nesmírně silné psychotronikum. Nevím, zda-li ho brala po celou 

dobu, co jsme byli manželé, protože část z toho byla ve výkonu trestu, ale můžu však 

s jistotou říct, že čtyři roky ho žrala jako chleba.“  

Obě ženy strávily část svého života ve vězení: Milena za svou odbojovou činnost 

v Ravensbrücku, Jana opakovaně nejdříve za potulku a poté za zanedbání rodičovské 

péče.   

  
 

 

 

 

                                                 
25 ČERNÁ, Jana. Tamtéž, s. 65. 
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4.0 Publikační tvorba Jany Černé 26 

 

V roce 1957 otiskla Jana Černá v týdeníku Květy půlstránkovou povídku Klíče. 

Pojednává o výsleších českých vlastenců a odbojářů v Pečkárně, kde nacistický komisař 

Zander dohlíží nad potenciálními vězni. Do místnosti, kterou má dozorce na starost, 

vstupuje vyděšená sotva patnáctiletá holčička. Zander vycítí svou převahu a chce dívku 

ponížit tím, že upustí svazek klíčů a chce, aby mu jej podala. Nicméně dívka 

neuposlechne a vzdorně mu hledí do tváře. Tato povídka má šťastný konec, Černá zde 

poukazuje na sílu takového rozhodnutí a upozorňuje, jak dívka svým činem dospěla 

v ženu: „Už to nebylo zoufalé, bezradné mládě, ztracené a nabírající moldánky. Byl tu 

bojovník, rovnocenný se všemi dospělými vězni, kteří zde seděli.“27 

Nejvíce povídek najdeme v časopise Svět v obrazech. Skicu Jak jsme měli Ištvánka 

z roku 1959, Co dělá dnes? a Námět na povídku z roku 1960 a poté povídku Taková psí 

historie z roku 1968. Jako jedna z mála autorek publikovala na pravidelné dvoustraně 

povídek, sloupků a fejetonů. Jednalo se o poslední dvoustranu 22-23 s tiráží časopisu. 

Pravidelnými rubrikami byl tzv. Humor světa – kreslené vtipy, Knihovna týdne nebo 

také Sloupek Světa v obrazech a byly zde uvedeny texty například Jana Drdy, Víta 

Olmera, Františka Ravena, Karla Mlčocha, Jiřího Žáka, Ludvíka Hynka, Karla 

Štorkána, Arnošta Lustiga nebo zde byly otiskovány překlady zahraničních autorů. 

Příběh Jak jsme měli Ištvánka komentuje očima dítěte příchod nového člena do rodiny. 

Sousedka této rodiny, paní Růžičková, zemřela a zůstal po ní desetiletý cikán Ištvánek, 

kterého si chce nová rodina osvojit (mimo jiné proto, že to udělá v tatínkově zaměstnání 

dobrý dojem). Sirotek se chová v podstatě stejně jako jejich syn – vypravěč příběhu, ale 

tatínek z každého jeho nevhodného chování viní „toulavou krev“. Maminka se Ištvánka 

zastává, otec se ho neúspěšně snaží převychovat, až nakonec Ištvánek uteče. Setkáváme 

se zde s prvkem předsudku či stereotypu, který nutí k hlubšímu zamyšlení. Ištvánek 

končí v dětském domově a pokrevní syn mu tiše závidí: „Já Ištvánkovi závidím, že  

se mohl týden jen tak toulat, a chtěl bych, abych byl s ním, ale to nesmím, protože my 

jsme pořádná rodina a nemáme tu toulavou krev.“28 

 

                                                 
26 V této kapitole budu chronologicky analyzovat celkem 15 publikovaných povídek a skic Jany Černé 
v následujícím výčtu časopisů: 1 x Květy (1957), 4 x Svět v obrazech (1959, 2 x 1960, 1968), 2 x 
Kulturní tvorba (1964), 1 x Hlas revoluce (1964) a 6 x Divoké víno (1968). 
27 ČERNÁ, Jana. Klíče, Květy. roč. 7, č. 23, 6. 6. 1957, s. 17. 
28 ČERNÁ, Jana. Jak jsme měli Ištvánka. Svět v obrazech. 8. 8. 1959, roč. XV, č. 32, s. 22-23. 
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Krátká povídka Co dělá dnes? v posledním lednovém čísle Světa v obrazech roku 1960 

pochází z cyklu Nebyly to moje děti. Jedná se o předposlední povídku knihy s názvem 

Výslech, která je zcela totožná, jen časopisecky publikovaná pod jiným názvem.  

Je psána formou rozhovoru mezi vyšetřovatelem poválečných zločinů a patnáctiletým 

Hansem Weberem, bývalým členem mládežnické organizace Hitlerjugend. Výrazným 

motivem je chlapcova absolutní fanatičnost, kdy je přesvědčen, že „střílením do živých 

objektů“ nespáchal žádný zločin, a tudíž se nechce ani hájit před soudem: „Ale to nebyl 

zločin, to byl rozkaz,“ brání se. Chlapec umí jen to, co se naučil ve válečném kurzu, a 

neumí si ani představit, že by nyní po skončení války žil v míru: „V míru? Neučil jsem 

se to, mein Herr...,“29 odvětí bezelstně.   

 

Krátká próza Námět na povídku tlumočí rozhovor mezi manželským párem. Muž se 

vrací z hospody, kde byl koupit cigarety a kde se stal svědkem vyprávění jednoho 

z hostů. Příběh, který manželce tlumočí, shledává dobrým námětem na povídku, který 

už dlouho hledal: Host v hospodě cynicky líčil svá milostná dobrodružství včetně nevěr, 

kterých se dopouštěl, a když jeho milenka otěhotněla, opustil ji, aniž by věděla, jak se 

vlastně jmenoval. Celé podnapilé osazenstvo hospody se spolu s ním této historce 

smálo. Muž dále manželce doma líčí, jak u výčepu stál drobný chlapík, který již tohle 

nemohl poslouchat a udeřil vypravěče do tváře, aniž by přemýšlel o přesile a následcích. 

Žena pochopila, že její manžel vypráví o sobě, a dojatá nad odvahou manžela se ho ptá, 

zda se nebál: „Totiž,“ zrozpačitěl poněkud, „já jsem mu tu facku samozřejmě nedal. 

Uznáš, že proti takové přesile... Musel jsem se s nimi několikrát dokonce zasmát, aby si 

nemysleli...Vždyť byli ještě ke všemu opilí! Ale námět na povídku je to skvělý, že?“30 

uzavírá manžel. V tomto případě narážíme především na lidskou lhostejnost, kdy muž 

byl „hrdinou“ pouze v myšlenkách, ale k činu se neodhodlal, respektive byl si vědom, 

jak by se měl správně zachovat, ale strach o svou pověst a pohodlí mu to nedovoloval.   

 

Po osmi letech od poslední uveřejněné povídky v obrazovém týdeníku Svět v obrazech, 

roku 1968, se Jana Černá vrací na jeho stránky, aby zde uveřejnila svůj nejrozsáhlejší 

materiál s názvem Taková psí historie.  

 

                                                 
29 ČERNÁ, Jana. Co dělá dnes? Svět v obrazech 30. 1. 1960, roč. XVI, č. 5, s. 23. 
30 ČERNÁ, Jana. Námět na povídku. Svět v obrazech. 6. 2. 1960, roč. XVI, č. 6, s. 23. 
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Vypráví o manželském páru staříků, kteří našli za dveřmi štěně a rozhodli se, že si je 

nechají. Když k němu přičichli, zjistili, že voní levandulí, a zdálo se jim to divné. Druhý 

den přišla sociální pracovnice, která voněla stejně jako pes minulý den, a proto se 

domnívali, že jim ho za dveřmi nechala třeba právě ona. Štěně pojmenovali Batul a brzy 

zjistili, že jeho vůně nebyla náhodná, že pes má nadpřirozené vlastnosti – prorocky 

páchne. Když začal být cítit spáleništěm, druhý den vypukl ve sklepě požár, když plísní, 

vynosili staří manželé brambory ze sklepa. Brzy si na jeho schopnost zvykli, každé ráno 

psa očichali a byli rádi, že ho mají, protože šlo o praktickou vlastnost. Když mu byli tři 

roky, zavětřila babka novou vůni: funus! Když se Batul ani tentokrát nezmýlil a děda 

zemřel, dva dny na psa nepromluvila. Když jí ale otékaly nohy, Batul za ni chodil  

do samoobsluhy pro nákup, takže babka nemusela ani vycházet. Vysvětlovala psovi, že 

to nebude dlouho trvat a bude zase smrdět funusem. „Jenom koukej, abys začal včas, 

abych se pořádně umyla a voblíkla, aby mě tu nenašli pro vostudu jako chcíplou myš,“ 

naléhala na psa. Když se dočkala a Batul se rozvoněl stejně jako před dědkovou smrtí, 

začala se strojit do rakve a chválila ho, že si vzpomněl včas, dokud může ještě trochu  

na nohy. „Batul zalezl do kouta a tiše vyl. „Pro mne nebreč, já jsem ráda, že už pudu,“ 

vysvětlovala mu trochu dojatě. „Nebejt tebe, ani nakoupit jsem si nemohla!“ řekla 

nakonec uznale a už si ho nevšímala. Batul tiše skučel dál.“31  Když pes náhle ztichnul, 

bylo jí líto, že není vzhůru, když umírá. Ale za chvíli zneklidněla – nebyla to ona, kdo 

měl ten večer zemřít... 

Příběh dějově graduje a má i překvapivou pointu, umocněnou navíc dovětkem, kdy 

babka vstane z postele a zahledí se z domovních dveří, aby v hlavě odhadla vzdálenost 

k samoobsluze. 

 

„Týdeník pro politiku a kulturu“ Kulturní tvorba, uveřejnil v roce 1964 dvě prózy Jany 

Černé – povídku s názvem Střecha a Hříchy světa pro Beránka. Obě jsou psány  

ich-formou, doplněné ilustracemi a tvoří hlavní náplň literární dvoustrany. První z nich 

líčí reakce okolí vypravěčky, které se rozpoutaly, když dotyčná dáma vylezla „jen tak“ 

bez důvodu na střechu. Jedním, kdo není s jejím vysvětlením spokojen, je domovní 

důvěrník, dalším je doma manžel Vladimír, následujícího dne je to okrskář, který 

Hanouskovy navštíví. Jistým opatřením se za svůj výlet na střechu nevyhne ani 

v zaměstnání, kdy je přestěhována z pracovny ze čtvrtého patra do přízemí.  

                                                 
31 ČERNÁ, Jana. Taková psí historie. Svět v obrazech. 6. 8. 1968, č. 31. 
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„Soudruh přednosta“ je přesvědčen, že žena chtěla spáchat sebevraždu skokem  

ze střechy. Jediný, jak se zdá, kdo ji chápe, je sedmnáctiletý soused Vašek Holubů, 

který na schodišti domu prohodí: „Jsem s vámi. Pochopil jsem ihned, že je to váš protest 

proti společnosti. Já taky nenávidím lidstvo!“ 32  Závěrečný je výjev z domovní schůze, 

kde o příhodě se střechou už vědí všichni a manžel Vladimír se snaží vysvětlit, že jeho 

žena na střeše chytala pouze kotě, které si kvůli tomu neváhá opatřit a přihlásit  

do domácnosti. „Stála jsem vedle něho a dívala se na ně a viděla jsem, jak nesmírně si 

oddychli, jak se jim po tvářích rozlévá úleva a klid. Neboť oni nikdy nedělají nic jen tak. 

Každý jejich počin má smysl a účel. Každé jejich hnutí je rozumné a lze je obhájit před 

všemi ostatními rozumnými. A každého, jehož činy budou jiné než rozumné, dokáží 

vymýtit jako černé vrány bílou.“24 Manželka už však v tu chvíli přemýšlí nad tím, jaké 

by to bylo sjet si „jen tak“ domovní zábradlí… 

Povídka má autobiografické prvky, jako například když autorka píše: „Nosím brýle a 

kromě toho šilhám.“33 Je zde zakomponován „hlubší smysl“, každý, na první pohled 

nevinný, symbol a banální historka nese své poselství. Jako by autorka popisovala mezi 

řádky nesvobodu lidského jednání, kdy člověku není dovoleno udělat něco nepatřičného 

a nekonvenčního bez důvodu, aniž by to pro něj nemělo dalekosáhlé následky.  

 

Povídka s názvem Hříchy světa pro Beránka také čerpá motiv ze všedního života. 

Vypráví o nečekané večerní návštěvě pana Beránka u vypravěčky. Pan Beránek údajně 

snímá hříchy světa. „Začal všeobecnými prohlášeními, že hřeší každý, jelikož jsme 

všichni lidé hříšní. K všeobecným pravdám mám odpor.“34 V hostitelce se střídají pocity 

zlosti a soucitu, chvílemi si vyčítá, že neznámého muže vůbec pozvala dál. Posléze se 

pan Beránek začne vyptávat, jestli je zaměstnaná, vdaná a zda má děti, čímž vyvolá 

vlnu nevole. Následuje monolog pana Beránka, ve kterém vysvětluje, jak lidé neradi 

odpovídají na konkrétní otázky. „Každý jako by se bál, že mu na něco přijdete.“35  

Problém je v tom, že tato povídka není příliš zdařilá, její autorka mistrně psala krátké 

prózy, které vždy bravurně vypointovala, ale zde je jen několik obecných pravd a 

autorka se neubránila jisté schematičnosti.    

 

                                                 
32 ČERNÁ, Jana. Střecha. Kulturní tvorba. 2. 4. 1964, roč.  II, č. 14, s. 8-9. 
33 ČERNÁ, Jana. Střecha. Kulturní tvorba. 2. 4. 1964, roč.  II, č. 14, s. 8-9. 
34 ČERNÁ, Jana. Hříchy světa pro Beránka. Kulturní tvorba. 15. 10. 1964, roč. II, č. 42, s. 8-9. 
35 ČERNÁ, Jana. Tamtéž. 



  

 - 16 - 

Další povídka z knihy Nebyly to moje děti byla, tentokrát i pod stejným názvem - 

Radost, otištěna v „týdeníku Českého svazu bojovníků za svobodu“ Hlas revoluce. 

Povídka je rozhovorem matky a dcery, které za války kráčí šťastně domů s podlouhlým 

zabaleným předmětem. Obě se těší na tatínka, který s nimi bude po dlouhé době doma. 

Dcera se těší na společné hry, matka na vytoužené noci, kdy nebude sama. Zastaví je 

zvědavý sousedský hlas, zajímající se, co že to ženy nesou. „Berle. Tatínkovi utrhl 

granát nohy a bude teď už pořád doma!“36 

 

 

 
 
 
5.0 Časopis Divoké víno 
 

Jana Černá publikovala na stránkách Divokého vína různé texty, mezi nimiž 

byly nejdelší zápisky z Nápravně výchovného ústavu MV Pardubice Otisky duší. 

Stěžejní pro publikační tvorbu Jany Černé v Divokém víně byl rok 1968. V první 

polovině tohoto roku jí vydalo Divoké víno knížku Adresát Milena Jesenská. Společně 

se svým manželem Ladislavem Lipanským úzce spolupracovala se šéfredaktorem 

Divokého vína Ludvíkem Hessem. Oba patřili k jedněm z mála autorů, kteří byli 

honorováni. „Honza Vyčítal o honoráře nestál, měl v té době peněz spíše přebytek a 

další autoři byli vůbec rádi, že mohli publikovat. Nás honoroval také z  důvodu, že jsme 

oba patřili ke kmenovým autorům – nebylo číslo, ve kterém bychom něco nepublikovali. 

Bylo by ostudné, kdyby Otisky duší nebo moje Lebka v louži nebyly honorované. Mohli 

jsme kdykoliv přijít do redakce a tiskárny, dveře jsme tam měli otevřené,“ vysvětluje 

Ladislav Lipanský. 

 

 

Rubrika lidských příběhů „V malé růžové zahradě“, kterou Jana Černá naplňovala, byla 

v tu dobu prozaickou páteří Divokého vína. V čísle 1-2/1968 vyšla výše zmíněná próza 

Otisky duší (viz kapitolu 9.0), současně s ní báseň Lebka v louži Ladislava Lipanského a 

na začátku čísla (stránky nebyly číslovány) také báseň Jany Černé: 

 

 

                                                 
36 ČERNÁ, Jana. Radost. Hlas revoluce. 19. 11. 1964, roč.  XVII, č. 22, s. 6. 
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Od rána dneska Pánbůh drmolí modlitby prosby a žalmy 

až z toho všechny ptáky nebeské k nevydržení uši brní. 

Snad už ho někdo vyslyší a konečně ho ukřižuje! 

 

Jana Černá 3. 11. 1964 

 

Následuje próza s názvem Chybami se chytrá hlava učí, publikovaná v čísle 3/1968, 

která pojednává o Jiřím Ostermanovi, herci, recitátorovi a zakladateli divadla poezie 

Viola. Nezasvěcenému čtenáři zůstane osoba, o které příběh vypráví, možná  

pro citlivost tématu, utajena. Jana Černá vypráví jeho životní příběh, jak začal recitovat  

na vojně při kulturních příležitostech, dvakrát se pokoušel založit divadlo a až napotřetí 

se mu to podařilo. Vzhledem k tomu, že byl chudý a neměl dva obleky, které by 

potřeboval k zaměstnání v krematoriu na obřadech při smutečních projevech („Jenomže 

– jak praví lidová moudrost – bez peněz se nedá ani krást...“27), nebyl přijat. Proto  

se mu nakonec podařilo založit „poetickou vinárnu“, jejíž pořady byly brzy vyprodány 

 na několik dní dopředu. Příběh autorka prokládá autentickými vzpomínkami typu: 

„Ráda bych věděla, jestli ještě někdy uslyším s takovou chutí recitovat poezii nebo hrát 

džez, jako tehdy...“37 Po několika letech se však objevily první náznaky krachu, a to  

na udání. Uliční výbor zakázal hrát po deváté hodině a umělci byli nařčeni z propagace 

židomilství a drog. Vznikla fáma, že Jiří Osterman založil poetický kabaret proto, že je 

homosexuál, a že v něm po zavření provozuje orgie, kam láká mladé chlapce  

pod záminkou, že bude číst jejich verše. Jana Černá dosvědčuje, že se ho to dotklo víc, 

než přiznával, a pod tíhou křivdy se uzavřel do sebe. „Vzdal se napřed honoráře, ale 

potom se mu rozleželo v hlavě, že je vlastně hlavní osobou podniku, říkal celý text sám a 

připadal si ochuzený o to, co mu patřilo. Když viděl, že v pokladně opravdu nejsou 

žádné stržené peníze, které by před ním někdo tajil, na chvíli se uklidnil a vzápětí 

vyvolal hádku pod nějakou jinou záminkou, která jeho zmasakrovanou nervovou 

soustavu podráždila prostě proto, protože měl hlad a žrát nebylo co...“ 38 

 

Obsahu vzpomínky věnuji větší prostor, protože dění kolem kavárny a tvůrčí dílny 

Viola, bylo důležitou etapou života Jany Černé. Právě zde se seznámila se svým 

budoucím manželem Ladislavem Lipanským, který patřil k zakládajícím členům Violy: 

                                                 
37 ČERNÁ, Jana. Chybami se chytrá hlava učí... Divoké víno. 1968, č. 3 – strany nečíslovány. 
38 ČERNÁ, Jana. Chybami se chytrá hlava učí... Divoké víno. 1968, č. 3 – strany nečíslovány. 
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„Přivedl mě tam Eda Pergner alias Boris Janíček a samozřejmě Jiří Osterman, který 

dokázal pochopit beat generation jako málokdo. Dále jsem se ve Viole setkal  

i například s Allenem Ginsbergem,“ vypráví Ladislav Lipanský a vzpomíná na 

okolnosti seznámení s Janou Černou: „Byl jsem vyzván Jirkou Ostermanem, abych cosi 

přednesl na mikrofon. Tak jsem přednesl Komu patří poezie a sklidil jsem bouřlivý 

potlesk a obdiv Zdenky Wattersonové, což byla naše první výsostná překladatelka 

Steinbecka. Evidentně jsem tím zaujal i Janu. Právě k Wattersonové jsme společně 

později docházeli na Kampu do domu U modré lišky, kde bydlel za první republiky Jiří 

Voskovec,“ dodává. Jiří Osterman, o němž Jana Černá v Divokém víně psala, sehrál  

v jejím vztahu s Lipanským neopomenutelnou roli. Ladislav Lipanský společně s Janou 

Černou dělali pro Violu některé pořady. Například Nechutná ptákům ani lvům o Jiřině 

Haukové nebo napsali scénář ke hře Jazz náš vezdejší. 

 

V dalším čísle Divokého vína 4/1968 najdeme pod jménem Jany Černé prózu Das ewig 

menschliche... Je velmi pravděpodobné, že hrdinou tohoto příběhu je opět konkrétní 

osoba z autorčina okolí. Hrdina se vyučil drogistou, vystudoval teologii a po svatbě 

nastoupil do armády jako zdravotník – lapiduch, který se za druhé světové války staral  

o hygienu milostného života vojáků. Po válce se začne chovat velmi prospěchářsky, 

rozprodá několik dek z lazaretu, v Praze se znovu ožení, svou ženu podvádí a nastoupí 

do zaměstnání, které skýtá mnoho výhod, především potravin na přilepšenou. O práci i 

ženu však přijde a nově jako obvodní hygienik není příliš spokojen:  „Zaručovalo to 

sem tam nějaké ty polozkažené konzervy – ale to rodinu neuživí. A plat – divili byste se, 

jak malý plat má takový obvodní hygienik, kdybyste to věděli. (A možná, že byste se 

naopak potom nedivili, že je za úplatek ledačehos schopen, jenom byste se třeba 

podivili, čeho všeho je schopen – ale to sem teď nepatří.)“39 Nastoupí tedy  

do pohřebního ústavu jako omývač mrtvol, kde byly vedlejší požitky zaručeny vždycky. 

„Ostatně takový mrtvý má na sobě občas svetr, občas má v puse kousek blyštivého 

zlata. To všechno lze zpeněžit.“ 28 Aby mu manželka nic nemohla vyčítat, ožení se také 

s omývačkou mrtvol.  

 

 

                                                 
39 ČERNÁ, Jana. Das ewig menschliche. Divoké víno. 1968, č. 4 – strany nečíslovány. 
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V Divokém víně 5/1968 vyšla Janě Černé povídka s názvem Socialismus je když... Jde  

o příběh s retrospektivní kompozicí, což je u Černé ojedinělé. Hlavní hrdinkou je 

tentokrát Anna proletářka, která z rodné Šumavy odejde do Prahy. Zatímco na vsi se 

cení materiální bohatství, z Prahy je zvyklá na bohatství duchovní. Porodí dvě dcery a je 

odkázána na finanční pomoc svých bližních, až se dostane jako služka do rodiny 

avantgardního herce. Po roce 1948 se těší na své předválečné známé, nikdo z nich ji 

však nekontaktuje. Jedna rodina ji přijme za služebnou, její dobrá pověst jí brzy zajistí, 

že o práci nemá nouzi. Jenomže Anna onemocní, a protože nebyla nikde v zaměstnání 

hlášena, nemá ani nemocenské pojištění. Lidé, kterým sloužila, politovali především 

sebe, jak jsou bez ní v domácnosti nemožní, ale o Annu se nepostarali. Je odkázána  

na odbor sociální pomoci. „Ubezpečil ji, že do rána děcko hlady neumře, a pokud jde  

o něj, tedy z principu nemůže pomoci. Je přesvědčen, že žijeme v takovém společenském 

řádu, ve kterém nikdo žebrat nemusí.“40 Od té doby ji navštěvuje ONV a soud s ní vede 

spory. Autorka poukazuje na bludný kruh a problematičnost režimu a také na slabé 

stránky lidí, kdy se člověk celý život stará o druhé, ale v nouzi mu nikdo nepomůže. 

Z námětu povídky je zřejmé, že se jedná o metatext Olbrachtova díla „Anna proletářka“.     

 

V čísle 6/1968 nalezneme pod jménem Jana Černá Ukázky z knihy „Adresát Milena 

Jesenská“. Šéfredaktor Ludvík Hess zde uvádí, že kniha vyjde v září roku 1968 v Klubu 

mladé poesie. V obsahu čísla je poznámka o příjmu písemných objednávek knihy  

na adrese Klubu mladé poezie za předpokládanou cenu cca 10 Kčs. První vydání knihy 

vyšlo v nákladu tisíc výtisků s grafickou úpravou a fotografiemi Pavla Jasanského. 

 

V následujících dvou číslech Divokého vína 7/1968 a 8/1968 není publikovaná žádná 

povídka Jany Černé, ale Divoké víno 10/1968 je opačným extrémem, neboť z celkem 29 

stránek je 15 věnováno jejím textům.Jedná se o povídku s prvky sci-fi Poslední množina 

(4 stránky) a téměř detektivní příběh Laskavý vrah (rozsah 11 stránek).  

 

Hlavní postavou Poslední množiny je doktor Rank se svojí asistentkou Pavlou, která je 

současně i vypravěčkou příběhu. Doktor Rank žije v ústraní a pracuje na projektu 

záchrany celé planety, jíž hrozí přelidnění. Všichni obyvatelé mají příkaz vycházet ven 

pouze v určité dny, aby se ulevilo přelidněným ulicím, ale i tak se zdá, že toto opatření 

                                                 
40 ČERNÁ, Jana. Socialismus je když... Divoké víno. 1968, č. 5 – strany nečíslovány. 
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již nebude dlouhou dobu stačit. Rank přišel s návrhem projektu, který by mohl vzniklou 

situaci řešit, a to tak že lidská hmota by byla učiněna prostupnou a neviditelnou pomocí 

speciálních paprsků.  Pokusnou skupinou je desítka vážených vědeckých pracovníků,  

ze kterých v laboratorní kabině zbudou jen jednotlivé pohybující se údy, které se navíc 

„nemravně osahávají“ a požírají: „Vidělas, co by dělali, kdyby jim v tom nebránily 

zákony, konvence, výchova a čert ví co všechno. Sotva mají jistotu, že nejsou vidět, 

nedají se ničím zadržet. Kdo mi zaručí, že je tohle právě moje chyba?“41 spekuluje 

doktor Rank.  Posléze jsou určeny den i hodina, kdy bude světová kalamita vyřešena . 

Plán je zneviditelnit lidi a vždy jednou týdně je na půl hodiny zhmotnit z kontrolních 

důvodů. Několik týdnů probíhalo všechno podle představ, až si oba všimli, že se  

ve stavu viditelnosti začínají lidé vzájemně podobat. Když se po čtrnácti dnech oba 

podívají se strachem na kontrolní monitor, uvidí pouze netvora, ve kterého se změnil 

dav z přelidněných ulic. Autorka zde se skeptickým pohledem na společnost ztvárnila 

„průměrnou lidskou bytost“.  

 

 

Zcela jiného žánru je Laskavý vrah, jehož vypravěčkou je policejní zapisovatelka Dora 

a hlavní roli v příběhu sehrává také její přítel, psycholog Jakub. V poslední době jsou 

nalézány mrtvoly lidí, kteří byli otráveni jedem neznámého původu, a byli to všechno 

lidé, pro které smrt byla spíše vysvobozením. Proto je případ veden pod hlavičkou 

„Laskavý vrah“. Jakub se o nové případy zajímá a vraha omlouvá: „Tohle ty asi 

jaktěživo nepochopíš. Podívej se, tím, že ty lidi umřeli, se vlastně vůbec nic nestalo. 

Chápeš, nic, ale docela nic. Prostě nejsou, ale nikoho to nijak moc nemrzí a oni sami 

jsou z toho, jak se zdá, přímo na vrcholu blaha,“42 vysvětluje Jakub stoický klid 

obyvatel města. Jednoho dne se na oddělení pro vyšetřování vražd dostaví mládenec, 

který tvrdí, že ví něco, co by mohlo vést na stopu pachatele, ale je ochoten vypovídat 

jen před vedoucím vyšetřování, který zrovna není přítomen. Doře naznačí, že je 

Jakubův bývalý spolužák a že to souvisí s případem. Druhý den se však k výslechu už 

nedostaví, přestože to slíbil. Je nalezen jako další z obětí. Dora u Jakuba najde knihu  

o zaniklých kulturách, opoznámkovanou Jakubovým písmem, kde je i zmínka o jakémsi 

                                                                                                                                               
 
41 ČERNÁ, Jana. Poslední množina. Divoké víno. 1968, č. 10 – strany nečíslovány. 
42 ČERNÁ, Jana. Laskavý vrah. Divoké víno. 1968, č. 10 – strany nečíslovány. 
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jedu. Stejný svazek je nalezen i v bytě poslední oběti, zmíněného bývalého spolužáka 

Petra. Motiv vraždy obětí je stále neznámý. 

Doru a Jakuba překvapí večerní návštěva Petrovy matky, která vypráví, jak oba kluci 

docházeli k jednomu egyptologovi. Byl to podivín a nakonec z neznámých důvodů 

spáchal sebevraždu. Petrova matka ve starém sešitě kluků nechápající Doře ukáže, že 

spáchal sebevraždu, když se mu ztratila kazeta se starým babylónským jedem, který si 

přivezl z cest. Protože všechny důkazy v tu chvíli usvědčují Jakuba jako „laskavého 

vraha“, matka s revolverem v ruce požaduje, aby se tímto jedem oba s Dorou otrávili  

a dávku nechali i jí. Jakub jí mistrně vysvětlí, že mu jed byl také odcizen, a chce, aby ho 

zastřelila, neboť se stal takto aktérem těchto vražd nepřímo. Petrova matka mu uvěří a 

odejde, Dora se neodvažuje cokoliv hlásit na policii.  

Vraždy od té doby ustanou a Jakub Doře navrhne, aby se vzali a nastěhovali k němu. 

Dora mu vyhoví a strachuje se, aby se vyšetřování nakonec nevyjasnilo. „Poslední, co 

mi kdy Jakub o laskavých vraždách řekl, bylo asi dost pravdivé. Prohlásil tehdy, že 

většina obětí byli lidé, mrtví ještě za živa. Zatím ho nenapadlo, jak blízko k této živé 

smrti máme.“43 

Egon Bondy prohlašoval,44  že prózy otištěné v Divokém víně brala Černá na rozdíl  

od svých knih Hrdinství je povinné a Nebyly to moje děti, které byly prý napsány za 

účelem finančním, vážně. „Ovšem i ty jsou většinou psány lehkou rukou, abych tak řekl 

– vysloveně momentální nápady. I když jeden z těch textů, reportáž z věznice, je 

propracovanější.“45 

 

 

5.1 Vzpomínky Ludvíka Hesse na Janu Černou v Antologii Divokého vína a  

na www.divokevino.cz 

 

Literární časopis Divoké víno46 vycházel v letech 1964-1971. Za sedm let naplňovalo 

jeho stránky celkem 360 autorů poezií, prózou, překlady, fotografiemi či kresleným 

humorem. V roce 2002 začalo Divoké víno vycházet jako internetový časopis.  

                                                 
43 ČERNÁ, Jana. Laskavý vrah. Divoké víno. 1968, č. 10. 
44 DRBAL, Martin. Jana Krejcarová očima souputníků. Tvar. 1998, č. 7, s. 8. 
45 DRBAL, Martin. Jana Krejcarová očima souputníků. Tvar. 1998, č. 7, s. 8. 
46 Na stránkách www.divokevino.cz se prolínají vzpomínky šéfredaktora Ludvíka Hesse ze šedesátých let 
se současnou uměleckou tvorbou. V roce 2007 vydalo nakladatelství Slovart společně s Národní 
knihovnou České republiky Antologii Divokého vína z let 1964-2007. Najdeme zde výbor z tvorby 
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První zmínku o Janě Černé v Antologii Divokého vína nacházíme na s. 31, kde 

v kapitole  Potkali jsme Johanu Ludvík Hess vzpomíná na Johanu Vondřejcovou-

Kohnovou, která údajně byla nejlepší přítelkyní Jany Černé a také ji později do redakce 

Divokého vína přivedla. „Johana byla živoucí studnicí informací o pražském uměleckém 

podsvětí. Se specializací na židovskou obec. Byla to nakonec ona, kdo mě seznámil 

s Janou Černou, dcerou Mileny Jesenské, jíž jsem v roce 1968 otiskl v Divokém víně 

řadu próz a vydal její knížku vzpomínek na maminku s názvem Adresát Milena 

Jesenská,“47 vzpomíná Hess.  

Johaně Kohnové (1933-2005), nepochybně sehravší v životě Jany Černé významnou 

roli, je ještě věnováno místo v kapitole 7.0 v souvislosti s analýzou vzpomínkového, 

dokumentárního filmu „Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen.“, kde vedle Egona 

Bondyho má „hlavní slovo“ právě ona. 

 

Ani v kapitole 5. kapitole Antologie Divokého vína (s. 75), nesoucí titul Inspirovali jsme 

Bohumila Hrabala,48 nemůže jméno Jany Černé chybět, neboť jeden čas ji k Hrabalovi 

poutalo důvěrné přátelství. Najdeme zde také vyznání od Egona Bondyho z roku 1992, 

napsané jedenáct let po její smrti a frekventovaně publikované v souvislosti s jejím 

jménem: „Má velká láska! Honza Krejcarová byla duší mého mládí. Nikdy nepochopím, 

že je mrtvá. Nikdy tomu neuvěřím. Ale uletěla někam až na konec galaxie, neboť tolik 

v ní bylo síly a elánu – a je tam někde asi kometou, která se nikdy nevrací.“49
 Následuje 

přetištěný výňatek z Hrabalova doslovu ke knížečce Clarissa a jiné texty a na straně 77 

je dokonce kopie originálního Hrabalova strojopisu včetně jeho vlastnoručních oprav a 

přepisů. Je datován 4. květnem 1990 a psán v Kersku. Tento doslov je také dosti známý, 

na ukázku uvádím jen výňatek: „Jestliže Achmatovová o sobě říká, že je černou labutí, 

Honza byla labutí bílou s poraněnou perutí, ale s krásnýma velikýma a smutnýma očima 

a se srdcem prokleté básnířky. V hlučné společnosti sedávala jako perla na dně 

                                                                                                                                               
původních i současných autorů časopisu. V této kapitole se budu věnovat rozsahu, jaký byl věnován Janě 
Černé. 
47 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha : Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 31. 
48 Kapitolu s totožným názvem i obsahem najdeme i na www.divokevino.cz č. 5/2003, které vyšlo 19. 
července 2003. 
49 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha : Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 75. 
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propasti, posunutým okem zírala tam, kam se dívávali moudří rabíni, kteří přečkali 

několik pogromů...“50  

V samostatné kapitole 14 o Janě Černé (Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera 

Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou 

perutí Bohumila Hrabala...)51 jsou přepsané Otisky duší, které ilustrují novodobé 

fotografie NVÚ Pardubice Ludvíka Hesse (pouze v internetové podobě). „Vím, že 

Otisky duší nikde jinde k mání nejsou, a tak jsem Janě Černé prokázal posmrtnou 

službu,“52 píše Hess. V úvodu čísla vzpomíná, za jakých okolností Janu Černou poznal, 

a také zmiňuje natočení vzpomínkového filmu Naďou Stibitzovou „Sie sass  

im Glashaus und warf mit Steinen“. Ludvík Hess také komentuje Janin milostný dopis 

Bondymu, který vyšel v souboru Clarissa a jiné texty: „Nevím, zda bych neurazil váš 

jemnocit, milí čtenáři, kdybych přepsal i pár řádků z pozdějšího milostného dopisu Jany 

Černé Egonu Bondymu. Předpokládám, že o milostných praktikách, jež Jana popisuje, 

jste slyšeli a většině slov byste rozuměli, leč možná ne všichni, ne o všech a ne zcela 

všemu…“53 Následuje stručný životopis Jany Černé, zachycený se všemi důležitými 

mezníky jejího života, doplněný Hessovými vzpomínkami a komentáři.   

 

V 15. kapitole (Fenomén Jiří Oulík – Je Zora Wildová nejlepší česká básnířka? Jak 

jsem obludil Zuzanu Čechovou)54 na s. 268 – 269 se nachází vyznání bývalého manžela 

Jany Černé Ladislava Lipanského, které uvádím v Příloze č. 3. Jedná se o jakýsi vzkaz 

zemřelé a vzpomínku, kterou její autor spatra nadiktoval Ludvíkovi Hessovi do telefonu 

a prostřednictvím Divokého vína publikoval. „S Janou jsem se pohyboval mezi bílým a 

černým, ale vybral jsem si to dobrovolně. Nebyl jsem zvyklý takhle žít. Připadalo mi, že 

mi otvírá dveře někam, kde jsem ještě nebyl,“ vzpomíná Lipanský dnes. Sám Ludvík 

Hess zde uvádí: „V číslech 3,4 i 5/1968 byly prózy Jany Černé i jejího manžela 

Ladislava Lipanského, staly se z nich v tom roce jakési pravidelné rubriky – v Malé 

                                                 
50 KREJCAROVÁ, Jana. Clarissa a jiné texty. 1. vyd., Praha: Concordia, 1990. 94 s., ISBN 80-900124-
0-X, s. 88. 
51 Viz také internet: HESS, Ludvík. Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, 
milenka Egona Bondyho, Černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala [online]. 
Dostupné z: <http://www.divokevino.cz/1405/index.php> DV 14/2005 vyd. 19. 1. 2005 [cit. 2008-04-14]. 
 
52 Viz také internet: HESS, Ludvík. Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, 
milenka Egona Bondyho, Černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala [online]. 
Dostupné z: <http://www.divokevino.cz/1405/index.php> DV 14/2005 vyd. 19. 1. 2005 [cit. 2008-04-14]. 
53 Tamtéž. 
54 Kapitolu s totožným názvem i obsahem najdeme i na www.divokevino.cz č. 15/2005, které vyšlo 19. 
března 2005. 
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růžové zahradě popisovala Jana Černá osudy zvláštních figurek, osobností významných 

i nevýznamných, mimo jiné Jiřího Ostermana, zakladatele Violy, jenž byl, jak jsem se 

později dozvěděl od Janina syna Martina, jejím důvěrným přítelem. Ladislav Lipanský 

si zase dělal legraci z uznávaných autorů střední generace a z jejich časopisů – Tváře  

a Sešitů pro mladou literaturu.“55 Vyznání Ladislava Lipanského, publikované  

pod názvem Namísto zloby poděkování, vzniklo počátkem roku 2005 a bylo zveřejněno 

také v internetové podobě Divokého vína 19. března 2005 v čísle 15/2005. Více než  

po třech letech se k okolnostem svého „vyznání“ Ladislav Lipanský vyjádřil 

následovně: „Když byla Jana zavřená, chtěl jsem se nechat rozvést, ale ona neváhala a 

na propustku nejela za mnou, ale za mými rodiči a přemluvila je. Rodiče mě sepsuli, 

takže jsem to nakonec neudělal. Tohle je důležitá okolnost, která mě ovšem nemrzí – je 

to poučení. Proto jsem byl v té rozlučce s Janou ne milosrdný, ale dá se říci, že 

spravedlivý. Protože mi umožnila poznat kus života, který jsem poznat měl.“ 

 

V kapitole Hara Kiri...?? První kalendář Divokého vína Ahasverové cikánečky 
56najdeme drobnější zmínku z pera Ludvíka Hesse: „Prózu obstarala na objednávku 

Jana Černá — napsala nebo možná vytáhla ze šuplíku dvě povídky — Poslední množina 

a Laskavý vrah. Obávám se, čtenáři milí, že se s těmi povídkami nikdy neseznámíte. 

Leda byste se vydali ke mně na Hájek a přečetli si je u mne doma. Poslední množina je 

skeptický obraz společnosti. Velmi skeptický…“57 

 

V jiné souvislosti s Janou Černou se v Antologii  setkáváme až v kapitole Markéta 

Hejná vzrušila mladé básníky.... Je zde podána zpráva o setkání Ludvíka Hesse se 

synem Jany Černé Martinem. Jako památku Martin Černý přechovává zub, který je 

považován za zub Mileny Jesenské, ručně malované karty od žen z Ravensbrücku a 

podepsanou fotografii Mileny z roku 1920, jejíž podobizna byla v Německu vytištěna  

i na igelitové tašky s nápisem „Alles ist Leben“. Martin Černý převzal 12. února 1995 

za babičku Milenu Jesenskou Certificate of Honour – „Spravedlivý mezi národy“ -  a 

                                                 
55 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha : Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 268. 

56 HESS, Ludvík. Hara Kiri…?? První kalendář Divokého vína. Ahasverovy cikánečky [online]. 
Dostupné z: <http://www.divokevino.cz/1705/index.php> DV 17/2005 vyd. 19. 7. 2005 [cit. 2008-04-
14]. 
57 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha : Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 321. 
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medaili od státu Izrael, které jí byly in memoriam uděleny za pomoc pronásledovaným 

Židům. (28. října 1996 převzal Martin Černý také Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. 

třídy, jejž udělil Mileně Jesenské prezident Václav Havel.)   

Kapitolu s totožným názvem i obsahem najdeme i na internetu.58 V internetové podobě 

časopisu je více fotografií z návštěvy Martina Černého. Je zde také Obrazová příloha I, 

ve které kromě fotografie Mileny Jesenské z roku 1920 nacházíme i známou a hojně 

publikovanou fotografii Jany Černé zamlada (autorka s brýlemi z profilu; původ 

fotografie nezjištěn) a pasovou fotografii z občanského průkazu, který měla u sebe 

v den úmrtí 6. ledna 1981.59 Mnoho fotografií z návštěvy Martina Černého čtenář najde 

v Obrazové příloze II 60 Ve stejném čísle Ludvík Hess publikoval též seminární práci 

Lucie Horáčkové o Janě Černé (v celém znění je přístupná pouze na internetu, 

v Antologii je na s. 399 jen zmíněna), k jejímuž napsání též sám přispěl svým 

vyprávěním a zpřístupněním svého soukromého archivu Divokého vína.  

 

Zmínku o Danielu Ladmanovi najdeme i ve 22. kapitole, kde na s. 410 Ludvík Hess 

rekapituluje jejich společné setkání. Připomíná, že Janino poslední příjmení po dobu 

dvanácti let bylo Ladmanová. Bydleli spolu v Korunovační 32 v Praze na Letné a potom 

po dobu asi jednoho roku v Raspenavě na Liberecku. Daniel Ladman o Janě píše: 

„Nemyslím si, že by Jana ovlivnila dějiny literatury. Rozhodně však poznamenala 

myšlení a vztahy svého okolí. Byla to žena neobyčejné inteligence a silného charisma, 

zkrátka výrazná osobnost. Ta zmizela její smrtí a bylo by dobré nechat ji v klidu. Ti, kdo 

Janu znali, na ni nezapomenou a ostatní slyšeli stejně jen řadu fám, polopravd a 

historek. Tak co s tím. Já osobně jsem šťastný, že jsem s ní mohl žít. P.S. Odmítal jsem a 

nadále odmítám o Janě veřejně mluvit. Tuto výjimku dělám jen proto, co pro Janu a 

koneckonců pro mnohé z nás Luděk Hess svým vydáváním Divokého vína udělal.“61 Na 

                                                 

58 HESS, Ludvík. Markéta Hejná vzrušila mladé básníky…[online]. Dostupné z: 
<http://www.divokevino.cz/2106/index.php> DV 21/2006 vyd. 19. 3. 2006 [cit. 2008-04-14]. 
59 HESS, Ludvík. Obrazová příloha I [online]. Dostupné z: <http://divokevino.cz/2106/priloha-
cerna.php> DV 21/2006 vyd. 19. 3. 2006. 
60 HESS, Ludvík. Obrazová příloha II [online]. Dostupné z: <http://divokevino.cz/2106/priloha-
cerny.php> DV 21/2006 vyd. 19. 3. 2006. 
61 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha: Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 411. 
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internetu 62 se o setkání Ludvíka Hesse s Danielem Ladmanem dozvídáme podrobněji. 

Ludvík Hess zmiňuje, že internetové Divoké víno č. 21 tématem Jany Černé inspirovalo 

časopis Vlasta, v jehož čísle 17/2006 vyšel článek Blanky Kovaříkové pod názvem 

Neuvěřitelný příběh básnířky Honzy. Blanka Kovaříková čerpající současně 

z dostupných materiálů o Janě Černé, vzpomínek Ludvíka Hesse a ze značné části též  

ze setkání s Martinem Černým, vydala stejný text ve své knize Jak se dědí sláva. 

  

6.0 Osobní vzpomínky na vztah s Honzou Krejcarovou v díle Egona Bondyho 

 

Je dosti známo, že Jana Černá – ovšem spíše jako Honza Krejcarová - Egona Bondyho 

inspirovala v mnoha jeho dílech. „Honza byla jeho múza, která ho inspirovala k napsání 

pozoruhodných textů. Musela tam být inspirace něčím, co ho na Honze fascinovalo,“ 

říká Martin Machovec, editor Bondyho díla. 

Podrobně se Bondy o jejich vztahu rozepisuje v první části Kádrového dotazníku63, 

který napsal v roce 1962. Sám říká, že také ve Zbytcích eposu básnicky zašifroval jeden 

jejich dramatický životní úsek, a že vzpomínky na Honzu promítl i do krátkého cyklu 

básní Apendix 62. „Především však se v Deníku dívky64 objevují dva atributy významně 

fungující při výstavbě hlavní postavy, které k osobě Honzy explicitně odkazují. Tím 

prvním je zkušenost incestu. (…) Tím druhým atributem, který představuje antitezi 

prvního, je dětská naivita a „panenská“ nevinnost postavy nejen vůči dobovým 

poměrům a totalitní ideologii, ale i vůči běžným každodenním povinnostem a situacím, 

její neschopnost porozumět všedním skutečnostem nebo se je alespoň pokusit řešit. 

Bondy tento rys ukazuje na jejím vlažném přístupu k pracovním povinnostem  

a k mateřským závazkům.“65 

Také v Bondyho sbírce Totální realismus, napsané koncem roku 1950 a publikované 

v edici Půlnoc jako její v pořadí pátý svazek, vystupuje „Marie jako literární figura, 

                                                 

62 HESS, Ludvík. Slovo úvodem [online]. Dostupné z: <http://www.divokevino.cz/2206/index.php> DV 
22/2006. vyd. 19. 5. 2006 [cit. 2008-04-14]. 

 
63 BONDY, Egon. Kádrový dotazník (Básnické sbírky z let 1963-1970). 1. vyd., Praha : Pražská 
imaginace, 1991. 180 s. ISBN 80-7110-020-X. 
64

 BONDY, Egon. Deník dívky která hledá Egona Bondyho. 1. vyd., Praha : Pražská imaginace, 1991. 71 s. 
65 MAINX, Oskar. Poezie jako mýtus, svědectví a hra: kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. 1. 
vyd., Ostrava : Protimluv, 2007. 295 s. ISBN 978-80-254-0248-1, s. 191-192. 
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která je pravděpodobně inspirovaná Honzou Krejcarovou, s níž měl Bondy od konce 

roku 1948 komplikovaný citový vztah.“66 

 

Stěžejním dílem, ve kterém velmi podrobně vypověděl o počátku svého vztahu 

s Honzou, jsou však Bondyho memoáry Prvních deset let, pojednávající o období 1947-

1957. Byla napsaná na naléhání jeho přátel v roce 1981 a vyšla v roce 2002. Kniha je 

opatřena předmluvou Tomáše Mazala a ediční poznámkou Martina Machovce. Jedná se  

o autentickou výpověď o životních podmínkách, stylu a tvůrčí inspiraci části jedné 

generace. Období mezi Bondyho sedmnáctým a dvacátým sedmým rokem, o kterém 

kniha pojednává, bylo pro jejich vztah s Honzou klíčová. Honza Krejcarová bývá často 

označovaná jako Bondyho femme fatale, proto je v knize vzpomínkám na ni věnován 

velký prostor, a to i s publikováním detailů, které nejsou příliš známy. Bondy údajně 

původně předpokládal, že autobiografie bude vydána až dlouho po jeho smrti s ohledem  

na žijící současníky, které v knize zmiňuje, ale nakonec ustoupil sílícím hlasům 

dožadujícím se publikace tohoto díla.  

 

 

Z různých pramenů je možno se dozvědět, že Egon Bondy představil Honzu 

Krejcarovou Ivo Vodseďálkovi v kavárně Slavia. Nikde se však nedozvíme, jak 

proběhlo první setkání právě Bondyho s Honzou. V knize Prvních deset let Bondy 

vzpomíná, že o Vánocích 1948, kdy mu bylo osmnáct let, našel na stole papír se 

vzkazem, že ho hledala dívka, která by ho prý ráda poznala. Vydal se tedy hned druhý 

den dopoledne do ulice Horní Stromky, vedle náměstí Jiřího z Lobkovic na 

Vinohradech. „Přišel jsem tam a otevřela mi nevyspalá dívka v noční košili. Dveře 

pootevřela jen na píď, a tak jsem myslel, že se chce obléct, a abych zatím čekal  

na chodbě, ale ona mne stále zvala dál a stále neotvírala. Poslušen jejích pokynů jsem 

se tedy protlačil mezerou a vevnitř jsem zjistil důvod technické závady: celá předsíň 

byla přeplněna týdny nemytým nádobím z nejdražšího porcelánu a nespočetnými šaty a 

prádlem osobním i ložním- v tehdejší době jmění přesahující ocenění, takže dveře prostě 

už nešly otevřít. Totéž bylo na toaletě a ve spíži, též v části pokoje, ale tam přece jen 

větší polovina byla volná. Všude byla vůně nějakých lihovin – opět naprostá vzácnost 

                                                 
66 ZAND, Gertrude. Totální realismus a trapná poezie. 1. vyd., Brno :Host,  2002. 240 s. ISBN 80-7294-
048-1, s. 102. 
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v tehdejší době, kdy po Únoru bylo všeho k dostání méně než za války. Dívka v noční 

košili byla Honza Krejcarová, byla při těle, protože byla v šestém měsíci těhotenství, a 

mžourala, protože byla šilhavá a krátkozraká a k tomu po flámu s Gabinou, Medkovou 

první manželkou, s níž se právě rozváděl. Vešel jsem a odešel teprve za tři neděle, když 

jsem nutně potřeboval nové prádlo.“67  

V další kapitole „Krásné až k zbláznění“ Bondy vysvětluje, z jakých pohnutek se za ním 

vůbec Honza tenkrát vydala do Podolí, kde bydlel. Viděla ho prý jednou u Zbyňka 

Havlíčka, surrealistického básníka a literárního teoretika, kde se jí Bondy zalíbil. Co se 

pak vývoje jejich vztahu týče, snad stojí za zmínku, že ještě ve vzpomínkách  

na nadcházející měsíce, tedy začátek roku 1949, Bondy zdůrazňuje, že s Honzou v tu 

dobu sexuálně nežili. Bondy se k Honze Krejcarové vyjadřuje: „Byla to její komplexní 

osobnost, která na každého zapůsobila nezapomenutelným dojmem. Především byla 

neobyčejně vtipná a k tomu byla ráda veselá a ráda se smála. Její humor ovšem byl 

velmi ostrý a často na úkor protějšku. Byla nepochybně velice inteligentní, ale zase ne 

tak, aby z ní mohla být modrá punčocha. Byla neobyčejně líná, ale její osudy a její 

fantasticky nereálné nápady ji stále přiváděly do situací, kdy se musela ve všech 

směrech perně namáhat.“68  

 

Nejen Bondy, ale mnoho jiných současníků potvrzuje, že Honza měla mnoho známých: 

„Jelikož jejím otcem byl Jaromír Krejcar (tehdy už v emigraci) a matkou Milena 

Jesenská, znala v Praze každého.“69 Od března do dubna 1949 pobýval Egon Bondy 

v psychiatrické léčebně, kam se později ještě nejednou vrátil. V této souvislosti je 

zajímavý výňatek z dopisu Bondyho otce Jana Fišera, vysokého důstojníka 

prvorepublikánské československé armády „v. v.“, adresovaný Zemskému ústavu 

v Praze: „Poslední duševní deprese vznikla v lednu (1949), když v době příprav  

ke zkouškám se k jeho kroužku přidružila 20letá rozvedená studentka. (Honza 

Krejcarová - pozn. editora). Již druhý den po seznámení odešel z domu, aby v jejím 

samostatném bytě zřídil redakci i tiskárnu projektované literární revue. Po 

dvouměsíčním napjatém a výstředním pobytu v tomto novém prostředí, kdy několikráte 

při návštěvě doma mluvil o své vyčerpatelnosti a vysoké únavě, se nervově zhroutil a 

v tomto stavu se uchýlil domů s prosbou, aby byl vysvobozen z vlivu ženy, která jej úplně 

                                                 
67 BONDY, Egon. Prvních deset let. 1. vyd., Praha : Maťa, 2002. 137 s. ISBN 80-7287-062-9, s. 34-35. 
 
68 BONDY, Egon. Prvních deset let. 1. vyd., Praha : Maťa, 2002. 137 s. ISBN 80-7287-062-9, s. 35-36. 
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ovládla, z jeho vytýčené vydavatelské práce vyšinula a přemluvila, aby studií 

zanechal...“70 Pravdivost otcova dopisu Bondy potvrzuje. Necelé tři měsíce společného 

soužití s Honzou ho přivedly do bohnické léčebny: „Otec se toho taky pohotově chytil a 

odvezl mne jednoho krásného dne do Bohnic, což jsem i já považoval za důstojné a 

velmi zajímavé řešení.“71 Po návratu se uchýlil k původnímu způsobu života, ale jeho 

nová přítelkyně se opět objevila. V tu dobu (červenec 1949) často pobývali například u 

Ivo Vodseďálka a tehdy také všichni společně v Mánesu propili Honziných 

legendárních čtyřicet tisíc korun během dvou dnů nepřetržitého flámu. Následoval 

odjezd z Prahy a Bondy s Honzou se ubytovali v restauraci Sokolovna v Mníšku pod 

Brdy. Bez peněz dojížděli každý den do Prahy stopem žebrat, nejdříve na Starém Městě, 

poté museli změnit čtvrť, protože tady už byli známí. „K dovršení všeho Honza znovu 

začala vábit Černého, (...) a byl vůči ní stejně bezbranný jako já. (...) Já jsem proto zase 

trucoval, odmítal jsem se s Honzou milovat, napřeskáčku zase ona se mnou, a tak jsme 

trávili týdny s doslova vybičovanými nervy a srandy bylo nakonec moc málo.“72 Na 

konci října 1949 byla Honza dva týdny zavřená v Dobříši pro potulku. Bondy 

vzpomíná, že na ni chtěl „zapomenout“, protože našel milostný dopis adresovaný Miloši 

Černému, ale když ji propustili, okamžitě za ní přijel.  

Za celé období zachycené v Prvních deseti letech se za nejrůznějších podmínek Bondy 

s Honzou střídavě scházeli a opět rozcházeli. Přestože Honza byla za život vdaná 

celkem pětkrát, s Fišerem-Bondym manželství nikdy neuzavřeli. V podstatě mezi nimi 

šlo zřejmě o nenaplněnou lásku, Bondy ve svých memoárech tvrdí, že s Honzou žít 

chtěl a chtěl se starat se o její děti, ale při jejím způsobu života (mj. silné nymfomanii) 

to nebylo možné.  

Ivo Vodseďálek, který popisovanou dobu prožíval společně s nimi, komentuje Prvních 

deset let slovy: „Kniha je psaná tak, jak by Bondy býval chtěl, aby to bylo,  a ne tak, jak 

to bylo ve skutečnosti. Jsou tam popletená jména, některé příhody, a taky si rád 

vymýšlel o tom, co se dělo ve Vídni, protože tam to nemohl nikdo kontrolovat. Martin73 

chtěl, abych k tomu napsal takovou repliku. Jestli se k tomu někdy dostanu, tak alespoň 

pár poznámek udělám.“ 

 

                                                                                                                                               
69 S. 36 – tamtéž. 
70 FIŠER, Jan.Výňatky z dopisu otce Egona Bondyho Zemskému ústavu v Praze. Haňťa Press. 1991, č. 
9, s. 12. 
71 BONDY, Egon. Prvních deset let. 1. vyd., Praha : Maťa, 2002. 137 s. ISBN 80-7287-062-9, s. 38. 
72 BONDY, Egon. Prvních deset let. 1. vyd., Praha : Maťa, 2002. 137 s. ISBN 80-7287-062-9, s. 41. 



  

 - 30 - 

 

7.0 Dokumentární film Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen 
 

V roce 1993 natočila o Janě Černé režisérka Nadja Seelichová74 dokumentární film 

s názvem Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen75 (Seděla ve skleníku a házela 

kameny). „Film vznikl v rakouské produkci a v pražských lokalitách, byl k vidění  

na významných světových festivalech a nominován na Evropskou cenu Felix.“76 

 

Snímek se skládá z výpovědí především čtyř osob, které jí byly velice blízké: 

dlouholetý intimní přítel Egon Bondy, druh již z let edice Půlnoc Ivo Vodseďálek, 

 nejlepší přítelkyně z pozdějších let Johana Kohnová a vydavatel časopisu Divoké víno 

Ludvík Hess. Hess na internetových stránkách Divokého vína vzpomíná: „Janu Černou 

do Divokého vína přivedla Johana Kohnová, za což téhle prazvláštní znalkyni 

pražského literárního světa i uměleckého podsvětí vzdávám čest a chválu. Janu jsem 

poznal v roce 1968 jako životem hodně ztrápenou, nicméně nezlomenou ženu. Ani si 

nemyslím, že by její texty byly světobornou literaturou, a asi mě ani neokouzlila tolik, 

jako Egona Bondyho, Iva Vodseďálka či Bohumila Hrabala. Určitě okouzlila moji 

tehdejší ženu Naďu Stibitzovou, protože ta se k ní po letech ve svých vzpomínkách 

vrátila. Počátkem devadesátých let přijela z daleké Vídně, kde žije, a natočila o Janě 

vzpomínkový film, jehož název překládám podle nálady Skleněný dům, Skleník nebo taky 

Seděla ve skleníku a házela kameny. Pochlubím se, že kromě Johany Kohnové jsem  

v cenami a filmaři oceněném filmu dostal roli i já. (...) Jezdil jsem ve filmu taky na koni, 

chvíli na bělouši, chvíli na vraníkovi. Tak si to totiž režisérka filmu představovala.“77  

 

                                                                                                                                               
73 Machovec (pozn. aut.). 
74 Nadja Seelichová neboli dříve Naďa Stibitzová (1947), básnířka, scénáristka a režisérka. Do roku 1968 
žila v Praze, pracovala pro časopis Divoké víno, publikovala poezii a psala rozhlasové hry. Emigrovala 
nejdříve do Spojených států, pak do Švýcarska a nakonec se usadila ve Vídni. Od roku 1981 se věnuje 
psaní scénářů, z nichž některé režíroval její partner Bernd Neuburgerem. (Podle: HOLUB, Radovan. Duše 
mezi režimy. Plzeňský deník – příl. Listy na víkend. 1994, č. 12, s. 1). 
75 Režie a scénář: Nadja Seelich , kamera a pomocná režie: Bernd Neuburger, hudba: Zdeněk Merta, 
střih: Eliška Štibrová, stopáž a formát: 90 minut, betacam, barevný. 
76 HOLUB, Radovan. Duše mezi režimy. Plzeňský deník – příl. Listy na víkend. 1994, č. 12, s. 1. 
77 HESS, Ludvík. Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona 
Bondyho, Černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala [online]. Dostupné z: 
<http://www.divokevino.cz/1405/index.php> DV 14/2005 vyd. 19. 1. 2005 [cit. 2008-04-14]. 
 



  

 - 31 - 

Největší prostor ke vzpomínkám na Janu Černou je ve filmu věnován Egonu Bondymu 

a Johaně Kohnové. Oba hovoří s velkým obdivem, láskou a emočním nasazením 

(všichni zúčastnění ve filmu hovoří německy, plynulým a spontánním projevem se 

vyznačuje zejména Bondy, kdežto u ostatních není jasné, zda jejich němčina není již 

výsledkem jisté „redakce“)  a je patrné, že společné zážitky ze šedesátých i pozdějších 

let mají stále v živé paměti. Kohnová například zmiňuje, jak se s Janou hádaly o muže a 

i měsíc spolu nemluvily. „Poučila jsem se z jejích chyb. Kdybych neviděla, na jaké 

chyby Jana doplatila, udělala bych v životě ty samé,“ říká. Obě ženy se navzájem 

důvěrně oslovovaly „medvídku“. Tradovalo se, že spolu měly lesbický vztah, ale to 

Johana za přítomnosti Bondyho a Vodseďálka popírá: „Měly jsme takový vztah, kterému 

byste vy dva nemohli rozumět.“ Z vyprávění vyplývá, že si obě ženy byly oporou a 

vzájemně si v životě pomohly. Když byla Jana ve finanční tísni, Johana Kohnová 

například prosila o pomoc Bohumila Hrabala, který v té době bydlel, jak říká, „v malém 

stavení, do kterého nikoho nepouštěl“ (nepochybně jde o dům č. 24 v libeňské ulici  

Na hrázi). Ale jakmile zjistil, že se jedná o Janu, ochotně vypomohl podle svých 

možností. V jiném případě údajně dokonce zachránila Kohnová Janě život. Jana si 

chtěla doma udělat neodborně potrat, ale nepodařilo se jí to a musela okamžitě  

do nemocnice. Pro pomoc k její nejlepší přítelkyni došel Jany syn František.  

Na operačním sále se při identifikaci pacientky zjistilo, o koho jde, a musela být 

uvědoměna policie kvůli jejím drobným deliktům. Lékař ji odmítal operovat, ale Johana 

vypráví, že ho přemluvila argumentem, že je možná žákem pacientčina dědečka Jana 

Jesenského, který byl univerzitním profesorem na medicíně. Kohnová také zmiňuje, že 

se Janě stýskalo po dětech, které byly umístěny v dětském domově: „Děti chtěla získat 

zpátky, ale bylo to v tehdejším režimu těžké.“ Vypráví i o takové „banalitě“, jakou bylo 

společné zaměstnání ve velké uklízečské firmě, která měla prý v kompetenci úklid 

všech pražských úředních budov. Jednoho dne chtěly umýt kupoli  Národního muzea, 

ale nebylo jim to umožněno, protože platil zákon, že ženy mohly pracovat jen  

do určitých výšek. Nechybějí ani rozmanité kuriózní historky ze společné domácnosti 

obou žen. Kohnová vypráví, jak se jim nechtělo umýt dveře, a tak je nechaly přelakovat. 

Když se Janě nechtělo před stěhováním balit, věci jednoduše podpálila. V novém domě 

měly kvůli nepořádku problémy s majitelem, protože házely odpadky z okna bytu. Když 

jim to zakázal, „uklízely“ zbytky pod vanu, kde jim po pár týdnech z odřezků hub 

vyrostly žampiony. „Umělec je od toho, aby dělal umění a ne aby honil štěnice,“ 

vysvětluje přístup obou žen Kohnová. 
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Dalším z pamětníků je Egon Bondy, jehož vyprávění je prokládáno citacemi poezie, 

k jejímuž napsání ho zřejmě Jana inspirovala. Jedním z prvních míst, kam se s ním 

kamera vypraví, je Mníšek pod Brdy, kde Bondy vzpomíná na rok 1949, kdy zažívali 

s Janou období největší existenční nouze. Bydleli v podkrovním pokoji místního 

zájezdního hostince a živili se žebrotou. 

Bondy je též sledován na návštěvě střešovického tramvajového depa, kde  

za spontánních záchvatů smíchu vypráví, jak si Jana v roce 1951 nebyla schopná najít 

práci, až ji napadlo pracovat u pražské MHD. Celkem třikrát do zaměstnání nastoupila a 

po několika dnech zase odešla, protože vždy znovu dostala zálohu na jízdenky a 

vyfasovala pracovní uniformu. Jízdenky prodávala načerno a peníze si nechávala, jenže 

poté Janě jízdenky došly, a tak neměla co prodávat. Lidé se báli revizora, ale ona měla 

vždy připravené různé výmluvy, a tak trvalo ještě pár dní, než byla odhalena. Dalším 

místem spjatým se vzpomínkami na Janu je les u Nové Bystřice při hranicích  

s Rakouskem, které chtěli společně překročit. Přestože mohli zvolit méně riskantní 

přechod, Jana chtěla uprchnout lesem, a proto byli chyceni. Z vyprávění účastníků 

vyplývá, že cokoliv řekla, bylo velice inspirativní, ať již reálné či nikoli, a Bondy 

s Vodseďálkem se jejím nápadům často podřizovali. Jedním z posledních míst, které 

divák prostřednictvím filmu s Bondym navštíví, je knihovna Uměleckoprůmyslového 

muzea, kde se někteří autoři edice Půlnoc pravidelně scházeli. „Bylo to jediné místo, 

kde jsme si mohli číst umělecké časopisy,“ říká Bondy. Na konci filmu vypráví  

o dvouletém odloučení od Jany, kdy zůstal sám a začal postrádat nejen její smysl  

pro humor, ale i ji samou. Když se pak znovu setkali, zmiňuje, jak okolnosti společného 

erotického zážitku byly inspirací pro napsání jeho údajně prvního filosofického spisu. 

 

Doplňující, ale významnou roli má ve filmu Ivo Vodseďálek, který vypovídá o Janě a 

dobové atmosféře. Po krátkém úvodu vzpomíná na okolnosti, za jakých se s Janou 

Černou seznámil. Bylo to v prosinci roku 1948, kdy mu volal Egon Bondy, aby přijel 

„do Slavie“. U stolu seděla Jana, neupravená, mírně šilhající, ve vytahaném svetru a 

pánských kalhotách. Vodseďálek říká: „Přinesla do naší malé společnosti nový pohled, 

nejen na moderní umění, ale prakticky na všechny hodnoty.“ 

V dalším záběru stojí Ivo Vodseďálek na břehu Vltavy v pražském Podolí a vzpomíná, 

že na stejném místě stáli v lednu roku 1949 spolu se Zbyňkem a Janou. Jana jim 

oznámila, že jednu z obytných lodí – dřevěného Bukanýra, kotvícího v podolské zátoce 



  

 - 33 - 

- koupila, respektive okamžitě koupí. „Zbyněk si loď prohlížel a zářil štěstím s vidinou, 

jak na lodi s Janou bydlí.“ Společně si plánovali, jak se loď stane jejich centrem a 

redakcí připravovaného sborníku. Byl to však pouze jeden z obvyklých Janiných 

manévrů. Celá historka s koupí lodě byla vymyšlená, neboť neměla na zaplacení ani 

korunu. Po letech si již Ivo Vodseďálek nedokázal vybavit, jak jim druhý den vysvětlila 

změnu svých plánů.  

Další vzpomínka je spjata s knihovnou Uměleckoprůmyslového muzea: „Seděli jsme 

spolu s Janou jednoho podzimního odpoledne na začátku padesátých let v čítárně 

knihovny UMPRUM muzea. Ukázal jsem jí v nějakém americkém časopise, který se 

dostal do knihovny zřejmě omylem unavené cenzury, reprodukci obrazu Edwarda 

Hoppera. Žena v přiléhavé sukni stála u otevřeného okna a hleděla do pusté americké 

krajiny. Janino vzrušení jako by naplnilo celý, dřevem obložený sál. Jako by náhle 

vzniklo obecné a všeobecné pochopení ne příliš radostné budoucnosti. Množství 

oficiálně vnucované radosti bylo k zadávení. Jako bychom v ten okamžik splynuli 

v jednu jedinou vidoucí bytost,“ vypráví Ivo Vodseďálek ve svém bytě stejný příběh, 

který je také uveřejněn jako Dluhopis...Janě Krejcarové v Iniciálách č.25/1992  

na (s. 60) a na nějž dodnes rád vzpomíná. 

 

Spíše humorná extempore obsahují ve filmu záběry s Ludvíkem Hessem, který 

několikrát záběrem procválá na koni a dvakrát pronese: „Ich habe alles vergessen.“ Poté 

nese velkou dřevěnou bednu a řekne: „V téhle truhle mám povídky Jany Černé. Ale 

ztratil jsem od ní klíč…“ Na úplném konci filmu se objeví ještě jednou a vypráví, jak se 

naposledy s Janou Černou setkal krátce před její smrtí při autonehodě 6. ledna 1981 

naposledy na pražském Klárově, kde si vedla francouzské buldočky. Zeptala se ho:  

„Luďku, vy jste toho pro mne tolik udělal, nechcete štěňátko?“ Tenkrát si žádné nevzal. 

Ivo Vodseďálek svůj názor na film netají: „Typické pro tento film je znevažování 

osobnosti Jany Černé. Na premiéru jsem do Vídně z časových důvodů nejel, ale když 

jsem na film koukal doma, odešel jsem v půlce znechucený. Až někdy po půl roce nebo 

po roce jsem to viděl celé. Kohnová, kterou brala Seelichová kromě Bondyho jako 

hlavní zdroj, Janu poznala až v 60. letech a z jejího vnímání nepochopila vůbec nic, 

viděla jen hrůzu kolem ní. To, co bylo v Janině životě a díle tak objevné, bylo potlačené. 

Vždycky mě bude mrzet, že jsem se toho natáčení zúčastnil.“  
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Shrneme-li pozitiva a negativa snímku Seděla ve skleníku a házela kameny, můžeme 

dospět k následujícímu: Problém může nastat u diváka, který je do života Jany Černé 

zasvěcen, a tudíž mu bude většina vzpomínek důvěrně známá, neboť více než polovinu 

vyprávění pamětníků tvoří toliko parafráze nebo doslovné citace z knižních statí, jež 

byly o Janě napsány. Autorka a režisérka Nadja Seelichová se nepochybně snažila 

zdůraznit autentickou hodnotu přinášených svědectví, a proto zařadila k výpovědím čtyř 

Janiných přátel také několik krátkých vyjádření osob, které se nějakým způsobem 

pohybovaly nebo lépe řečeno mihly v jejím okolí. Smíšené pocity proto vyvolává 

například postava bývalé dozorkyně z nápravného zařízení v Pardubicích, která bez 

jediného slova vysvětlení (tentokrát ovšem česky) vypráví, jak odvšivila v roce 1967 

celý útvar žen na budově B. Souvislost s Janou Černou si lze ovšem domyslet. Podobné 

„trapné“ pocity vyvolává i výpověď bývalé sousedky Jany Černé v Jankovcově ulici  

č. 47: „Byla slušná, pozdravila, ale nikdo se s ní nebavil a ona se také s nikým 

nebavila.“ Ať už by ve filmu převážila jakákoliv ze stránek Janina života, je v každém 

případě cenný jako vzpomínkový materiál, zvláště u takové osobnosti, jakou byla Jana 

Černá. Velmi dobře působí, když se pamětníci vracejí do míst, která jsou s Janou 

Černou spojena, a jejich výpovědi tak získávají na autentičnosti. 

 

8.0 Současná mediální reflexe 

 

Je pochopitelné, že se autoři článků pro časopisy životního stylu snaží psát poutavě, aby 

zaujali čtenáře, ale současně je důležité, aby jen kvůli své publicitě nepoškozovali 

jméno osobnosti nebo jejích příbuzných. Z hlediska novinářské etiky je nepřípustné, aby 

žurnalista vybíral jen dílčí informace z kontextu, mlžil nebo pejorativně referoval  

o dílčích životních událostech. 

 

V časopise Vlasta 17/2006 uveřejnila v rubrice Retroosudy Blanka Kovaříková 

Neuvěřitelný příběh básnířky Honzy78. Jedná se o stejný text, který ve stejném roce 

použila pro svou knihu Jak se dědí sláva?79. Pro „přínos“ stati je možná příznačný omyl 

v případě použití jedné z fotografií, na níž je Ladislav Lipanský, v pořadí čtvrtý manžel 

Jany Černé, avšak autorka ji opatřila popiskem „Básník a filozof Egon Bondy v  

                                                 
78 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Neuvěřitelný příběh básnířky Honzy. Vlasta. 2006, č. 17, s. 64-65. 
79 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Jak se dědí sláva? 1. vyd., Praha: Brána, 2006. 202 s. ISBN 80-7243-295-8, 
s. 37-43. 
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50. letech, kdy prožíval milostný vztah s Honzou“. Na chybu upozornil na svých 

stránkách také Ludvík Hess, kde se oběma mužům za Blanku Kovaříkovou omluvil.80 

Nutno pro úplnost dodat, že stejný text nalezneme i na osobních stránkách Blanky 

Kovaříkové www.bkovarikova.cz81.  

V lednu 2008 uveřejnil časopis Xantypa82 článek Ludvíka Hesse Jana Černá neboli 

Honza Krejcarová v rubrice Básníci a spisovatelé šedesátých let. Ludvík Hess časopisu 

přislíbil, že vzpomínky na žijící i již zesnulé literáty bude na stránky Xantypy dodávat 

pravidelně po celý letošní rok. Bohužel se jedná o mnohokrát otištěný materiál 

s minimem úprav, který čtenář nalezne jednak na adrese www.divokevino.cz83, jednak 

v jeho knižním vydání Antologie84 , ale také na internetových stránkách Britských listů85 

z 19. 1. 2005. Text je neobjevný, statický, nudný neboť stále znovu „recyklovaný“ svým 

autorem. Jeho verze v Xantypě je lehce zkrácená, místy s drobnými záměnami slov. 

Hlavním problémem je, že forma zpracování se nehodí pro „lifestylový“ časopis; 

potvrzuje se tedy, že text nebyl psán pro tento účel publikování. 

Rozporuplné reakce vyvolává text Terezie Zemánkové, publikovaný současně 

v časopise Cosmopolitan86 v roce 2000 i na internetu na stránkách kulturně-

společenského měsíčníku Revue Rozrazil87 počátkem letošního roku.  

 

Autorka se představila jako absolventka studia kulturologie na FF UK, stipendistka 

pařížské Sorbonny zabývající se sociologií umění. S trvalým pobytem v Praze se věnuje 

kromě kulturologie nezávislé publicistice. Text je opatřen poznámkou, ve které  

i editorka Sabrina Karasová děkují za informace I. Vodseďálkovi, T. Mazalovi,  

L. Hessovi a D. Pohribnému.  

                                                 
80 HESS, Ludvík. Egon Bondy nebo Ladislav Lipanský..? [online]. Dostupné z: 
<http://www.hess.cz/aktuality.php?nr=203> vyd. 19. 5. 2006. 

81 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Neuvěřitelný příběh básnířky Honzy [online]. Dostupné z: 
<http://www.bkovarikova.cz/texty/zajimavosti/neuveritelny-pribeh-basnirky-honzy.htm> [cit. 2008-04-14] 
82 HESS, Ludvík. Jana Černá neboli Honza Krejcarová. Xantypa. 2008, leden, s. 102-103. 
83 http://www.divokevino.cz/1405/index.php 
84 HESS, Ludvík. Antologie Divokého vína 1964/2007. 1. vyd., Praha: Slovart a NK ČR, 2007. 495 s. 
ISBN 978-80-7209-897-2, s. 229-230. 
85 HESS, Ludvík. Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, 
černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala… [online]. Dostupné z: 
<http://www.blisty.cz/art/21591.html> vyd.19. 1. 2005 [cit. 2008-04-14]. 
86 ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Jana Krejcarová. Cosmopolitan. 2000, únor, s. 66-67 a s. 127. 
87 ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Honza Černá-Krejcarová: Šilhavá bohyně podzemí [online]. Dostupné z: 
<http://www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/index.php?action=viewcopy&copy_id=&part_id=60> vyd.02/2008 
[cit. 2008-04-14]. 
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Text obsahuje nadbytek pejorativních výrazů, které jistě nejsou na místě pokud by 

autorčiným cílem bylo podat jakž takž neutrální obraz osobnosti Jany Černé. Už jen 

samotný titulek „Honza Černá-Krejcarová: Šilhavá bohyně podzemí“ má nulovou 

vypovídací hodnotu a bulvární charakter. Na místě úvodního textu stojí: „Ovládla 

underground šedesátých let. Šilhala, lhala, nemyla se. Básníky však týrala svou 

superinteligencí a sex-appealem. Žádný jí neodolal“88. Následuje sice poměrně zdařilý 

obecný úvod o rodinném zázemí Jany Černé, ale dojem kazí již jen titulky jednotlivých 

odstavců: „Máma jí poslala zub“; „Zlatá mládež na dně“; „Diagnóza: nešťastná láska“; 

„Kdo chce zbičovat?“; „Prolhaná femme fatale“; „Čípak jen ty děti jsou“ a „Bohémka 

myje záchody“. Samozřejmě nelze zatajovat „stinné“ stránky Janina života, ale je 

možno podat je méně dryjáčnockou formou. Text Terezie Zemánkové obsahuje též jisté 

faktografické omyly, tak např. Miloš Černý prý vychovával dvě děti v novém 

manželství. Drobné nepřesnosti tohoto typu vznikají neověřováním informací, což by se 

ani nezávislé publicistce stávat nemělo. V tomto kontextu je však přínosem citovaná 

výpověď Daniela Ladmana, posledního manžela Jany Černé, který je známý svou 

neochotou cokoli o Janě Černé sdělovat žurnalistům: „Neustále k nám někdo chodil.  

A tak jsme vymezili soboty v kavárně Letná, kde se sešlo třeba dvacet lidí, a všichni ji 

poslouchali, jak zajímavě analyzuje různé situace, povídá, odpovídá...Ten dar řeči byl 

nepřeklenutelný.“89 Jelikož sám Ladman ve zmiňovaných zdrojích informací uveden 

není, není jasno, odkud jeho výpověď původně pochází.  

Osudem Jany Černé se zabýval také Jan Beneš, spisovatel a novinář, známější spíše  

pod literárním pseudonymem Emil Hakl. Na čtyřstránkový text s titulkem Honza 

Krejcarová upozorňuje v časopise Instinkt90 již titulní strana: Říkali jí Honzo – Divoký 

osud básnířky Jany Krejcarové. Autor textu se opírá především o vzpomínky syna 

Martina Černého, sekundárně čerpá z Bondyho knihy Prvních deset let a jako ukázky 

literární tvorby Jany Černé volí básně z cyklu V zahrádce otce mého. Je zde i málo 

publikovaná fotografie jedenáctileté Jany pořízená Olgou Jílovskou-Houskovou  

(v Instinktu uvedený archiv Marie Jiráskové) a také ojedinělá fotografie z archivu 

Památníku národního písemnictví, zde opatřená popiskem „Milena Jesenská s dcerou 

                                                 
88 ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Honza Černá-Krejcarová: Šilhavá bohyně podzemí [online]. Dostupné z: 
<http://www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/index.php?action=viewcopy&copy_id=&part_id=60> vyd.02/2008 
[cit. 2008-04-14]. 
 
89 ZEMÁNKOVÁ, Terezie. Tamtéž. 
90 BENEŠ, Jan. Honza Krejcarová. Instinkt. 2004, č. 18, s. 66-69. 



  

 - 37 - 

Honzou a chůvou Jájou“. Perex nepůsobí zrovna přívětivě: „Proletěla poválečnými roky 

jako kometa, uhranula pár přátel svými syrově upřímnými texty a život dožila 

v neskutečné bídě. Básnířka, intelektuálka, morálkou pohrdající matka pěti dětí. Taková 

byla dcera Mileny Jesenské.“91 Text je ale poměrně svěží a neotřelý, především díky 

autentickým zážitkům syna Martina, které jsou provázány celým článkem. Drobnou 

nepřesností je informace, že se Jana Černá nechala ke konci života pokřtít, což podle 

posledního manžela Daniela Ladmana není pravda. „Chtěla se nechat pokřtít, ale 

pokřtěná nikdy nebyla,“ uvedl v e-mailu. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, odkud tato 

mylná informace pochází, neboť jsem se s ní setkala ve více zdrojích.   

  

V souvislosti se současnou mediální reflexí nelze opomenout ani text Tomáše 

Čechtického v časopisu Týden92, který se zabývá primárně životem Mileny Jesenské,  

v němž však není opomenuta ani její dcera Jana. Jako hlavní zdroj informací zde 

figuruje opět Martin Černý, autor článku se pokusil kontaktovat i Miloše Černého, který 

však vzpomínat na Janu Černou odmítl.   

Drobnější materiál dotýkající se osobnosti Jany Černé najdeme také ve společenském 

týdeníku Reflex z 12. října 2006 a i v jeho internetové podobě93. Na s. 52 je zde v rámci 

článku Malá Strana podruhé (průvodce starou Prahou) zmíněn dům s adresou 

Maltézské náměstí 478/13, kde žila mezi léty 1925-1927 Milena Jesenská.  

Na faktografické údaje o Jesenské navazuje odstavec věnovaný její dceři Janě.  

 

8.1 Causa Jana Černá Dany Braunové 

 

Poměrně obsáhlým materiálem, který mapuje život Jany Černé, je Causa Jana Černá 

v Reflexu č.25/1995. Autorka Dana Braunová svůj text vystavěla na základě rešerší 

v archivech a rozhovorů s pamětníky a podařilo se jí takto sestavit ucelený přehled 

Janina života – nejobsáhlejší, který vyšel časopisecky. Proto jsem se rozhodla věnovat 

mu pozornost a zhodnotit, do jaké míry se výsledek shoduje s prameny a do jaké míry je 

„bulvarizován“. 

 

                                                 
91  BENEŠ, Jan. Tamtéž. 
92 ČECHTICKÝ, Tomáš. Sveřepě milující. Týden. 2006, č. 51-52, s. 48-49. 
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Dana Braunová v úvodu nazývá Janu Černou „jednou z nejuhrančivějších postav 

neoficiální scény sklonku čtyřicátých a počátku padesátých let“94, což lze stěží popřít: 

ostatně časopis Reflex si pro svou dvoustranu „Causa“ v každém čísle vybírá toliko 

„výrazné osobnosti“. Materiál je to poměrně obsáhlý, ale přesto je zde uvedeno několik 

nepřesností, které považuji za důležité uvést na pravou míru. Několik chyb je především 

na s. 55. Svatební fotografie je opatřena nesprávným popiskem: „Svatba, v pořadí třetí, 

s Ladislavem Lipanským, příležitostným literátem, toho času (1961) působícím 

v pitevně“95. Originální fotografii včetně negativu jsem měla v rukou v  Památníku 

národního písemnictví, kde ovšem popisek zní: „Fotografie Jany Černé a druhého 

manžela, pracovníka v pitevně před oddací síní v Holešovicích“. Ani ve fondu Jaroslavy 

Vondráčkové, ze kterého fotografie pochází, nebylo určeno, který z manželů je  

na svatební fotografii. Až syn Jany Černé Martin poznává na fotografii Jana Krátkého, 

pitevního laboranta, za nímž jako dítě sám docházel na pitevnu s papírkem se vzkazy  

od matky, jako např.: „Honzo, pošli prosím tě po Martinovi dvacet korun.“ Jak sám 

Martin říká, matka o Krátkém příliš nemluvila a ani společné manželství netrvalo 

dlouho. 

Další omyl se skrývá pod kapitolou „Adresát Milena Jesenská“: „Liberalizační vlna 

v letech 1968 až 1969 umožnila vznik a tisk (nikoli však už distribuci) vzpomínkové 

knihy Adresát Milena Jesenská, kterou Janě Černé vydalo Divoké víno (rovněž tam 

uveřejnila několik povídek z vězeňského prostředí),“96 dočteme se v Reflexu.  

Pro úplnost je třeba dodat, že distribuce knihy sice neproběhla oficiální cestou, ale péčí 

Divokého vína, a ještě v pozdějších číslech časopisu se objevovala upoutávka  

na poslední zbylé výtisky knih. A dále: nešlo jen tedy o onu „povídku z vězeňského 

prostředí“, kterou  Jana Černá v Divokém víně publikovala (přehled viz v kapitole 5.0). 

„Žila v nelásce s osudem i režimem, starosti i bída ji brzy připravily o svěžest, fyzickou 

krásu a chuť o sebe pečovat. Přesto se v polovině šedesátých let sblížila s o dvaadvacet 

let mladším výtvarníkem Danielem Ladmanem, který se právě vrátil z vojny, a v roce 

1969 se za něj provdala,“97 čteme dál. V této pasáži jsou uvedeny nepřesnosti dvě, a to 

věk Ladmana, který byl mladší o osmnáct let, nikoliv o dvaadvacet, a jak mi sám 

                                                                                                                                               
93 HRUBÝ, Dan. Malá Strana podruhé [online].  Dostupné z: <http://www.reflex.cz/Clanek25230.htm> 
Reflex 41/2006 [cit. 2008-04-14]. 
94 BRAUNOVÁ, Dana. Causa Jana Černá. Reflex. 1995, č. 25, s. 52. 
95 BRAUNOVÁ, Dana. Causa Jana Černá. Reflex. 1995, č. 25, s. 55. 
96 BRAUNOVÁ, Dana. Tamtéž. 
97 BRAUNOVÁ, Dana. Tamtéž. 
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vzkázal přes Ludvíka Hesse, na vojně nikdy nebyl. Mnoho fám a polopravd začalo 

ostatně vznikat hned po tragické smrti Jany Černé 3. ledna 1981. Jednou z nich bylo  

i údajné pokročilé stadium rakoviny, které u ní měli zjistit při pitvě. Jako první dostal 

matčin úmrtní list syn Martin Černý, kde byla prý zmiňována jen „zranění neslučitelná 

se životem“, kdežto o rakovině zde žádní zmínka nebyla. K omylu dochází i v případě 

pohřbu Jany Černé: „Poté ovšem bylo podle Janina přání její tělo spáleno a popel 

rozptýlen...“98 V krematoriu sice zpopelněny ostatky byly, ale urna s popelem je uložena 

v Praze na Olšanech v hrobce společně s urnou dcery Terezie, která spáchala 

sebevraždu v roce 1982. K příznačným kontroverzím došlo ostatně již na pohřbu Jany 

Černé, kde smuteční řeč pronesla nejprve oficiální řečnice, která hovořila o „obětavé 

matce“ podle toho, jak kázaly ceremoniální šablony. Poté o Janě Černé promluvil 

literární kritik Jiří Žantovský. „Jeden z přítomných mužů suverénně vystoupil a řekl 

přesně můj názor: Ano, žila takhle, ALE...  Byl to skvělý přednes, při němž mluvil 

s velikým obdivem k Janě,“ říká Ivo Vodseďálek, který se pohřbu také účastnil. 

 

Stať Causa Jana Černá je bez ohledu na výše uvedené nepřesnosti čtivá, Dana 

Braunová využívá k dokreslení osobnosti úryvky z díla Černé, Bondyho i Vodseďálka. 

Hojně také užívá informací z doslovu syna Jana R. Černého v knize Adresát Milena 

Jesenská. Dle její aktuální výpovědi jí byla inspirací pro napsání medailonku právě tato 

kniha, která jí utkvěla v paměti, a proto redakci Reflexu nabídla, že „případ“ Jany Černé 

zpracuje. Osobně se setkala s Ivo Vodseďálkem a Marií Jiráskovou, kteří jí oba, dle 

jejích slov, v dané práci velmi pomohli. 

 

9.0 Interpretace tvorby Jany Černé  

 

„Jana, snad i nevědomky, ve všem, co napsala, řešila svůj problém.“99 

 

Z tvorby Jany Černé je známý především životopis její matky Adresát Milena Jesenská, 

kterému se podrobněji věnuji v kapitole 3.1. Přestože šlo asi o tematicky zřejmě 

nejpřínosnější dílo z celé autorčiny tvorby, dočkalo se jen minimálního ohlasu u kritiků. 

Jednou ze zmínek je: „Pamětníci (mezi nimi i samotná Milenina dcera Jana (Honza) 

Krejcarová-Černá v knize Adresát Milena Jesenská z r. 1968) podávají svědectví o tom, 

                                                 
98 BRAUNOVÁ, Dana. Tamtéž. 
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že kouzlo její osobnosti (a nebyl to jen Kafka, kdo mu podlehl) bylo opravdu nebývalé. 

Milena musela být někým s velkým N, ženou, jakých v Čechách od dob Boženy N. bylo 

stěží co prstů na jedné ruce. A zatímco Milenin mýtus slaví svůj triumf, její dcera Jana 

(podobná své matce – jak opět svědčí o něco mladší pamětníci – nejen fyziognomií, ale 

především oním neobvyklým kouzlem osobnosti a také tragickým závěrem života) je 

doposud téměř neznámá. A jde přitom o osobnost, jež vzbuzovala podobné mýtotvorné 

tendence jako její matka,“100 dodává Martin Machovec. Není bez zajímavosti, že kniha 

Adresát Milena Jesenská má v brzké době znovu vyjít v italštině,101 na čemž má zásluhu 

Marie Jirásková, která k literární tvorbě Jany Černé říká: „Jana Černá měla, podle 

mého názoru, určitě literární talent, ale zase až tak moc ho nevyužila. Nenapsala toho 

tolik a kromě toho některé texty, které nepsala pro vydání, byly tenkrát nepublikovatelné 

– například Dopis Bondymu. O Mileně Jesenské se tady nemohlo dlouho mluvit ani psát 

a Jana jako její dcera vedla takový život, že režim neměl zájem o to, aby se o ní nějak 

zvlášť vědělo. Nebyla v režimu žádoucí osobou.“ Ladislav Lipanský je stejného názoru: 

„Jana nemohla za to, že byla smrští, stala se obětí režimu. Kdyby žila v jiné zemi, 

patřila by tam k umělecké špici. I drogy, o kterých jsme mluvili, byli pro ni únikem...“ 

 

Knižním debutem autorky je ovšem novela Hrdinství je povinné, vydaná roku 1964 a 

dalším dílem z let šedesátých je kniha Nebyly to moje děti z roku 1966. K oběma 

prózám se pojí vzpomínky autorčina syna Martina Černého: „S bratrem Janem jsme 

mámě diktovali texty do stroje, protože je psala nejdřív na papír. Jenže to bylo  

po nocích a my jsme šli ráno do školy, tak jsme se střídali, chvíli diktoval jeden, zatímco 

druhý spal a pak obráceně. To nám bylo devět, deset let. Když jsme knihy pak dostali, 

chodili jsme po baráku a prodávali je sousedům. Matka měla určitě na to, aby napsala 

něco většího. Poslední dobou se ale vyjadřovala, že už nemá dech a sílu napsat to, co by 

chtěla. Způsob života její talent srážel a omezoval.“ 

 

Hrdinství je povinné pojednává o stavbě mládeže, kterou zná autorka z vlastní 

zkušenosti. Vypráví příběh devatenáctiletého Petra, představitele mladé generace  

                                                                                                                                               
99 VODSEĎÁLEK, Ivo. Dluhopis... Janě Krejcarové. Iniciály. 1992, č. 25, s. 59. 
100 MACHOVEC, Martin. Honza a Bondy. Tvorba. 10. 4. 1991, č. 15, s. 14 . 
101 Adresát Milena Jesenská vyšel v italštině poprvé v 80. letech (ČERNÁ, Jana.Vita di Milena : Nella 
ricostruzione della figlia Jana le esperienze, il coraggio e la vivacità intellettuale della donna amata da 
Kafka. Edizione 1. Milano:Garzanti, 1986, 151 s.), byl však přeložen z němčiny, nyní se jedná o překlad 
z českého jazyka.  
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po únoru 1948, který píše reportáž o zkušenostech ze stavby mládeže a zažívá hned trojí 

zklamání. První přímo na místě, kde naráží na nesmyslné postoje „soudruhů“. Studenti, 

kteří přijeli pokládat koleje, postupně onemocní myším tyfem, na stavbě je nedostatek 

vody na pití i na mytí a celkově nevyhovující podmínky. „Odpoledne před schůzí  

pod širým nebem jsem potkal Emila s plnou konví. ,Kde jsi vzal vodu?´ Neptal jsem se 

ze závisti, jenom z údivu, voda byla tak vzácná a tady jí byla plná konev, vyhrkl jsem 

svůj dotaz překvapením a snad jsem ani nečekal odpověď, jenomže jsem ji dostal. ,To je 

na Stalina.´ (V první chvíli jsem nepochopil nic, vůbec nic mi nedošlo. Zeptal jsem se 

docela naivně, co je to ,Stalin´, myslel jsem, že jde o slovní hříčku, o přezdívku nebo  

o co, snad se nějakému baráku říká Stalin, snad jsou tam nemocní a potřebují vodu.)  

Šel zalít kytičky ke Stalinovu pomníku.“102 Druhé zklamání se týká soužití doma 

s otcem, kde se dozvídá, že matka zůstala kdysi v Praze kvůli milenci, doktorovi 

Hrádkovi, zatímco otec s Petrem před válkou odešel do Anglie. Doktora Hrádka Petr 

posléze vyhledá a začne navštěvovat, aby mu o matce, která pak zemřela 

v koncentračním táboře, vyprávěl, a také četl jeho rozepsanou reportáž. Nachází zde 

útočiště, a to i po odjezdu otce do zahraničí. Není náhodou, že Petrův otec je povoláním 

architekt, jako byl i otec Jany Černé Jaromír Krejcar. Stejně tak autorka promítá osud 

svého otce do exilového odchodu otce Petrova. „Kam chci jít? Pryč z tohoto bytu, pryč 

z tohoto města, pryč z této země. Nejsem dobrodruh, už jsem ti to řekl několikrát. Jsem 

architekt. Jenomže tady bych se musel stát paskvilem na architekta a to se mi 

nechce.“103 

Na otázku, kam chce odejít Petrův otec, odpovídá: „Do Anglie. Možnost mám. 

Podrobnosti ti zatím líčit nebudu, nejsou pro tebe ani důležité. Chci odjet do Anglie, 

chci tam pracovat a chtěl bych tě vzít s sebou.“104 

S posledním Petrovým zklamáním se setkáváme v závěru knihy, kdy mu nakladatelé 

reportáž odmítají vydat z důvodu, že je zkreslená. Zástupce Svazu mládeže, který byl  

ke čtení rukopisu přizván, argumentuje, že vedení stavby bylo vyměněno a že 

nedostatky byly odstraněny. Popřít pravdivost reportáže nedokážou, přesto je Petr 

donucen uznat svou chybu a rukopis je mu zabaven. „Pointa s ohodnocením reportáže 

je vynikající, zákonitá, je taková, jaká jedině v tomto případě mohla být – naprosto 

                                                                                                                                               
 
102 ČERNÁ, Jana. Hrdinství je povinné. 1. vyd., Praha: Československý spisovatel, 1964. 82 s., ISBN 22-
014-64, s. 32. 
103 ČERNÁ, Jana. Hrdinství je povinné. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1964. 82 s., ISBN 22-
014-64, s. 60. 
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vážná a přitom zrůdná fraška. Odpovídá charakteru občanských potíží, jaké má Petr 

 po otcově odchodu do zahraničí.“105
 

„Je to literatura. Literatura poctivá, myslivá, neambiciózní, nezhlíží se sama v sobě,“ 

dodává Jan Lopatka ve své recenzi. Kniha, na kterou reagovalo mnoho kritiků, vyvolala 

kladné, ale i záporné ohlasy: „Ale tento trojúhelníkový příběh je pouze banální. Dnes se 

stává manýrou skládat prózu aspoň ze dvou paralelních příběhů; většinou se tím chce 

vzbuzovat dojem větší hloubky; ani to se však Černé nepodařilo.“106 Pravdou je, že 

každý z motivů by potřeboval hlubší propracování, především psychologické, ale 

osmdesátistránková novela k tomu zkrátka nedává prostor. Kniha Hrdinství je povinné 

byla přeložena v Mnichově do němčiny a nakladatelství Dilia ji propagovala  

i v angličtině, avšak k překladu do tohoto jazyka nedošlo. 

 

Soubor šestnácti krátkých próz Nebyly to moje děti vypráví o nejrůznějších osudech dětí 

za války. Setkáváme se s dětmi například v transportech smrti nebo koncentračních 

táborech. Jazykem se črty velmi podobají Otiskům duší, lze vypozorovat shodné rysy 

jako je úsečnost a strohost, autorka nevykresluje charaktery jednotlivých postav ani 

příliš nepopisuje prostředí děje, a přesto (nebo možná právě proto) jsou povídky tolik 

působivé. Každá z nich má překvapivou a šokující pointu. Častým motivem je naděje, 

která ale většinou graduje do absurdity. Například v povídce „Cigareta“ rozhoduje  

o osudu malého chlapce důstojník zapalující si cigaretu. Cigareta mu ve větru střídavě 

zhasíná a podle toho, zda se právě sklání nad plamenem, rozděluje zástup na život a 

 na smrt. Chlapec se snaží usmívat a působit zdravě, aby nebyl zařazen do proudu 

hubených a nemocných. „Vtom cigareta znovu zhasla a tvář se opět sehnula  

nad úslužně podaný plamínek. Přešel s přiblblým úsměvem a po špičkách mezi ty 

nejhubenější.“107 

Jedna z kritických reflexí byla následující: „Autorka se prostě nezastavuje před ničím 

(Modlitba), nic ji není dost drastické, jen když může dojímat (Brambora), hraje si 

s tragédiemi bez výčitek, bez odpovědnosti.“108 Otázkou zůstává, zda autor kritiky  

před danou tematikou nechce jen zavírat oči (pravděpodobnost autenticity takového 

                                                                                                                                               
104  ČERNÁ, Jana. Tamtéž, s. 61. 
105 LOPATKA, Jan. Kde končí víra, láska, naděje a souvislosti. Literární noviny. 23. 5. 1964, č. 21. 
106 POHORSKÝ, Miloš. Hrdinství je nudné. Večerní Praha. 1964, č. 118. 
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příběhu je nezpochybnitelná), nacistický důstojník stejně tak „bez výčitek a 

odpovědnosti“ odsoudil chlapce k smrti. 

 

Jako vzpomínku na rok 1967 strávený v pardubické ženské věznici napsala Jana Černá 

reportáž Otisky duší. Je rozdělena na dílčí části s názvy Úžas, Strach, Smutek, Radost a 

Naděje. Autorka nenásilnou formou popisuje režim a život v Nápravně výchovném 

ústavu MV Pardubice, ne sice jmenovitě, avšak soudobému čtenáři mohlo být záhy 

zřejmé, odkud pochází autorčina zkušenost s tímto „zařízením“. Jistě je patrné, že 

reportáž tohoto typu lze bez osobní zkušenosti napsat jen velice těžko. Jana  

pod jednotlivými kapitolami odkrývá osudy svých spoluvězeňkyň, kterých se vyptává, 

co pro ně v danou chvíli znamená smutek, naděje atd. Za jejich výpověďmi se čtenáři 

rozkrývá příběh o tom, za jaký zločin ve vězení jsou. „Žena, která je odsouzená  

za špatné nakládání s dítětem. Děcko po neustálém, opakovaném bití do hlavy zblblo.  

Po roce je volána znovu k soudu, protože dítě zemřelo. Reaguje na jeho smrt se zrůdně 

čistou logikou: Je to dobře, že zemřelo. Přece jen, kdyby mělo žít jako blbec...“109 

Další je zprostředkovaným příběhem babičky, která měla přítelkyni Jolanku, s níž žila 

od mládí a žádná z nich se nevdala. Jenže Jolanka si našla známost a už se k přítelkyni 

nechovala jako dřív. Jednoho dne zmizela a stará dáma tvrdila, že někam odjela. 

Vyšetřování však ukázalo, že přítelkyně Jolanku zavraždila, vyudila v komíně a  

po kouskách jedla, protože si myslela, že na to má po celoživotní věrnosti právo. „Když 

ji přivedly před ty uzené části mrtvé Jolanky, tak prý hrozně plakala. Ne proto, že ji 

zabila, ale protože ji nechtěli dovolit, aby Jolanku snědla celou.“110 

Reportáž je jazykem strohá, autorka šetří slovy, čímž jsou osudy žen vylíčeny syrově a 

tím větší účinek mají na čtenáře. Příběhy žen jsou šokující a dojem z kruté reality 

působí ještě dlouho po dočtení. Ladislav Lipanský, bývalý manžel Jany Černé, se 

k tomuto dílu z vězeňského prostředí vyjadřuje s velkým respektem. Jeho význam 

neklesá ani v současné době, lze říci, že se jedná o nadčasové dílo. 

Otisky duší byly publikovány v Divokém víně č. 1 -2/1968. 

 

                                                 
109 ČERNÁ, Jana. Otisky duší. Divoké víno. 1968, č. 1-2, strany nečíslovány. 
110 ČERNÁ, Jana. Otisky duší. Divoké víno. 1968, č. 1-2, strany nečíslovány. 
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V souboru textů vydaných pod společným názvem Clarissa a jiné texty111 je zařazena 

povídka Clarissa, která vznikla roku 1951, básnická sbírečka V zahrádce otce mého a 

autentický, původně soukromý Dopis adresovaný Fišeru-Bondymu, pocházející asi 

z roku 1962, který se uchoval v Bondyho osobním archivu.  

Jedná se o útlou sbírku textů, která však vyvolala v tisku mnoho ohlasů. „Po pravdě 

řečeno: Jana Krejcarová knihu Clarissa a jiné texty nikdy nenapsala; editoři dali pouze 

dohromady to málo, co zůstalo. Je to šedesát menších stran; dost málo na jakoukoli 

legendu. Stačí to k tomu, aby dílo Jany Černé patřilo k zlatému fondu českého 

literárního undergroundu.“112 Kniha byla vydána v roce 1990, tedy až téměř deset let 

po autorčině smrti. Hovoří se o inspiraci dílem markýze de Sada. Zlomek sbírky 

V zahrádce otce mého pochází z roku 1948 (konkrétně datováno 21. 12. 1948) a její 

název je citát z Jelínkova překladu francouzské lidové písně. Má připomínat autorčin 

incest s otcem. V názorech, zda k němu opravdu došlo, se Janini současníci rozcházejí. 

Zatímco Bondy tvrdil, že incest s otcem byl faktem, neboť Jana trpěla nymfomanií  

od čtrnácti let, Ivo Vodseďálek říká: „Buď je to pravda, anebo mystifikace. To už se 

nikdy nikdo nedozví. Představa zakázaného – a incest je zakázaný nejpřísněji – pro ni 

byla vzrušující.“113 Sbírečka V zahrádce otce mého vyšla poprvé v samizdatové 

Revolver Revue č.9/1987, jejich přetisk přinesla Revolver Revue č.14/1990. „Verše, 

vesměs s erotickou tematikou, jsou spontánní výpovědí, provokující sarkastickými 

obraty a četnými vulgarismy.“114 Samizdatovou publikací právě těchto textů se Jana 

Černá stala laureátkou Ceny Revolver Revue za rok 1990.115 

 

Třetí částí knihy je již zmíněný, rozsáhlý milostný dopis, psaný Egonu Bondymu, který 

tvoří největší část díla. Je považován za jeden z nejpozoruhodnějších příkladů české 

milostné korespondence 20. století. „Autorčin Dopis představuje ryzí ódu  

na pohlavnost, zamlčovaná ženská živočišnost si tu vytepala portrét, jenže  

                                                 
111 Svazek je uveden předmluvou Egona Bondyho a uzavřen vzpomínkou Bohumila Hrabala s názvem 
Černá lyra. Knížku uzavírá poznámka vydavatelství a nakladatelství Concordia, které tímto svazkem 
zahájilo svoji publikační činnost a biografie s bibliografií Jany Černé. Mezi Clarissu a báseň V Zahrádce 
otce mého je vložena ediční poznámka Iva Vodseďálka, který vysvětluje, za jakých okolností mu Jana 
Černá svěřila rukopis Clarissy a zmiňuje problémy s jeho publikací v samizdatové edici Půlnoc. 
112 OLIČ, Jiří. Jedna skromná legenda. Fragment K.  1991, č. 4, s. 137-138. 
113 DRBAL, Martin. Jana Krejcarová očima souputníků. Tvar. 1998, č. 7, s. 8. 
 
114 MARKS, Luděk. Clarissa Honzy Krejcarové. Příloha LN. 16. 5. 1991, č. 20. 
115 Jana Krejcarová [online].  Dostupné z: <http://www.revolverrevue.cz/jana-krejcarova> 
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od sexuálního třeštění, přetékajícího radostí, pisatelka naprosto přirozeně přechází 

k filozofickým úvahám o Bohu, o autentičnosti života a citu.“116  

Martin Machovec dodává: „Tento filozoficko-pornografický dopis je opravdu naprosto 

úchvatný. Je to nádherný text, ale stále je to jen dopis, a ten z Jany Černé literární 

autorku neudělá. Z těch raných samizdatových věcí se bohužel všechno nedochovalo, a  

pozdější prózy jsou, řekl bych, příliš poplatné vnitřní cenzuře. Autoři museli být opatrní, 

je to prokletí 60. let. Myslím, že Jana Černá zůstane literární autorkou jen 

v uvozovkách.“ 

„Ten [dopis] obsahuje kromě vyjádření různých aspirací také intimní erotické vyznání 

s poněkud odpudivě naturalistickými pasážemi, přirozeně nikoli pornograficky 

rafinovanými. Příležitost k pohoršení to jistě není, lze nad tím buď kroutit hlavou, nebo 

o tom napsat diplomovou práci.“117  

 

Jana Černá napsala údajně také sbírku Texty z terapie, která je dnes ztracena. „Byly to 

spíš texty hermetického surrealismu. Myslím, že dešifrovat ty texty by nebylo obtížné, 

nebyl to blábol. Ale jak říkáte, sbírka skutečně zmizela a mám dojem, že Texty z terapie 

ležely dlouhou dobu v pozůstalosti Zbyňka Havlíčka. Jenže té se zmocnil „z moci 

ouřední“ šéf Surrealistické skupiny Vratislav Effenberger, protože Havlíčkovi příbuzní 

o to neměli zájem. A Effenberger měl přímo patologickou nenávist k Honze Krejcarové, 

a jak znám jeho způsob jednání, tak naprosto nevylučuji, že když na sbírku narazil, tak 

ji zničil.“118 říká Bondy v rozhovoru pro literární časopis Tvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 NOVOTNÝ, Vladimír. Prokletá bohémka. Mladá fronta. 12. 3. 1991. 
117 ZIZLER, Jiří. Takový menší mýtus. Tvar 1991, č. 41. 
118 MAČAS, Dominik; JAREŠ, Michal. Nedat si vzít takovou věc, jakou je zpěv – rozhovor s Egonem 
Bondym. Tvar. 4. 9. 2003, č. 14, s. 1 a s. 4-5. 
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10.0 Závěr 

 

Ve své práci poukazuji na významné místo osobnosti Jany Černé v poválečném českém 

kulturním podzemí i oficiální literatuře. Je zřejmé, že tato autorka měla výrazný podíl 

na formování neoficiální umělecké scény přelomu 40. a 50. let 20. století, a to mj. i díky 

svému vlivu na dílo Egona Bondyho, Ivo Vodseďálka a další autory samizdatové edice 

Půlnoc.  

 

Ve své práci jsem zkoumala dobovou a současnou mediální reflexi Jany Černé a 

srovnávala jsem publikované texty o její osobnosti s výpověďmi pamětníků, jako je Ivo 

Vodseďálek, autorčin syn Martin Černý a Ladislav Lipanský - jeden z jejích manželů. 

Zabývala jsem se také sběrem pramenného materiálu a sekundární literatury, a to 

s pomocí literární historičky Marie Jiráskové a editora Martina Machovce. Pokusila 

jsem se shromáždit a charakterizovat veškerou publikovanou tvorbu Jany Černé, která 

nebyla dosud uceleně k dispozici, a interpretovala jsem její rozsahem sice nevelké, ale 

nikoliv nevýznamné dílo, a to též s porovnáním dostupných recenzí a ohlasů. Stěžejní 

význam v jejím díle má zřejmě antologie publikovaná pod názvem Clarissa a jiné texty. 

 

Dílo Jany Černé se dodnes nedaří oprostit od mylných interpretací. Přiblížit se 

k pravdivému pohledu na skutečnou Janu Černou je velice složité. Kontroverzní 

bohémský život a charismatická osobnost Jany Černé, jak dosvědčují mnozí pamětníci, 

přímo svádějí k subjektivním konstrukcím, které přiživují autorčin „mýtus“. Snahu 

demytizovat tuto osobnost projevuje především Ivo Vodseďálek, který se snaží uvádět 

na pravou míru publikované polopravdy. K dezinterpretacím života a díla Jany Černé 

přispěl i jednostranný pohled publicistů, kteří se zaměřili na její neurovnaný rodinný 

život a drastické životní peripetie, aniž by se snažili poukázat na skutečný význam 

jejího díla. Její způsob života nebyl ostatně v kulturním podzemí nikterak výjimečný. 

Jak je uvedeno například ve sborníku Básníci pražského undergroundu, kde je výbor 

z díla třiceti autorů z let 1948-1985, jen minimum z nich žilo běžným, konvenčním 

způsobem života. Často šlo o proletáře a deklasované autory, nezřídka vězněné 

z nekriminálních důvodů.  V případě Jany Černé však kromě bohémského života 

přispěla k těmto mylným výkladům i skutečnost, že byla dcerou Mileny Jesenské, o 

které se u nás nesmělo dlouho psát. V kombinaci s dílem nabitým erotikou a 

nekonvenčními názory publicisty osobnost Jany Černé přímo provokovala. 
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Ani v posledním desetiletí zájem o osobnost Jany Černé neutichá. Lze však říci, že 

okruh autorů, kteří o ní píší, je poněkud omezený. Ludvík Hess, šéfredaktor Divokého 

vína, kde Jana Černá v 60. letech publikovala, otiskl stejný text o její osobnosti dokonce 

čtyřikrát. Po jeho boku uveřejnila Blanka Kovaříková Neuvěřitelný příběh básnířky 

Honzy roku 2006 v časopise Vlasta, a ve stejném roce zařadila tento text do své knihy o 

potomcích slavných osobností Jak se dědí sláva? Zatímco Hessův text je založen  

na vlastních vzpomínkách na Janu Černou, v článku Blanky Kovaříkové je Jana Černá 

na pozadí životního příběhu syna Martina Černého. Oba autoři čerpají do velké míry 

z osobní návštěvy a rozhovoru s Martinem Černým. Pan Černý, jako jediný potomek 

přístupný novinářům, figuruje i v rozsáhlém článku Jana Beneše, publikovaném roku 

2004 v časopise Instinkt. Zde na Divoký osud básnířky Jany Krejcarové – Říkali jí 

Honzo upozorňuje již titulní strana časopisu (jediný případ ze všech). Nejvíce 

„bulvarizovaný“ článek v Cosmopolitanu z února 2000 pochází od Terezie Zemánkové, 

jehož charakter je odvozen od povahy periodika. Text samotný je zajímavý, ale 

podtitulky jednotlivých kapitol jsou plné pejorativních výrazů. Autorka text letos 

nabídla k otištění internetovému Rozrazil Revue. Jako nejobsáhlejší analýzu života a 

díla Jany Černé jsem vyhodnotila Causu Jana Černá, jejíž autorkou je Dana Braunová. 

Článek, která vyšel roku 1995 v časopise Reflex, je nejpodrobnějším a 

nejobjektivnějším materiálem, který vyšel časopisecky. Neopomenutelný je také 

dokumentární snímek Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen  od rakouské režisérky 

Nadji Seelichové z roku 1993. Cenný je především díky osobním výpovědím Egona 

Bondyho, Iva Vodseďálka a Johany Kohnové. 
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11.0 Resumé v anglickém jazyce 

 
The bachelor work discusses the importance position of Jana Černá in the Czech post-

war underground literary scene. Černá´s contribution to the unofficial artistic scene was 

essential. The media reflection of Jana Černá´s work was studied and analysed. Some 

attention was also given to the „oral history“ as well: the author interviewed Černá´s 

friend Ivo Vodseďálek, her son Martin Černý, and her ex-husband Ladislav Lipanský. 

All so far published short-stories, nouvelles, and articles by Černá were gathered and 

interpreted. Černá´s controversial „Bohemian“ life and her charismatic personality 

contributed to the „myth of Jana Černá“. Many journalists unconsciously supported 

such disinterpretation, as they focused their attention on the writer´s family life and  

extravagant actions – thus failing  to grasp  her real importance.Her life style was not 

much extraordinary in 1940s and 1950s – when compared with the lifestyle of other 

underground writers and artists of the discussed period.  It was Černá´s fame of a 

daughter of Milena Jesenská, her erotic writing, and unconventional personal 

confessions,that contributed to the image of an „enfant terrible“ of Czech literature. 
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Příloha č. 1 
Bibliografie edice Půlnoc (Haňťa Press 8/1990, s. 13) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 - 57 - 

Příloha č. 2 

Životopis Egona Bondyho  

 

Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, se narodil 20. ledna 1930 v Praze. Je 

známý jako spisovatel, básník, filozof, textař skupiny Plastic People of the Universe a 

inspirátor české alternativní kultury vůbec. 

V roce 1947 přerušil studia na reálném gymnáziu v Ječné a po dobu deseti let se „hrdě 

protloukal bez práce“ ovlivněn a inspirován surrealismem. V roce 1948 sepisuje svůj 

„surrealistický manifest“ nazvaný Poznámky k situaci v umění 1948. Nové společenské 

a kulturní podmínky po únoru 1948 a setkání s Honzou Krejcarovou ovlivnily jeho 

poetickou tvorbu. Vybudoval si svůj básnický styl, jejž označil za „totální realismus“. 

Ve stejné době založil s Ivo Vodseďálkem samizdatovou edici Půlnoc. V roce 1957 

složil maturitu na pražském gymnáziu Jana Nerudy a byl přijat na Filozofickou fakultu 

Univerzity Karlovy, kde dálkově studoval filozofii a psychologii. Vysokoškolská studia 

dokončil v roce 1961. Na přelomu 50. a 60. let pracoval jako noční hlídač Národního 

muzea. V roce 1967 mu byl přiznán z psychiatrických důvodů invalidní důchod. Napsal 

desítky básnických, prozaických i filozofických děl, které však za totalitního režimu 

nesměly vycházet. Většina z nich vyšla až počátkem devadesátých let. Do výčtu jeho 

poetických sbírek a poém patří například Zbytky eposu, Pražský život, Nesmrtelná 

dívka, Deník dívky která hledá Egona Bondyho; z jeho prozaických prací možno 

jmenovat např.: Invalidní sourozenci, Šaman, Sklepní práce, Leden na vsi, Mníšek, 

Nový věk nebo Týden v tichém městě. Bondy byl jedním z redaktorů samizdatového 

časopisu Vokno, přispíval do Revolver Revue, po r. 1989 do Tvorby a do řady českých, 

slovenských i zahraničních periodik. 

Od roku 1993 se trvale usadil na Slovensku v Bratislavě, kde učil na univerzitě filozofii. 

Zemřel v Bratislavě 9. dubna 2007.  
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Příloha č. 3 

Ladislav Lipanský 

 
Ladislav Lipanský (*3. 6. 1933 Pelhřimov), č. básník, spisovatel, astrolog a esoterik. 1953-1958 
vystudoval filosofii a psychologii na FF UK. V 60. letech publikoval časopisecky filos. básně, eseje a 
povídky (kmenový autor čas. Divoké víno a poetické vinárny Viola), v 70. a 80. letech přispíval do 
samizdatů (bás. sbírky Cucky z kocouram 1981, a Lebka v louži, 1982) a posléze do exilového kult. 
čtvrtletníku Obrys. (podle TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník 20. století.- kráceno) 

Na místo zloby poděkování (vyznání Janě Černé) 

Život je vlnovkou vzájemných výběrů a voleb, ať už nám zvenčí vnucených anebo námi 

samými zaujmutých. Já jsem také prošel touto cestou mezilidského dotýkání a setkal 

jsem se takřka s bezpočtem jiných lidí. V mém osudu sehrály roli naprosto 

nezastupitelnou tři ženy. Dvě z nich už mají za sebou poslední rozloučení. S tou druhou 

jsem se setkal v poetické vinárně Viola před půl stoletím. Došlo ke sblížení a v mnoha 

ohledech i k jakémusi podivnému Ztotožnění. Magických sedm let, které jsem strávil v 

její těsné blízkosti znamenalo ostrý břit mezi bouřkovou temnotou a následnou 

nádhernou barevnou duhou. Není divu, že jsem se mnohokrát poranil, ale dneska jsou 

už všechny jizvy zaceleny a nebolí. Jana Černá-Krejcarová patřila a patří k 

charismatickým osobnostem majícím právo na odlišnost od českých fotbalových 

fanoušků a konzumentů četných pivních půllitrů. Jejím prostřednictvím jsem poznal 

představitele předválečné avantgardy. Uvádím za všechny první překladatelku Johna 

Steinbecka, Zdeňku Watersonovou, Adolfa Hoffmeistera, Olgu Scheinpflugovou a jiné. 

K lidem, se kterými mne seznámila, patřil například Zbyněk Fišer alias Egon Bondy a 

hlavně Bohumil Hrabal. Nemohu zapomenout ani na skupinu mladých nadšenců kolem 

Divokého vína. Tam jsem začal také otiskovat dobré texty, hodnocení je z cizích úst. 

Přirozeně konec našeho sedmiletého vztahu byl poznamenán rozmíškami, bolestí, 

zklamáním a podobně. Nezbylo z toho nic. Einsteinova obecně známá rovnice E=mc2 

platí. Proto má Jana Černá přístup k internetovým řádkům. Chtěl bych vrátit alespoň 

část svého dluhu. Posílám jí tedy toto vyznání:  

Jsi stesk, jemuž se po tesknotě stýská. Jsi hebká ruka, která sama sebe stiská. Jsi voda 

hluboká, co sama v sobě tone. Jsi ano a jsi také to ne. Jsi zralá žena, která občas 

promění se v dítě. Kéž bych byl ten, kdo jednou pochopí tě.  
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Příloha č. 4: Vzpomínání na Honzu Krejcarovou (Výňatek z rozhovoru s Ivo 

Vodseďálkem) 

 

Motto: „Často se o někom dozvídáme nejvíce dle toho, co právě tento člověk 
obdivoval, miloval nebo čím byl překvapen.“ 

 
 
L.H.: Sedíme na místě, kde jste před téměř šedesáti lety poznal Janu Černou. Co se 
vám vybaví při vzpomínkách na tuto osobnost? 
I.V.: Než jsme se měli dnes sejít, přemýšlel jsem, jestli najdu nějaké příhody o Janě 
Černé – tedy pro nás je spíše Honza Krejcarová -, které by osvětlily její vnímání světa a 
také to, čím mě zaujala, když jsem s ní mluvil. Jednou vyprávěla, že četla povídku od 
Saltykova-Ščedrina, v níž dva ruští generálové ztroskotají na pustém ostrově a nevědí, 
co si mají počít. Ta povídka se dá dohledat, byla tím příběhem velmi nadšená. 
Generálové najednou říkají: „Co kdybychom si dali rybu?“ Ale jeden z nich odvětí: 
„Ale kde chytit rybu? Vždyť jsme na pustém ostrově a nemáme ani oheň, abychom ji 
opekli. Ale druhý zvolá: „Ale no to je jednoduchý, to řekneme mužikovi! („Mužik“ je 
výraz známý z ruské literatury, jenž označuje někdejšího ruského rolníka živícího se 
prací na poli. – pozn. aut.) A druhý generál zase říká, že jsou tam přece sami. A ten 
první se nedá odbýt: „Ale ne, mužik se vždycky najde!“ A skutečně - najdou mužika, 
který jim uloví a opeče rybu. Jana byla tou představou přímo nadšená. 
 
 
Ještě jedna věc, která je pro Janino vnímání typická. Myslím, že to byla zrovna s 
Černým, když byli společně  na Mělníku u Oldřicha Wenzla. Já jsem tam za nimi pak 
přijel a Miloš mi říkal o takové zvláštní myšlence. Říkal, že Jana ukazovala nějaký 
hrůzyplný obrázek z pekla nebo výjev, jak někdo někoho mučí a jak jí to ohromně 
vzrušovalo. Pořád jim to zálibně ukazovala a pořád o tom hovořila. A Miloš mi říkal: 
Ten obrázek to nebyla poezie, to byla mazanice, nic příliš zajímavého, ale ta poezie byla 
v tom, jak ona to viděla. 
 
 
L.H.: Jste známý svým kritickým názorem na vyznění rakouského vzpomínkového 
filmu režisérky Nadji Seelichové „Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen“. 
Stále z něho máte stejné pocity? 
I.V.: Natáčení dokumentu se velmi těžko ovlivňuje. Člověk tam řekne to co chce a 
vedle něj tam začne Kohnová blábolit nesmysly. Bylo mi z toho zle. To, že Jana byla 
zavřená, nestarala se o děti, kradla nebo měla doma nepořádek - to všechno se vědělo. 
To bylo obecně známé, ale ty ostatní, důležité věci byly ve filmu utlumené. Moje 
manželka Jana je velmi citlivá na rodinu a věci kolem, takže mi bylo jasné, že jestli by 
Jana Černá měla být někým odsouzena, tak by to měla být moje žena. Tenkrát k nám 
přišla na návštěvu s Ladmanem, posledním manželem, a strávili u nás odpoledne. 
Ukazoval jsem jí své koláže a když odešla, Jana byla nadšená. A kdykoliv je někde o 
Janě Černé řeč, tak o ní mluví ty nejkrásnější věci. Její kouzlo osobnosti převažovalo 
v osobním styku vždycky, vždy dokázala lidi kolem sebe okouzlit a přesvědčit, i když si 
to vymýšlela.  
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L.H.: Jak vnímáte literární talent Honzy Krejcarové? Myslíte si, že byla její tvorba 
omezována například režimem? 
I.V.: Myslím si, že to nelze dávat do nějakých závislostí na době. Jana co chtěla napsat, 
napsala. Bondy stále opakuje, že to psala pro peníze – dobře, to mohla psát, ale určitě je 
to napsané dobře a zajímavě se vyjadřuje. Pro mě byla zajímavá Clarissa. Jednalo se pro 
mě a pro několik mých přátel o naprostou odlišnost od oficiální literatury, ale nejen od 
oficiální, která byla publikovaná, ale od rezidua moderního umění. 
 
Setkání s autorkou této práce se uskutečnilo dne 14. 5. 2008 v Praze v kavárně 
Slavie 

Ivo Vodseďálek (8. 8. 1931, Praha) - výtvarník, prozaik a básník (ač o post básníka nestojí – pozn. aut.). 
Na reálném gymnázium v Ječné ulici v Praze spolužák mj. Zbyňka Fišera (Egona Bondyho). Roku 1965 
založil Balon-klub Praha. Od počátku 50. let se příležitostně věnoval tvorbě uměleckých koláží a v 80. 
letech pak též umělecké keramiky. Své verše a prózy z konce 40. let a z let padesátých vydával ve 
strojopisných svazcích ve velmi omezeném počtu exemplářů (4 až 6 „výtisků“) v de facto samizdatové, 
v době svého vzniku však nešířené edici Půlnoc. Jeho jedinou účastí na samizdatových podnicích je 
vzpomínkový příspěvek Urbondy, obsažený ve sborníku Egonu Bondymu k šedesátinám, který vznikal 
v roce 1989, avšak vyšel již jako regulérní publikace v lednu 1990. Své koláže a uměleckou keramiku 
vystavoval mezi lety 1969-2000 v několika českých městech, Německu či Polsku. Je autorem více než 
dvaceti větších, ale i miniaturních básnických sbírek a několika povídek. V tištěném souboru Dílo Ivo 
Vodseďálka, rozčlenil svou tvorbu do pěti svazků, zachycujících pět vývojových fází, s příznačnými 
názvy Zuření, Snění, Bloudění, Probouzení a Nalézání. Poetika tzv. trapné poezie (blízká poetice tzv. 
totálního realismu Egona Bondyho) vyvěrala z ambivalentního vztahu k dobovému ideologickému 
a mytologickému charakteru umění a skutečnosti. Básník jím byl přitahován i odpuzován, estetizoval jeho 
schémata a emblémy a současně je popíral a zostouzel. Estetizace a ironizování banalit přitom odhalovaly 
nejen trapnost, ale rovněž tragiku doby, která je zplodila.  (Podle: MACHOVEC, Martin., SVOZIL, 
Bohumil. Slovník české literatury po roce 1945. [online]. Aktualizace hesla: 6. 12. 2007. Dostupné z: 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1155&hl=Vodse%C4%8F%C3%A1lek+
>) 
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Příloha č. 5: Milena Jesenská s Janou roku 1929  

(Alena Wagnerová: Milena Jesenská, s. 131) 

 
 

 
 
 
 
Příloha č. 6: Roční Jana se svou matkou Milenou Jesenskou  

(Dana Braunová: Causa Jana Černá. Reflex 25/1995, s. 53) 
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Příloha č. 7: Restaurace Mánes na Slovanském ostrově, kde se Egon Bondy 

s Honzou Krejcarovou scházeli ve 40. a 50. letech s přáteli (Egon Bondy: Prvních 

deset let, s. 126) 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Restaurace Sokolovna v Mníšku pod Brdy, kde bydleli na podzim 

1949 Egon Bondy a Honza Krejcarová (Egon Bondy: Prvních deset let, s. 130) 
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Příloha č. 9: Upoutávka na vydání knihy Clarissa a jiné texty (Haňťa Press 9/1991) 
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Příloha č. 10: Svatební fotografie Jany Černé a Jana Krátkého  

(Památník národního písemnictví) 
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Příloha č. 11: Titulní strana samizdatového časopisu Jednou nohou (1986), kde 

vyšla 2. část Adresáta Milena Jesenská (Libri Prohibiti) 
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Příloha č. 12: Titulní strana vydané diplomové práce Gertraude Zand s fotografií 

Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka (Libri Prohibiti) 
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Příloha č. 13: Leták k  rakouskému vzpomínkovému filmu o Janě Černé Sie sass 
im Glashaus und warf mit Steinen (soukromý archiv Martina Machovce) 
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Příloha č. 14: Úmrtní oznámení Jany Černé (soukromý archiv Martina Machovce) 
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Příloha č. 15: Hrob Jany Černé v Praze na Olšanských hřbitovech 
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Příloha č. 16: Kopie článku v časopise Cosmopolitan, únor 2000, s. 66-68  

(autor: Terezie Zemánková) 
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Příloha č. 17: Kopie článku v časopise Instinkt, 29. 4. 2004, s. 66-69  

(autor: Jan Beneš) 
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Příloha č. 18: Kopie článku v časopise Vlasta, 17/2006, s. 64-65  

(autor: Blanka Kovaříková) 
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Příloha č. 19: Kopie článku v časopise Xantypa, leden 2008, s. 102-103  

(autor: Ludvík Hess) 
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