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Abstrakt (česky)
Bakalářská práce Autobiografické motivy v tvorbě Jany Černé je věnována životu a dílu
české spisovatelky Jany Černé. Autorka se zaměřila na autobiografické prvky v literární
tvorbě spisovatelky a pomocí komparativní metody je srovnává s archivními prameny.
Práce obsahuje také stručný životopis Jany Černé, který díky použití nepublikovaných
zdrojů a rozhovorů s pamětníky přináší nová fakta a opravuje nepřesnosti v dřívějších
publikacích týkajících se spisovatelky. Autorka se rovněž zaměřila na otázku oficiální
tvorby v letech 1948 – 1969 ve spojitosti s dílem Jana Černé. Práce je doplněna obrazovou
přílohou.

Abstract (in English):
The Bachelor Thesis Autobiographical motifs in the literary works of Jana Černá is
dedicated to the life and work of the Czech writer Jana Černá. The author concentrates on
the autobiographical motifs in the writer’s works and compares them with archival sources.
The paper contains also a short biography of Jana Černá which not only delivers new facts
but also corrects inaccuracies present in previous publications about the writer. The author
also focused on the issue of official works during years 1948-1969 in relation to Jana
Černá’s work. The paper is complimented by visual materials.
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Úvod
Jana Černá (1928 – 1981) začala tvořit koncem čtyřicátých let. Vznikl tehdy cyklus
básní V zahrádce mého otce (1948), Therapeutické texty (pravděpodobně 1948) a próza
Clarissa. Její tvorba z let 1948 – 1951 byla však známá jen úzkému okruhu lidí, kteří
tvořili podzemní Edici Půlnoc. Širší veřejnost mohla rané autorčino dílo poznat až
v devadesátých letech, kdy nakladatelství Concordia vydalo knihu Clarissa a jiné texty1.
Jméno Jana Černá nebylo ovšem pro čtenáře před rokem 1989 úplně neznámé. Od konce
padesátých let Černá publikovala časopisecky. V roce 1964 jí vyšla první kniha Hrdinství
není povinné a o dva roky později sbírka povídek Nebyly to moje děti. V druhé polovině
šedesátých let Černá spolupracovala s časopisem Divoké víno, ve kterém publikovala
celkem šest povídek, a reportáž Otisky duší (1968). V rámci klubu Mladá poezie, který
vydával Divoké víno, Černá publikovala také v roce 1969 vzpomínkovou knihu o své
matce, Mileně Jesenské, – Adresát Milena Jesenská. Od sedmdesátých let se v podstatě
přestala věnovat literární tvorbě – z posledního období jejího života se dochovala jen
jediná celá povídka – Jak jsem jednou byla krásná (1978) – a dvě nedokončené črty.
Z tvorby Jany Černé je paradoxně nejvíce známá její raná tvorba a pak kniha
Adresát Milena Jesenská. Zásluhu na tom má patrně nakladatelství Concordia, které po
roce 1989 vydalo obě knihy2, díky čemuž mohlo jméno autorky vstoupit do širšího
povědomí. Ostatní díla – až na Otisky duší, které Ludvík Hess, redaktor Divokého vína,
znovupublikoval na internetových stránkách časopisu – jsou těžko dostupná. Je ale možné,
že nezájem o zbytek autorčiny tvorby vyplývá také z jeho negativního hodnocení Egonem
Bondym, kterého s autorkou spojoval mnohaletý milenecký vztah a přátelství a který o této
tvorbě prohlásil, že byla psaná vyloženě pro obživu3.
Proti takto extrémnímu hodnocení se vyjádřil nejdříve další tvůrce Edice Půlnoc
a autorčin kamarád – Ivo Vodseďálek:

1

Kniha Clarissa a jiné texty obsahuje prózu Clarissa a cyklus V zahrádce mého otce, doplněné

o dopis Jany Černé Egonu Bondymu a vzpomínky přátel autorky. Therapeutické texty se do devadesátých let
nedochovaly, o jejich existenci víme ze svědectví pamětníků a seznamu děl vydaných v Edici Půlnoc.
2

Kniha Adresát Milena Jesenská byla znovuvydána v roce 2014 v nakladatelství Torst – z tohoto

posledního revidovaného vydání také cituji ve své práci.
3

Krejcarová, 1990, s. 91.
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Ono ovšem není tak jednoduché mít dvě duše – jednu vlastní a druhou, která
bude produkovat prodejné paskvily. Nikomu se nepodařilo tuto schizofrenii
realizovat beze zbytku. Jana, snad i nevědomky, ve všem, co napsala, řešila
svůj problém.4
Jeho teze o dvou duších a řešení osobních problémů v tvorbě později rozvinul
literární historik Martin Pilař ve své knize Underground (1999). V kapitole věnované Janě
Černé a analýze tří jejích knih se snažil zodpovědět otázku:
Šlo v případě Jany Černé opravdu jen a pouze o epigonské odvary, nebo
jsou to texty, které mají co říci k poznání této komplikované lidské
a spisovatelské osobnosti?5
Tato dvě tvrzení se stala inspirací a východiskem mé práce. Budu se v ní pokušet
dohledat autobiografické prvky, které Jana Černá ve své takzvané oficiální tvorbě
zpracovala. Mým cílem je zjistit, zda tato často podceňovaná část díla Černé může být
užitečná pro případného autorčina životopisce.
Jelikož neexistuje žádná biografie Jany Černé, uvádím v první kapitole její stručný
životopis, který bude sloužit jako podklad pro srovnávání s literárním dílem. Druhá
kapitola je věnovaná teoretické otázce, co vlastně znamenal pojem oficiální tvorba v době
komunismu a především v době, kdy Jana Černá tvořila – tedy v letech 1948 až 1969.
V téže kapitole se také snažím o přesnější rozlišení autorčiny tvorby než pomocí pojmů
oficiální a neoficiální. Hlavní častí mé práce je především analýza tvorby Jany Černé
a srovnání úryvků s pramenným materiálem, ke kterému jsem se dostala při zpracování
první kapitoly. Tato analýza tvoří náplň třetí kapitoly mé práce. Součástí bakalářské práce
je také obrazová příloha.
Jak už jsem zmínila, neexistuje zatím žádná knižní biografie autorky. Z tohoto
důvodu jsem pro zpracování jejího životopisu a pak pro analýzu musela použít velmi
různorodé zdroje. Čerpala jsem z knih věnovaných matce Jany Černé, Mileně Jesenské:
Milena Jesenská (Wagnerová, 1994), Dopisy Mileny (ed. Wagnerová, 1996) a Stručná
zpráva o trojí volbě (Jirásková, 1996). Mnoho informací mi také přinesly vzpomínkové
knihy mj. Slávky Peroutkové (Třetí ženou svého muže, 2005), Ivana Medka (Děkuji, mám
se výborně, 2005) či Lumíra Čivrného (Co se vejde do života, 2000). Základním pramenem
4

Vodseďálek, 2000, s. 30. Poprvé text vyšel v roce 1992 pod názvem Dluhopis... Janě Krejcarové,

Iniciály, 1992, č. 25, s. 58 – 61.
5

Pilař, 1999, s. 137.
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pro období padesátých let a Edici Půlnoc byly vzpomínky Egona Bondyho Prvních deset
let (2002). Dále jsem také čerpala z mnoha novinových článků, které byly věnované životu
Jany Černé – zvlášť z těch, které obsahovaly výpovědi pamětníků. Sama jsem se s několika
málo žijícími autorčinými blízkými sešla: s Danielem Ladmanem6, Milošem Černým7,
Janem Černým8 a s. Magdalenou Šmídovou9. V mé práci používám také mnoho archivních
zdrojů. Čerpala jsem z fondu Jaroslavy „Slávky“ Vondráčkové uloženého v Literárním
archivu Památníku národního písemnictví, ze svazků bezpečnostních služeb z Archivu
bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů, ze spisu archivovaných
v Centrální spisovně Městského soudu v Praze a v Archivu hlavního města Prahy. Své
soukromé archivy mi také zpřístupnili literární historici PhDr. Marie Jirásková, která se
dlouhodobě věnuje životu a tvorbě Mileny Jesenské, a PhDr. Martin Machovec, odborník
na literární underground, který také spravuje pozůstalost Egona Bondyho. Důležitým
zdrojem byla i bakalářská práce Bc. Lucie Horáčkové Jana Černá jako představitelka
poválečné bohémy a mediální reflexe její osobnosti (2008).

6

Poslední manžel Jany Černé.

7

Druhý manžel Jany Černé.

8

Nejstarší syn Jany Černé.

9

Řádová sestra (voršilka), poznala Janu Černou ve svém mládí prostřednictvím své matky Anny

Šmídové, blízké kamarádky Černé.
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1 Životopis Jany Černé
Jana Černá, řečená Honza, se narodila 14. srpna roku 1928. Její matkou byla známá
žurnalistka Milena Jesenská a otcem avantgardní architekt Jaromír Krejcar. Rodiče Jany se
seznámili dva roky před jejím narozením a krátce poté se vzali. Pro Milenu ani pro
Krejcara to nebylo první manželství, oba byli již rozvedení. Jejich šťastný vztah přerušila
nemoc, kterou dostala Milena během svého těhotenství. Existuje několik verzí, co se
skutečně stalo, ale podle Aleny Wagnerové to byl těžký zánět kloubů, způsobený
pravděpodobně koupelí ve studených šumavských jezerech, ale také posílený pohlavní
nemocí, kterou Milenu nakazil její manžel10. Milena byla převezená do nemocnice, kde
zůstala až do porodu. Porod byl velmi těžký a po něm musela Milena absolvovat dlouhou
rehabilitaci. I přesto nemohla do konce života ohnout v koleni pravou nohu. Během
prvních měsíců po porodu Milena nebyla schopná starat se o svoji dceru, a proto bylo
nutné zaměstnat chůvu. Dalším následkem nemoci byl návyk Mileny na morfium, který
trval až do roku 1938. Z těchto důvodů v rané fázi života Jany nebyla šance, aby se mezi ní
a matkou vytvořil hlubší vztah. I ve svých fejetonech Milena psala o lásce, jakou malá
holčička projevovala vůči své chůvě – občas se zdálo, že tato láska je větší než přirozený
cit k matce. Nepochybně ale Jana zbožňovala svého otce. Po několika letech zdánlivého
manželského štěstí morfinismus Mileny a její nedostatek motivace k odvyknutí droze
způsobily rozvod Mileny a Jaromíra. Když v roce 1933 Krejcar odjížděl na služební cestu
do SSSR, manželé byli už v rozvodovém řízení a Milena s Janou se musely odstěhovat
z krásného bytu, ve kterém do té doby rodina žila.
Až v této době se začíná rodit vztah mezi Janou a Milenou. I když z mnoha
pramenů je zřejmé, že Milena Janu milovala, že dcera pro ni byla to nejdůležitější v životě,
nedá se jejich vztah pojmenovat typickým vztahem matky a dcery. Milena se k dceři
chovala jako k dospělému člověku a jejich vztah byl více kamarádský. Od velmi raného
věku byla Jana konfrontována s tvrdou životní skutečností. Měl na tom vinu i výše
zmíněný morfinismus. Jana se mnohokrát účastnila shánění drogy pro matku (tehdy už
v podobě léku Dicodit dostupného na předpis). Byla si také vědoma těžké materiální
situace, v jaké se ocitla Milena – byla bez práce, živila se občasnými překlady, přispívala
také do různých novin, nikde ale nebyla trvale zaměstnána. Milena dceru posílala půjčovat
peníze u známých. Podle Slávky Vondráčkové Jana také velmi brzy – možná až příliš brzy
10

Wagnerová, 1996, s. 125-127.
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– poznala detaily milostného života své matky11. V té době s nimi bydlel další životní
partner Mileny, Evžen Klinger, slovenský komunista židovského původu.
Rok 1938 byl zlomem v životě Jesenské.

Konečně v ní dozrálo rozhodnutí

podstoupit odvykací kúru. Jak vzpomínala spoluvězeňkyně Mileny z Pankráce, Milena
tvrdila, že se rozhodla odjet do Bohnic, když uviděla v očích své dcery strach12. V tomto
roce byla Mileně konečně nabídnuta práce, která odpovídala jejím novinářským
schopnostem – Ferdinand Peroutka ji pozval ke spolupráci při jeho týdeníku Přítomnost.
Pro tyto noviny Jesenská napsala reportáže, které jsou právem hodnocené jako nejlepší
v její tvorbě. Pracovala intenzivně – jezdila do pohraničních oblastí, aby popsala čím dál
vyhrocenější situaci v tomto regionu, setkávala se s uprchlíky z Rakouska a dále ze
zemí obsazených Třetí říší. Kvůli intenzivní práci zanedbávala péči o dceru nebo – lépe
řečeno – nechávala Honzu samu sobě. Milena dceru viděla až jako téměř dospělou osobu.
Honza se špatně učila a často chodila za školu, toulala se po ulicích. Aby měla šanci dostat
se na gymnázium, Milena zařídila dceři soukromého učitele, kterým se stal Lumír Čivrný.
Milena Jesenská se zapojila do odboje pravděpodobně hned po zřízení Protektorátu
Čechy a Morava. Marie Jirásková ve své knize Stručná zpráva o trojí volbě, ve které
zachycuje poslední měsíce Mileny před zatčením v listopadu 1939, tvrdí: ač proto nemáme
žádný písemný doklad (jako pro mnoho odbojových aktivit), můžeme považovat za jisté,
že paní Jesenská spolupracovala s největší a tenkrát nejdůležitější odbojovou organizací,
kterou organizovali především generálové a důstojníci po 15. březnu rozpouštěné
československé armády, s Obranou národa13. Do uzavření Přítomnosti v srpnu 1939
prakticky vedla redakci časopisu a současně se podílela na odbojovém časopisu V boj:
kolportovala, sháněla články a občas i sama psala (autorství je doloženo jen v úvodníku
nazvaném Českým ženám). Spolupráce s tzv. Škaldovou skupinou, která redigovala V boj,
nebyla jedinou ilegální činností, na které se Jesenská podílela. Pomáhala také odjíždět do
zahraničí nejdříve československým letcům, pak také občanům židovského původu.
Spolupracoval s ní mladý Němec, Joachim von Zedwitz, který vyzvedával lidi v bytě
Jesenské v Kouřimské ulici, odkud je vozil k polským hranicím. Tato činnost ustala 1. září
1939, kdy po přepadení Polska Hitlerem cesta přes Polsko už nemohla být využívána.

11

Vondráčková, stroj., s. 3.

12

Svědectví paní Paříkové, spoluvězeňkyně Mileny Jesenské na Pankráci, poznámky z rozhovoru,

archiv PhDr. Marie Jiráskové.
13

Jirásková, 1996, s. 31.
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Členové Škaldovy skupiny byli pozatýkáni postupně asi od 8. listopadu 1939.
10. listopadu byl zatčen sám Škalda, jeho manželka bohužel nestačila varovat všechny jeho
spolupracovníky, a tak v neděli 12. listopadu byla zatčena Milena Jesenská potom, co
poslala dceru do Škaldova bytu vyzvednout V boj. Byla odvezena gestapem na Pankrác,
kde zůstala asi do března 1940, kdy byla odvezena do Drážďan k soudnímu procesu – jako
občanka Protektorátu měla nárok na řádný proces. Soud ji neshledal vinnou a předal věc
pražskému gestapu, které na Jesenskou uvalilo ochrannou vazbu, a nejpravděpodobněji
v srpnu nebo září byla Jesenská odvezena do ženského koncentračního tábora
v Ravensbr cku. Milena Jesenská zemřela v Ravensbr cku 17. května 1944 po špatně
provedené operaci ledvin.
Hned po zatčení Honza pobývala u známých své matky, nejdříve u Rokyty
Illnerové, pak u Mayerových, redaktorů Prager Tagblattu. Milena si pomalu uvědomovala,
že její zatčení může trvat delší dobu, a rozhodla o tom, že se Jana má nastěhovat
k prof. Jesenskému. Tak se stalo, ale z dopisů z koncentračního tábora vyplývá, že brzo na
to došlo mezi vnučkou a dědečkem k hádce, po které mladá dívka utekla k otci a jeho
druhé manželce Rivě. Z dalších dopisů víme, že nějakou dobu trávila i mimo Prahu,
pravděpodobně v Chuchelné u Semil14. Pozdější osud známe už ze vzpomínek Honziných
známých. Podle všeho byla dívce ponechána velká svoboda v rozhodování o sobě, a proto
se v roce 1943 nebo 1944 odstěhovala ke své spolužačce ze Státní grafické školy, Gabriele
Dvořákové, a jejím rodičům. Po zatčení Dvořákových se obě dívky nastěhovaly k Evě
Medkové, vdově po generálu Rudolfu Medkovi15. Tam, podle svědectví Ivana Medka,
staršího ze synů Medkové, zůstaly do konce války16.
Brzy po válce, pravděpodobně koncem roku 194717, se Jana poprvé vdala. Jejím
prvním manželem byl Pavel Fischl, herec Burianova divadla. Manželství netrvalo dlouho,
nejpozději do přelomu let 1948/1949, kdy Fischl emigroval do Izreale18. V té době Jana

14

Wagnerová, 2013, s. 23.

15

Vondráčková, stroj., s. 6.

16

Medek, 2005, s.39.

17

Jak mi sdělil Mgr. Jan Ryba z Archivu hl. m. Prahy: Nedochoval se také spis o prohlášení Jany

za zletilou – jednalo se o spis bývalého Okresního soudu civilního pro Vnitřní Prahu, Nc III 705/47.
Za zletilou byla prohlášena 27.10.1947 – 16.1.1948 pak už byla vdaná, takže ke sňatku muselo dojít mezi
těmito daty. (mailová korespondence Mgr. Ryby s autorkou, 27. 1. 2015).
18

Jaklová, 2002, s. 7.
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navštěvovala konzervatoř a údajně také přispívala do Peroutkova Dnešku19. Žila z peněz,
které zdědila po prof. Jesenském, který zemřel v roce 1947. I když to nebyly malé peníze,
Jana je velmi rychle utratila. Nebyla z domova naučená hospodařit, Milena i Jaromír patřili
spíše k těm, kterým peníze většinou chyběly. Byla ale naučena půjčovat si od
známých, protože se Milenini známí cítili zavázáni pomoci Milenině dceři, Jana si
půjčovala hodně. Vzpomíná na to Slávka Peroutková: někdy bylo nutno vypomoct jí na
činži, jindy přispět na lékaře-specialistu, na potrat, na..., na...., na...(...)20.
Po únorovém převratu r. 1948 se Jaromír Krejcar rozhodl pro emigraci. Pod
záminkou mezinárodní konference v Londýně odjel na služební cestu a za ním pak jela
jeho manželka Riva21. Dva měsíce po otcově emigraci, 15. července 1948, je Jana poprvé
hospitalizována v Psychiatrické klinice Univerzity Karlovy, další hospitalizace následuje
o necelý měsíc později22. Její manželství bylo už pravděpodobně v hluboké krizi. Po
rozchodu s Pavlem zůstala Jana svým způsobem sama – bez opory v rodině, v manželovi.
Klíčovým okamžikem Janina života byl prosinec 1948. Tehdy poznala začínajícího
básníka Zbyňka Fišera, se kterým se stali milenci. Jejich bouřlivý vztah trval s přestávkami
přibližně do roku 1963, kdy se Fišer seznámil se svojí životní partnerkou Julií Novákovou.
Ve stejné době se Honza seznámila také s Milošem Černým, který se začátkem roku 1951
stal jejím manželem a je oficiálním otcem čtyř z jejích dětí (o biologické paternitě se
spekulovalo).
Na začátku roku 1949 Jana s Fišerem a s několika dalšími mladými tvůrci
(mj. s Karlem Hynkem nebo Vratislavem Effenbergerem) sestavili sborník surrealistické
poezie, který byl později pojmenován Židovská jména. Autoři si k tomuto sborníku zvolili
židovské pseudonymy jako protest proti stalinskému antisemitismu. Zbyněk Fišer si tehdy
zvolil jméno Egon Bondy, kterým následně podepisoval celou svoji tvorbu až do konce
života (s výjimkou filozofických prací). Honza v sborníku publikovala tři svoje básně,
podepsané Sara Silberstein i Gala Mallarmé. Druhým pseudonymem odkazovala jak
k prokletému básníkovi Stéphanovi Mallarmé, tak k životní družce Salvadora Dalího
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Gale23. Sborník údajně byl rozmnožen ve 100 exemplářích24, ale většina kopií byla
zabavená StB při prohlídce Janina bytu v květnu 194925.
V letech 1950-1955 Zbyněk Fišer spolu s Ivem Vodseďálkem vedli edici Půlnoc.
V této edici vyšlo více než 40 svazků, především básnických sbírek, méně zastoupená byla
próza, esejistické texty nebo knihy koláží. Hlavní náplň edice tvořila díla Bondyho
a Vodseďálka, k autorům patřili také Pavel Svoboda, výtvarníci Adolf Born a Oldřich
Jelínek, mezi periferní autory jsou řazeni i Bohumil Hrabal a Vladimír Boudník. Svazky
vycházely většinou v počtu čtyř až šesti výtisků, byly určeny velmi úzkému publiku –
v podstatě jen autorům edice26. V této edici měla Jana publikovat cyklus silně erotických
básní z roku 1948 V zahrádce mého otce, ale podle Zandové tato sbírka nikdy v edici
nevyšla, byla jen ohlášená v jiném svazku edice27. Stejná situace je v případě
Therapeutických textů, jejichž publikace byla v Půlnoci zřejmě plánovaná, ale nikdy se
neuskutečnila. Therapeutické texty měly vzniknout současně s cyklem V zahrádce mého
otce, podle Egona Bondyho se jednalo o básnický cyklus; Miloš Černý tvrdil, že to byly
spíše prozaické texty podobné další Janině próze Clarissa28. Ta skutečně vyšla
v roce 1951, nebo 1952. Dochovaly se jen opisy V zahrádce mého otce a Clarissy, které
byly v roce 1990 vydané knižně.
V roce 1949 byla Jana poprvé zatčena a odsouzena k půl roku vězení podmíněně za
krádež a protistátní činnost (kromě výtisků Židovských jmen byly v jejím bytě nalezeny
i dopisy od Evžena Klingera, který v té době žil v Anglii). Propuštěním z vazby začala
neklidná kapitola v životě Jany. Od té doby žila na okraji společnosti. Žila z peněz, které
vyžebrala nebo si půjčila, případně i z prodeje ukradených předmětů. Velmi často se
stěhovala – jen z let 1949-1952 je známých pět jejích adres, v únoru roku 1950 také odjela
na Stavbu mládeže do Ostravy spolu s Milošem Černým29. Na jaře 1950 se spolu se
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Zbyňkem Fišerem pokusila o ilegální přechod hranic s Rakouskem, oba byli zatčeni, ale
nebyli odsouzeni. Jana byla v té době těhotná, dostala také potvrzení z Psychiatrické
kliniky UK o předchozí hospitalizaci – soud to uznal jako polehčující okolnosti30. V únoru
roku 1951 se Janě narodil první syn Jan a o rok později v květnu následoval syn Martin,
třetího syna Františka porodila v roce 1953 a dceru Terezii v srpnu roku 1954. Z důvodu
těžkých životních podmínek, v jakých se ocitla, se o děti většinou starala matka Miloše
Černého nebo trávily nějakou dobu v dětských domovech (František byl dokonce
adoptován cizí rodinou). V následku špatné péče jí byla v roce 1957 odebrána rodičovská
práva31, přesto Jan Černý vzpomíná, že se už o rok později vrátili s Martinem z dětského
domova a několik let bydeli zase s matkou32.
Přibližně od roku 1958 Jana Černá bydlela u holešovického přístavu v ulici
Jankovcově. V té době se jí dařilo sehnat různá příležitostná zaměstnání, např. průvodčí
v tramvaji. Oproti legendě šířené Bondym33tam nepracovala jen pár dní, ale delší dobu,
a seznámila se tam s františkánem Zdeňkem Bouše, řeholním jménem Bonaventura, který
měl v té době zákaz duchovní činnosti. Bonaventura Bouše byl jedním z těch, kteří Janu
vedli k náboženství, ke kterému se obrátila zvlášť koncem života34. Snažila se také
vydělávat psaním. První povídku Klíče publikovala v roce 1957 v časopisu Květy. Další
próza Jak jsme měli Ištvánka vyšla v roce 1959 ve Světě v obrazech, v tom časopisu
publikovala ještě několik dalších textů v šedesátých letech. V roce 1964 publikuje také
v Kulturní tvorbě35. Podle Bondyho na přelomu padesátých a šedesátých let napsala také
řadu dalších povídek, které později, v roce 1966, vyšly knižně ve sbírce povídek Nebyly to
moje děti36. V roce 1964 vydala svoji prvotinu, krátkou novelu Hrdinství není povinné.
Na začátku šedesátých let se Jana rozvedla s Milošem Černým. Následovalo krátké
manželství s bývalým generálem československé armády a pitevním laborantem Janem
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Krátkým37. Díky tomuto manželství se Jana mohla vyhýbat povinnosti práce (stačilo, že
zaměstnání měl manžel). Podle svědectví staršího syna manželé ani nebydleli spolu, jako
chlapec ani netušil, že ti dva byli svoji.
22. července roku 1963 se představením Komu patří jazz otevřela Poetická vinárna
Viola, tehdy pod vedením Jiřího Ostermanna, Jiřího Martinka a Drahomíry Fialkové.
Do programu Violy patřily recitace poezie za hudebního, jazzového doprovodu, divadelní
představení, jam sessions či výstavy38. Ve Viole vystupovali mj. básník Václav Hrabě nebo
jazzová zpěvačka Eva Ollmerová. Jana se okamžitě angažovala do činnosti vinárny. Podle
vzpomínek svého posledního manžela byla dokonce ve Viole zaměstnána jako kulisák, ale
podílela se také na přípravě programu, především na překladech poezie a jazykových
úpravách textů. Tam se také seznámila se svým čtvrtým manželem Ladislavem
Chimčukem-Lipanským. Vzali se v roce 1964 a v prosinci téhož roku se jim narodil syn
Štěpán.
K prostředí Violy nebo obecně k nočnímu životu zlatých šedesátých patřil
fenmetrazin, původně lék napomáhající hubnutí, používaný jako droga – měl podobné
účinky jako amfetamin. Jana přiznávala používání této drogy už od konce padesátých let,
na začátku fakticky jako pomoc při hubnutí, ale je jasné, že v době působení ve Viole byla
už velmi silně závislá. Podle slov Chimčuka-Lipanského v době jejich seznámení žrala
fenmetrazin jako chleba39. Drogu používala i během těhotenství a po porodu. Po dvou
měsících byl Štěpán rodičům odebrán a předán do Kojeneckého ústavu. Jana a Ladislav
byli převezeni do Bohnické léčebny na odvykací kúru. Byla jim odebrána rodičovská práva
a syn byl předán do péče rodičů Lipanského. Jana byla odsouzena k roku vězení
nepodmíněně, její manžel na 10 měsíců podmíněně. Ve výkonu trestu byla od poloviny
roku 1966 do poloviny roku 1967. Pobyt v pardubickém ženském vězení můžeme
považovat za další zlomový bod v Janině životě. Během odpykávání trestu odvykla
fenmetrazinu, pamětníci dosvědčují, že byla po propuštění z vězení mnohem klidnější
a vyrovnanějším než předtím.
Od roku 1968 publikovala ve studentském časopise Divoké víno, kde vyšla její
reportáž z vězení Otisky duší a několik povídek. V té době napsala také vzpomínkovou
knihu o matce Adresát Milena Jesenská, která vyšla v roce 1969. Bohužel po invazi
37
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v sprnu 1968 Milena Jesenská, o které se smělo psát od kafkovské konference v Liblicích
v roce 1963, byla zase na indexu. V Divokém víně vyšla upoutávka na knihu a objednávací
formulář a podle slov šéfredaktora časopisu, Ludvíka Hesse, byla také rozdistribuována
mezi předplatitele DV. Do běžné distribuce se už ale nedostala40.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se Jana s Ladislavem neúspěšně snažili
o vrácení rodičovských práv. Rozvedli se pravděpodobně v roce 1972, protože v roce 1973
se Jana vdala po páté. Vzala si mnohem mladšího výtvarníka Daniela Ladmana, kterého
před lety poznala ve Viole. Tato etapa života je zmapována nejméně. Jana v té době žila
střídavě v Praze a na chatě v Raspenavě. Přestala psát – posledním ukončeným textem
je nepublikovaná povídka Jak jsem jednou byla krásná z roku 1978, zachovaly se také dvě
krátké nedatované črty. Věnovala se keramice a malbě, s Ladmanem se živili prodejem
keramických kachlí a náboženských figur. Ukojení našla také v katolické víře, ke které se
obrátila, a přivedla k obratu také svého manžela, který byl původně evangelického
vyznání.
Zahynula tragicky 5. ledna roku 1981 při autonehodě ve věku 52 let.
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2 Oficiální literatura v době komunizmu – zamyšlení nad
otázkou oficiálnosti, vymezení kritérií a pojmů
2.1

Co znamená oficiální?
V odborné literatuře těžko najdeme definici oficiální literatury, a přitom se

u období 1948-1989 běžně o této literatuře hovoří. Mnohem častěji narazíme na pokusy
o vymezení, čím byla literatura či kultura neoficiální, alternativní či podzemní. Martin
Machovec alternativní kulturu ve své eseji Od avantgardy přes podzemí k undergroundu
definuje takto:
O kulturní alternativě, tj. vskutku reflektované, uvědomělé a trvalé „opozici“
vůči tomu či onomu ideovému, myšlenkovému proudu, uměleckému směru,
případně politickému tlaku v oblasti kultury, tj. netoliko o pouhé „jinakosti“,
jakých nacházíme dosti v dějinách lidského myšlení a umění, je zřejmě možno
hovořit až s nástupem různých státně-totalitních, totalizujících, autoritářských,
kulturně-hegemonických,

monopolistických,

bytostně

antipluritních,

dogmatickou, absolutistickou ideologií svázaných formací, tj. v euroamerickém
kulturním okruhu z části již po první, ale výrazně až po druhé světové válce41.
Vycházejíce

z této

definice

můžeme

identifikovat

i

alternativní

kulturu

v Československu v letech 1948 – 1989 – v tomto kontextu označuje Machovec za
alternativní všechny aktivity „neoficiální“, „nepovolené“ ne sice vždy de nomine, ale vždy
de facto nelegální42. Podle něj pojem „legality“ ztrácí v totalitních režimech svůj původní
smysl, protože jeho naplnění záleží na vůli držitelů moci. Poukazuje také na to, že není
možné mluvit o jednolité situaci po celou dobu komunizmu v Československu, protože
situace se výrazně lišila v konkrétních obdobích.
Z tohoto důvodu, než vymezím, co přesně znamená pojem „oficiální tvorba“,
je třeba v případě tvorby Jany Černé přihlédnout ke konkrétním podmínkám doby, kdy
autorka svá díla vydávala.
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2.2

Situace literatury v letech 1948-1969 – historický kontext tvorby Jany
Černé
Po únorovém převratu roku 1948 potřebovalo vedení komunistické strany pro

udržení moci nejen nástroje byrokratické či militaristické, ale také nástroj, jenž by pomáhal
obhajovat a podporovat její ideologii. Tím nástrojem se mělo stát umění 43. Už v roce 1948
se konalo několik událostí, které vedly k zpřísnění kontroly státu nad obsahem uměleckého
díla, zvlášť literatury.
První událostí byl Sjezd národní kultury, který se konal 10. a 11. dubna 1948
v Praze. Ve svém projevu ministr kultury Václav Kopecký mluvil o připravované ústavě,
která měla zaručovat „svobodu tvůrčí činnosti“ v mezích zákona44. Za zákonné ovšem
považoval to, co bylo ve shodě se „zájmy pracujícího lidu“45 – ve skutečnosti se zájmy
vládnoucí komunistické strany. V dalších projevech – Václava Řezáče a Ladislava Štolla –
zazněla slova o odpovědnosti literátů před lidem a v projevu Zdeňka Nejedlého se poprvé
objevil

protiklad

a realistického

směrů

umění46.

formalistických
Účastníci

Sjezdu

(modernismu,
také

avantgardních

vyslovili

požadavky

směrů)
vzniku

centralizovaných kulturních institucí.
Dalším zásahem komunistické strany do svobody umělecké činnosti bylo zřízení
Kulturní rady v září 1948, kterou pak nahradilo Kulturní a propagační oddělení Ústředního
výboru KSČ, tzv. Lektorská rada. Tato rada prověřila výrobu v nakladatelstvích
a tiskárnách a zastavila vydání cca 250 knih, následně prověřila také nakladatelské plány
na rok následující47.
Během následujících let si KSČ podřídila takřka celou literární činnost
v Československu. V březnu 1949 se konal ustavující sjezd Svazu československých
spisovatelů, který nahradil rozpuštěný Syndikát českých spisovatelů a Spolek slovenských
spisovatelů. Ne všichni členové Syndikátu se stali členy Svazu – o přijetí do Svazu
rozhodovaly po sovětském vzoru politické prověrky. Autoři pak byli rozděleni do dvou
skupin, podle „kvality“: na členy a kandidáty. Členové Syndikátu, kteří kvůli negativnímu
hodnocení nemohli být členy Svazu, se mohli o členství hlásit znovu, pokud ovšem
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provedli zásadní změny ve své tvorbě. Ustavující sjezd Svazu československých
spisovatelů byl už mnohem radikálnější než Sjezd národní kultury. Jako oficiální směr byl
přijat socialistický realismus a avantgardní směry byly odsouzené jako „reakční“ podle
koncepce sovětského teoretika A. A. Ždanova48. Také byl v březnu schválen zákon, jímž
byla zestátněna všechna nakladatelství49.
Vedle vyznačení oficiální linie kulturní tvorby byla také provedena revize dějin.
Součástí této revize bylo vyřazení nevyhovujících knih z knihoven. Na začátku to proběhlo
dost živelně, teprve v roce 1950 vznikl první oficiální seznam nevhodné literatury –
Seznam nacistické, protistátní, protisovětské a jiné brakové literatury. Tento seznam
zahrnoval nejen náboženské či politické spisy, ale také populární beletrii, díla autorů
obviněných z kolaborace a spisovatelů, kteří po únoru 1948 emigrovali. Na index se dále
dostaly také knihy T. G. Masaryka, Edvarda Beneše, legionářská literatura či literatura
tzv. trockistická50.
Završením procesu podřizování literární činnosti bylo ustanovení institucí
předběžné cenzury – Hlavní správy tiskového dohledu v roce 1953. HSTD měla na starosti
i knižní produkci. Díla podléhala trojí kontrole – nejdřív při schvalování rukopisu, pak
po poslední korektuře a naposledy u signálního výtisku51.
Ve vzniklé situaci se mnoho autorů ocitlo mimo možnost publikování. Reakce byly
různé. Někteří se snažili přizpůsobit, jezdili na tzv. komandýrovky – pobyty na
jednotlivých pracovištích (v továrnách, v dolech, v zemědělských kolektivizovaných
družstvech), kde měli čerpat podněty pro svoji tvorbu52. Jiní přestávali psát nebo psali
„do šuplíku“. Zajímavým způsobem přetrvání nepříznivého období byl „útěk“ k jiné
literární oblasti, zvlášť k literatuře pro děti. Tady můžeme zmínit například básnickou
tvorbu pro děti Františka Hrubína či cyklus básní Vladimíra Holana Bajaja publikovaný
v roce 195553. Tvorba z padesátých let se pak dostávala do širšího povědomí se zpožděním,
odvíjejícího se od vln uvolňování politických poměrů. Některá díla vyšla až po pádu
komunizmu.
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Ještě jinak se chovali umělci, kteří vzniklou situaci akceptovali a učinili z ní
konstitutivní rys své existence a pokusu o vytvoření literárního a uměleckého okruhu, který
byl mimo dosah státní moci54. Sem patří především surrealistické skupiny a také okruh
kolem edice Půlnoc, ve kterém publikovala i Jana Černá. Surrealistické skupiny se snažily
zachovat kontinuitu s předválečnou a předúnorovou tvorbou, navazovat na ni. Vznikaly
sborníky jako Znamení zvěrokruhu (1951), Objekt 1 či Objekt 2.
Okruh básníků kolem edice Půlnoc se od těchto surrealistických skupin lišil.
Machovec tuto skupinu vidí jako jeden z nejvýraznějších příkladů podzemní tvorby
a odůvodňuje to takto:
Hlavní důvod spočívá v tom, že skupina neprolongovala své bývalé veřejné
aktivity v illegalitě, jak tomu bylo u naprosté většiny ostatních neoficiálních aktivit
jenotlivých tvůrců, kteří se prostě po únoru 1948 toliko snažili pokračovat
nelegálně – tj. v podzemí – v tom, co mohli do té doby činit legálně, ale vlastně
v podzemí „debutovala“. Na veřejnosti byla tudíž „mrtva“, neexistentní, vskutku
„podzemní“ v pravém smyslu slova55.
Od roku 1953, tj. od smrti Stalina a Gottwalda, můžeme pozorovat první náznaky
uvolňování poměrů: v literárních časopisech začínají diskuse o podobě nové socialistické
poezie, ve kterých je slyšet i hlasy méně dogmatické, volající po „rozšíření prostoru
pro tvůrčí individualitu a uměleckou výpověď“56. Tvoří se skupina kolem časopisu Květen,
vychází próza, která se obrací také k nitru člověka, např. lyrizovaný román Ludvíka
Aškenazyho Dětské etudy (1955). V roce 1956 se konal II. sjezd Svazu československých
spisovatelů. I přes příspěvky vedení Svazu, které mluvilo o společném cíli, kterým je snaha
„o stranický, komunistický pohled na skutečnost“57, zazněl na sjezdu mj. i slavný projev
Jaroslava Seiferta, který vyzýval k návratu tvůrce doteď umlčené nebo perzekvované.
Po sjezdu se v tisku objevovaly další diskuse, například tzv. filozofická diskuse, která
kritizovala schématismus a dogmatimus příznačný pro období kultu osobnosti; nebo
literární diskuse o vztahu k předválečné české a evropské avantgardě. V nakladatelských
plánech se objevila i díla, která by se tam dříve najít nemohla – nejvýraznějším příkladem
jsou Zbabělci Josefa Škvoreckého.
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Jakkoli byl nadále za závaznou tvůrčí metodu prohlašován socialistický
realismus, postupně se proměňoval ve víceméně vágní nálepku, zaštiťující vše,
co mohlo za daných okolností vyjít, a bylo tehdy akceptováno jako část
socialistického umění58.
Všechno to vyvolávalo obavy u vedení komunistické strany, která během
XI. sjezdu v roce 1958 věnovala kultuře zvláštní pozornost. Mezi pět úkolů, které měly být
splněny k dosažení socialismu, patřil i požadavek „dovršení kulturní revoluce“59, což bylo
chápáno jako návrat k tendencím z první poloviny padesátých let. Během Konference
Svazu československých spisovatelů v březnu 1959 a Sjezdu socialistické kultury v červnu
téhož roku byla kritizována nevyhovující vystoupení z II. sjezdu jako elitářská a odcizená
od ostatních společenských vrstev60.
Utužení kulturního života na přelomu 1958 a 1959 ovšem nepřineslo
jednoznačný výsledek: proces částečné liberalizace, zahájený v polovině
padesátých let, se podařilo zpomalit, nikoli zastavit.61
Další vlna uvolnění přišla v šedesátých letech. V roce 1960 byla schválena nová
československá ústava, která změnila název státu na Československou socialistickou
republiku. Při této události byla vyhlášena amnestie většiny politických vězňů. O rok
později na XXII. Sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu proběhla druhá vlna
kritiky stalinismu a v prosinci roku 1962 na sjezdu KSČ byl formulován program „dílčího
uvolnění veřejného života“62. Komunistická strana se přiznala k některým „omylům“
spáchaným během padesátých let a také rehabilitovala funkcionáře odsouzené
v monstrprocesech. V kultuře začínalo oživení – popularitu získávaly experimentální
směry, českoslovenští umělci navázali opět spojení s evropskou kulturou. Nastoupila nová
generace, která byla jaksi neposkvrněná budovatelským uměním padesátých let. Vznikaly
nové časopisy, ze kterých nejdůležitějším pro mladou generaci byl časopis Tvář.
Změny byly vidět i v činnosti cenzury. Projevem této změny byl mj. Slovník
českých spisovatelů vydaný v roce 1964 – HSTD sice zasahovala do jednotlivých hesel,
nesměly se objevovat informace o represích vůči spisovatelům, ale už samotné zařazení
některých – dříve nevhodných – jmen svědčilo o posunu. V dalších letech zásahů cenzury
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ubývalo. Od 1. ledna 1967 vstoupil v platnost nový Zákon o periodickém tisku
a o ostatních hromadných informačních prostředcích. HSTD byla nahrazena Ústřední
publikační správou (ÚPS). Cenzura ovšem fungovala dále, ale změnily se některé postupy,
např. záležitosti tzv. obecného zájmu neměly být řešeny zákazem, ale diskusí
a doporučením vydavateli nebo šefredaktorovi. Změnila se také situace časopisů – nebylo
už třeba povolení k vydávání, stačila jen registrace periodika (i když každá změna
v periodicitě nebo titulu vyžadovala novou registraci)63. Činnost ÚPS během roku 1968
stagnovala, až v červnu byla vládním nařízením zrušena.
Všechny výše zmíněné tendence přerušila invaze v srpnu 1968. Už necelý měsíc
po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy byl opět zřízen Vládní výbor
pro tisk a informace. Znamenalo to návrat cenzury, která postihla v první řadě tisk. Byla
zastavena činnost časopisů, které otevřeně komentovaly politické poměry. Spisovatelé,
stejně jako v období Pražského jara, nezůstali na okraji dění. V různých prohlášeních
a výzvách vyjadřovali svůj nesouhlas s okupací a situací v Československu. V Prohlášení
aktivu českých spisovatelů k politické situaci v zemi ze dne 31. října 1968 vyjadřovali
podporu myšlenek Pražského jara a odmítali jejich kritiku. Psali: Nejsme a nebudeme nikdy
ochotní nazývat lež pravdou a nespravedlnost nutností. Mocí lze likvidovat lidi, nikoli
jejich myšlenky64. Nespokojenost společnosti vrcholila především v prvních měsících roku
1969 – stávkami studentů a manifestacemi po Palachově smrti. Přispělo to k výměně
ve vedení KSČ, a tak 17. dubna 1969 se stal prvním tajemníkem komunistické strany
Gustav Husák. Tato volba se stala dějinným mezníkem, definitivně uzavírajícím naděje
a touhy Pražského jara65.
2.3

Vymezení pojmů
Když přihlédneme k výše popsanému dobovému kontextu, je zřejmé, že v období,

kdy Jana Černá publikovala, tj. v letech 1957 – 1969, hranice mezi oficiálním
a neoficiálním nebyla vyhraněná tak, jako koncem čtyřicátých a v první polovině
padesátých let. Dokonce v případě autorčiny tvorby publikované v časopisu Divoké víno
v roce 1968 o takovém rozdělení nemůžeme mluvit vůbec. V té době, jak píše Martin
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Machovec, hradba mezi oficialitou a neoficialitou na krátký čas padla úplně, takže pro léta
1968-1969 o „podzemí“ ve smyslu „nelegálnosti“ není možno uvažovat66.
Zajímavý je případ knihy Adresát Milena Jesenská. Knihu vydal Klub mladé poesie
redakce Divokého vína v roce 1969. V tiráži si můžeme přečíst, že se jedná o publikaci
pro členy Klubu. Podle svědectví redaktora Ludvíka Hesse67 měla být kniha rozeslána
předplatitelům časopisu a těm, kteří si knihu předobjednali (objednávkový formulář,
viz obrazová příloha č. 1). Do běžné distribuce se kniha nedostala. Dá se říct, že kniha
Adresát Milena Jesenská byla vydána jaksi polooficiálně – její vydání nebylo přímo
zakázáno či ilegální, ale běžný čtenář ji neměl šanci zakoupit.
Proč tedy ve své práci hovořím o „oficiální tvorbě Jany Černé“? Vycházím totiž
ze slov autorčiných přátel, především Egonda Bondyho. Bondy nejen psal o tvorbě Černé
v šedesátých letech jako o „oficiální“, ale často také jako o „komerční“ 68. Označení
„oficiální“ používá také Martin Pilař69, přejímají ho také další autoři (např. Olič, 1991;
Kopáč 2011).
Označení „oficiální“ v případě tvorby Jany Černé s sebou často nese i negativní
hodnocení. V protikladu k autorčině tvorbě z padesátých let měla být ta „oficiální“ jen
pouhou literární produkcí bez větší umělecké hodnoty. Bondy psal, že byla psána
„výslovně a uvědoměle jen pro peníze“ a autorka se snažila „co nejotročtěji vyjít vstříc
vkusu doby“70, v jiném textu je označil za „normální komerčáky“71.
Z toho je patrné, že běžně používané rozlišení tvorby Jany Černé na „oficiální“
a „neoficiální“ je označením nepřesným. Jde v něm hlavně o stanovení rozdílu mezi
tvorbou z padesátých let a tvorbou pozdější, publikovanou časopisecky nebo knižně.
Z hlediska dobového kontextu autorčiny tvorby a kvůli vyhnutí se hodnotícím
pojmenováním považuji za nejpreciznější pojem rozlišení na „podzemní“ a „nepodzemní“ tvorbu.
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3 Analýza literární tvorby Jany Černé
3.1

Výběr tvorby k analýze
Cílem analýzy je ukázat autobiografické jevy v tvorbě Jany Černé a konfrontovat je

s jinými prameny.
Jak bylo zmíněno v úvodu mé práce, pro svou analýzu jsem zvolila tvorbu Jany
Černé, která byla publikovaná tzv. oficiálně, tedy ne v podzemí (viz. 2.3). Z knižně vydané
tvorby se budu podrobně zabývat novelou Hrdinství je povinné (1964), povídkou
Předepsaný počet řádků vydanou ve sbírce Nebyly to moje děti (1966) a životopisnou
knihou o matce Adresát Milena Jesenská (1968). Z tvorby publikované časopisecky jsem
zvolila povídky psané pro časopis Divoké víno v rámci cyklu Malá růžová zahrada (1968)
a reportáž Otisky duší (1968). Pro doplnění jsem vybrala také několik ukázek z její ostatní
povídkové tvorby – povídky Střecha (1964) a Jak jsem jednou byla krásná
(1978, nepublikováno) – a z krátké nepojmenované skicy nalezené v archivu Marie
Jiráskové (pravděpodobně pocházející ze sedmdesátých let).
3.2

Analýza zvolené tvorby

3.2.1 Hrdinství je povinné
Hrdiství je povinné je prvotina Jany Černé publikovaná v roce 1964
v Československém spisovateli v edici Život kolem nás72. Je to příklad tzv. prózy
budovatelské deziluze, kterou tvořili obvykle autoři z generace, která se na konci
čtyřicátých a na začátku padesátých let podílela na budování „nového světa“ a teprve
po letech se s tímto obdobím vyrovnávala73. Za první prózu v tomto duchu literární kritika
jednoznačně považuje novelu Jana Procházky Zelené obzory vydanou v roce 1960 (kniha
také započala edici Život kolem nás)74. Hrdiny prózy budovatelské deziluze se stávají
72
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jedinci, kteří jsou pod náporem všednosti nuceni revidovat svůj vztah k okolí a především
vlastní roli při naplňování komunistických myšlenek (…), dostávají schopnost sebereflexe
a nezřídka i demytyzujícího vidění a také schopnost aktivního jednání, které nemusí být
zcela totožné s jednáním kolektivu, neboť mnohdy netuší, co je v jeho zájmu75. V průběhu
několika let se takto vytvořil relativně pevný syžetový vzorec o stálých postupech
a motivech.76
Novela Hrdinství je povinné tento model naplňuje. Zde se prolínají citace
z reportáže ze stavby mládeže s refexivními pasážemi o morálních dilematech válečné
a poválečné doby, s hrdinovým seznamováním se s osudem vlastní matky a s jeho
zvažováním jeho morálních aspektů hrdinství.77 Hlavní hrdina Petr odjede spolu se svou
dívkou na stavbu mládeže. Postupně prožívá zklamání komunistickými ideály. Po návratu
se snaží se svými zážitky vypořádat a napsat reportáž, která – jak naivně věří – přispěje
ke zlepšení situace na stavbách. Zároveň se snaží přiblížit své matce, která zahynula za
války v koncentračním táboře. On sám spolu s otcem, úspěšným architektem, ještě před
vypuknutím války emigroval do Anglie. Od své tety se dozví, že matka zůstala v Praze
také kvůli milenci. V rozhovorech s otcem, a po otcově emigraci i se zmíněným milencem,
pomalu porozumí matčinu rozhodnutí. Přesto novela končí Petrovým dalším zklamáním.
Jeho reportáž je nakladatelstvím odmítnuta jako nevhodná, protože mezitím byly, podle
soudruhů, všechny závady této stavby odstraněny.
V knize se objevuje několik autobiografických prvků. Jak uvádí Martin Pilař,
čtenáře by neměla mást skutečnost, že zde Černá využila vyprávějícího "já" mužského
rodu, neboť není výjimečné pokoušet se sám sebe modelově poznávat očima opačného
pohlaví78. Dokonce je to u autorů, kteří do literatury vstupovali prostřednictvím
undergroundu padesátých let, velmi častý jev. Podobné postupy využili i Egon Bondy
(Deník dívky, která hledá Egona Bondyho) či Bohumil Hrabal, který ve své
tzv. životopisné trilogii o sobě vypráví ústy své ženy.79
Pilař uvádí následující autobiografické motivy: odjezd Petra na Stavbu mládeže
(stejně jako jela Jana se svým druhým manželem), vystřízlivění z nadšení pro komunismus
(jako rodiče Jany po návratu jejího otce, Jaromíra Krejcara, ze Sovětského svazu), Petrův
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otec emigruje na začátku války do Anglie (jako emigroval poslední matčin partner, Evžen
Klinger) a jeho matka zůstane v Praze, a proto nakonec zemře v koncentračním táboře
(stejně jako Milena Jesenská). Důležitá je také otázka, která se v knize objevuje a vrací
a na kterou hlavní hrdina pořád hledá odpověď – Jaká byla maminka?80
V následující části práce se budu soustředit na jednotlivé motivy a porovnání
vybraných citací s biografickými prameny. Nejdřív se zaměřím na dva, z mého pohledu
nejdůležitější motivy, to jest hledání matky a vztah k ní a vztah k otci. Poté se budu krátce
zabývat i třetím autobiografickým prvkem – stavbou mládeže.
Jana Černá viděla svou matku Milenu Jesenskou naposledy ve svých dvanácti
letech. S tímto problémem se pak vyrovnávala většinu svého života a věnovala se mu i
ve své tvorbě. Poprvé se na své dětské trauma zaměřila v novele Hrdinství je povinné, dále
také v povídkách ze sbírky Nebyly to moje děti (viz. 3.2.2) a konečně vyústilo k napsání
vzpomínek o Jesenské (Adresát Milena Jesenská, viz 3.2.3).
Chtěl jsem se vlastně zeptat už dávno, jenom jsem nechtěl otci ubližit.
A neměl jsem odvahu. Až teď.
„Jaká byla maminka?“ zeptal jsem se.
(…)“Statečná.“
(…) Musel jsem to vědět, četl jsem její dopisy z koncentráku a znal jsem ji
do svých osmi let – v osmi letech se už chápe. K mamince to slovo patřilo,
jenom jsem si to nikdy neuvědomil jako v tu chvíli.81
Je to první okamžík v novele, kde se postava matky vyskytuje – a od první chvíle je
vidět, že hlavní hrdina má pocit, že svoji matku vlastně neznal (samotný dotaz
a poznámka, že o tom přece musel vědět). Podobné pocity Černá vyjadřovala několikrát.
V roce 1948 podstoupila psychoanalýzu, soustředěnou na vztah k matce, kde hlavní otázka
zněla: Kdo byla vlastně maminka?82 Podobnou nejistotu v tom, jaká vlastně byla Milena,
Černá vyjádřila o čtrnáct let později v dopise německé dokumentaristce chystající film
o Jesenské, Magrit Saadové. Psala v něm, že si matku pamatuje jako soubor protikladů
a nikdo mi není schopen říct, jaká byla doopravdy, každý ji viděl a hodnotil jinak83.
Podobnou nejistotu můžeme vidět v dalším úryvku:
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O mamince se u nás hovořilo málo, někdy mi vyprávěl otec, jaká byla, než
jsem se narodil, ale zdálo se mi, že ji líčí příliš bezstarostnou. Snad i taková
kdysi byla, ale já už jsem ji znal vážnou a někdy trošku smutnou, i když ne
vždy.84
Hlavní hrdina by chtěl věřit otci, že matka byla taková, jak se mu vypráví (snad
taková kdysi byla), ale překáží mu v tom vlastní vzpomínka.
Petrova matka, stejně jako Jesenská, po vypuknutí války zůstala v Praze. Hlavní
hrdina se snaží její rozhodnutí pochopit, především skrz rozhovory se svým otcem:
„Ale maminka přece nechtěla jet do Anglie.“
„Jistěže nechtěla. Řekl jsem ti už, že když někdo chce spasit svět, je to
vždycky spíš věc jeho, než toho světa. Z hlediska světa by se totiž stalo
pramálo, kdyby jela s námi a dokonce zůstala naživu. Jenomže byla
přesvědčena, že by si to do smrti vyčítala a nikdo by jí to nemohl
vymluvit.“85
Milena Jesenská měla možnost emigrovat, ale nikdy jí nevyužila. Nechala dokonce
udělat sobě a dceři pasové fotografie, ale zároveň svým přátelům, kteří už odjeli, psala:
Já ale odsud pryč nepůjdu86. Podle Aleny Wagnerové i články Jesenské svědčí o tom, že
o emigraci ani neuvažovala: Takové věty by nemohla Milena Jesenská napsat – a pak
emigrovat. Ubrala by tím na věrohodnosti celé své novinářské práce posledních měsíců.
A jde-li o věrohodnost, pak je pro Milenu psaní důležitější než život87.
V knize se také objevuje i popis portrétu Petrovy matky. Měl být pořízen krátce
před její smrtí:
V pokoji visela matčina podobizna. Byl to trochu neuměle tužkou kreslený
obrázek, ale poznal jsem ji hned. Byla mnohem starší, než jsem ji měl
v paměti, a měla dlouhé vlasy, které nikdy nemívala. Celá kresba byla
trochu kostrbatě stínovaná, ale byla to maminka, nemohl jsem se mýlit.
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„To malovala jedna Polka, která s ní byla. Dostal jsem ten obrázek po
válce. Je trochu primitivní, ale v podstatě přesný. Skutečně takto ke konci
vypadala.88
Je velice pravděpodobné, že se jedná o popis portrétu Mileny Jesenské, o němž se
Černá zmiňuje v prologu knihy Adresát Milena Jesenská89.
Dalším důležitým motivem je vztah Petra a jeho otce. Nemůže být pochybnosti
o tom, že v postavě otce Černá portrétovala svého otce Jaromíra Krejcara – je povoláním
architekt tvořící v duchu funkcionalismu, emigruje do Anglie (jediným rozdílem mezi
postavou otce a Krejcarem je skutečnost, že Krejcar válku strávil v Praze). V jedné ze scén
otec oznamuje Petrovi své rozhodnutí emigrovat z Československa:
„A kam chceš odejít?“ zeptal jsem se.
„Kam chci jít?! Pryč z toho bytu, pryč z toho 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. Jsem
ochoten stavět domy, stavět sídliště pro dělníky, jsem to nejenom ochoten,
dělal bych to rád. Ale nejsem ochoten stavět pompézní polosecesní pyramidy
nevkusu (…).“90
Rostislav Švacha ve své monografii o Krejcarovi píše: Z Krejcarových textů [z let
1945-1948] nelze vyčíst žádné zásadní výhrady k dobovému politickému vývoji, jakkoli
napovídají, že architektovým ideálem už dlouho nebyl Sovětský svaz (...)91. Krejcarův
odjezd Švacha odůvodňuje spíše obavou, že po únorovém převratu bude Krejcarovi
vyčítaná jeho předválečná kritika Sovětského svazu92, a také strachem, že by podobnou
situaci mohl zažít i v Československu. Těžko říct, zda byly jeho názory na nastupující
architektonický styl tak vyhraněné, ale i když se během války vrátil k tradičnějšímu stylu
architektury, jen ztěžka by se tomuto obdivovateli Le Corbusiera mohl líbit kýčovitý
socialistický realismus. Jana Černá po letech vzpomínala, že táta se tu bál zůstat. Neměl
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rád sovětskou architekturu a neměl rád ani ten podivný a neuvěřitelný systém, který
v SSSR zažil 93.
Názory na architekturu, které prezentuje otec hlavního hrdiny, se spíše než
poválečným Krejcarovým názorům podobají jeho raným myšlenkám. Ve dvacátých
a třicátých letech patřil Krejcar mezi obdivovatele francouzského „papeže moderní
architektury“ Le Corbusiera. Zabýval se také otázkou kolektivního bydlení 94. Pohrdal
předchozím stylem art deco neboli národním slohem – jeho generace označila Janákovo
krematorium v Pardubicích za „perníkovou chaloupku“95. Během války se jeho projekty
vrátily k tradičnějšímu pojetí architektury (např. u přestavby rodinného domu ve Frenštátě
pod Radhoštěm)96.
Jana Černá, stejně jako hlavní hrdina, byla o plánech svého otce informovaná.
Svědčí o tom, mezi jinými, fakt, že po odjezdu Jaromíra a Rivy Krejcarových chodila
do jejich bytu, ze kterého odnášela některé cennosti a příchozí poštu.97
Dalším autobiografickým motivem je stavba mládeže, na kterou odjel Petr. V knize
není zmíněno, o kterou ze staveb se jedná. Jana Černá na začátku roku 1950 odjela za
svým budoucím manželem na stavbu v Ostravě-Kunčicích.
Z autobiografického hlediska je nejvíc zajímavá epizodická postava Heleny:
[Schůze] už téměř končila, když se ozvala Helena. Měla přiškrcený hlas
a jenom řekla, že nechce odejít ze stavby, že tu zůstane, dokud ji odtud
nevyhodí násilím.
„To tě tedy nevyhodí, nevěděl bych totiž proč. Termíny hoří, ruce máš, tak
o co jde?“ To Ivan.
Ale tentokrát se mýlil, za čelným stolem byli jiného názoru, jenomže prý to
nebudou řešit tady. Helena musí okamžitě odjet, mohlo by také pro ni přijít
SNB, kdyby snad dělala nějaké potíže, a my ostatní se nemáme pokud možno
do ničeho plést, čest práci, soudruzi, rozejděte se na světnice.
(...)
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„Soudruzi, opakuji znovu, rozejděte se na své světnice. Tohle není případ,
který byste vy mohli vyřešit. Mašková je živel, který mezi nás nepatří, vetřela
se sem politováníhodným omylem a nemůže tu zůstat (…).“98
Důvodem, proč podle vedení stavby Helena do kolektivu nepatří, je to, že byla
zavřená za krádež. Na otázku, proč se toho činu dopustila, odpovídá: Já jsem chtěla nové
šaty99.
Při srovnání se životem Jany Černé zde vidíme hned dvě podobnosti. Za prvé byla
v roce 1949 odsouzená podmíněně k roku vězení za krádež cenných poštovních známek
a hotovosti. Svůj čin Černá odůvodnila finanční nouzí, ve které se v té době nacházela.
Po jejím propuštění z vazby však bylo proti rozsudku podáno odvolání, kde se navrhovala
změna trestu na nepodmíněný:
Z výpovědí obžalované totiž vyplývá, že se rozhodla ke krádeži, aby si tím
sjednala zdroj výživy – tedy z nouze. Naproti tomu bylo prokázáno během
vyšetřování, a to i doznáním obžalované, že tato peněz kradeží získaných
použila převážně k jízdám autodrožkami, k útratám ve vinárnách /částky až
3.000 Kčs/ a k nákupu likéru, což vše nasvědčuje tomu, že obžalovaná byla
zvyklá žíti rozmařilým životem, a že čin spáchala jen proto, aby k takovému
způsobu života měla dostatek prostředků.
(…) Navrhuji proto, aby odvolací soud odvolání vyhověl a trest obžalované na
svobodě přiměřeně zvýšil a uložil nepodmíněně.100
Po tomto odvolání byl na Janu Černou vyhotoven zatykač, a proto se lze domnívat,
že na stavbu odjela, aby nalezla úkryt.
Druhou podobností je důvod, pro který Helena kradla. Když to vezmeme obecně,
tak peníze odcizila místo toho, aby pracovala – stejně jako Černá. Když se ale soustředíme
na konkrétní výpověď o šatech, nalézáme zde příběh ze života Mileny Jesenské. V době,
kdy Jesenská žila ve Vídni se svým prvním manželem Ernstem Polakem, se živila dáváním
lekcí v bohatých rodinách. Nebyla v té době příliš majetná, kromě toho procházela krizí

98

Černá, 1964, s. 25.

99

Tamtéž, s. 26.

100

Deník v trestní věci St 6022/49/6, Okresní prokuratura v Praze, Archiv hl. m. Prahy.

31

v manželství a rozhodla se odcizit několik cenností, za které si potom pořídila elegantní
šaty, na které neměla, a na které byla zvyklá.101
3.2.2 Předepsaný počet řádků
Druhou knihou Jany Černé byla sbírka povídek Nebyly to moje děti vydaná
v nakladatelství Naše vojsko v roce 1966. Kniha byla zařazená do edice Živé knihy, která
se soustředila na beletrii o válečné tematice. Soubor šestnácti próz je věnován osudům dětí
za války. Zase se tady objevuje motiv hledání matky:
V povídce Jáma se např. malý chlapeček v noci probouzí a nevěda, že jeho
domov byl zničen výbuchem, vydává se " matce naproti" (…). Desetiletá
hrdinka povídky Ztráta se nemůže smířit s tím, že jednou z obětí náletu je
i její matka a tragičnost celé situace na ni doléhá, teprve když si v závěrečné
větě plačtivě povzdechne: " Maminku odvezli!" 102
Nejvíc osobní je poslední a vrcholný text sbírky – povídka Předepsaný počet řádků.
Martin Pilař o ní tvrdí, že je to text motivovaný niterně, nikoliv literárně103. Je to příběh
dívky, jejíž matka je ve vězení, a proto bydlí se svým dědečkem. Její vyprávění se střídá
s pasážemi z dopisu, který své matce píše. Pokud z povídky vystřihneme jen pasáže
z dopisu a sestavíme je dohromady, dostaneme následující text:
Milá mámo,
daří se mi dobře a jsem zdravá. Ve škole mi jde všechno dobře, z němčiny
budu mít dvojku. Až se vrátíš, budeme bydlet u dědečka, protože ten byt, kde
jsme bydleli, už nemáme. Dědeček nám dá svůj pokoj a bude spát v jídelně.
Dědeček je na mne moc hodný a já nezlobím, abys ze mne měla radost.
Hrozně jsem vyrostla, budeš se divit, až mě uvidíš, jak jsem už velká. Uvidíš,
že mě ani nepoznáš! Až přijdeš, tak ti dám velkou lípu, pěstuju ji pro Tebe.
Moc se mi po Tobě stýská. Jinak se mi daří dobře a těším se na Tebe. Líbá
Tě Tvá…104
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Dívka obsah dopisu sama komentuje: To je ale hloupý dopis! Jenomže ona určitě
ví, že takhle pitomá nejsem (...).105 Je si vědoma, že dopis je dětský a nesděluje v něm
matce nic podstatného. Můžeme to srovnat s Mileninými výčitkami v dopisech psaných
z koncentračního tábora:
Píše mi krátké dětské dopisy (…). Můžeš mi ale vysvětlit, proč takové děvče
není schopno napsat uspořádaný dopis, když přitom ví, jak je to důležité?
Odhlédnu-li od toho, jak velice mne taková nepozornost zahanbuje – ostatní
matky dostávají pěkné, pečlivé dopisy, byla to tady moje první (jedno slovo
nečitelné) důtka.106
I když tyto dopisy byly adresované dědečkovi Jany, profesoru Jesenskému, Černá
určitě jejich obsah znala. Po letech se s touto skutečností vyrovnávala a ústy své postavy
vysvětlovala, že by matce napsala dopis odpovídající jejímu věku a inteligenci, kdyby ho
po ní nečetl dědeček a nebyla by cenzura107.
V pasážích, ve kterých dívka svůj dopis komentuje a uvádí věci na pravou míru, se
objevují i další autobiografické motivy. Hlavním je konflikt s dědečkem, který vnučku
podezřívá, že chodí s kluky, nebo že není citlivý na problémy dospívající holky. Z dopisů
Jesenské z Ravensbr cku a ostatních zdrojů víme, že se Černá s profesorem Jesenským
pohádala a utekla k otci. Z biografie Mileny Jesenské je také známo, že sama neměla
s otcem jednoduchý vztah. Přesto dceru u svého otce nechala, což jí, slovy své hrdinky,
Černá vyčítá: Sama od něho utekla, protože to nemohla vydržet, a já – a to ještě nebyl tak
starý!108
V dopisu se objevuje také strom – lípa, kterou dívka pro matku pěstuje.
Pro nezasvěceného čtenáře je tento detail nepatrný a snad i málo pochopitelný. Když ale
vezmeme dopisy Mileny Jesenské z věznice v Drážďanech, mnoho se nám objasní.
Jesenská se nejdříve ptá dcery, jak se daří břízce, a dále informuje svého otce o významu
toho stromu: Je ze Špičáku, to musíš vědět, a je stejně stará jako má malá holčička109.
Jedná se o břízku, která byla vysazená v rámci akce sázení stromů Zelený pás kolem Prahy
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pořádané Národními listy, kde Jesenská pracovala110. Svůj strom vysadila v době
těhotenství, pak bříza rostla na terase bytu Krejcarových ve Francouzské ulici. Bříza se
stěhovala spolu s Janou a Milenou do jejich dalších bytů – v Horní Stromce a v Kouřimské
– a měla pro Jesenskou velký emocionální význam. A jak je patrné z povídky – podobný
význam měla i pro Janu.
Martin Pilař knihu Nebyly to moje děti komentuje slovy:
Jistě není třeba předkládat více důkazů o tom, že i tato knížka znamenala
pro Janu Černou nejen příležitost vydělat si peníze, ale že zároveň obsahuje
i nepříliš komplikovaně šifrované sdělení o jejím nejniternějším dětském
traumatu, s nímž se na prahu svého středního věku potřebovala
vypořádat.111
3.2.3 Adresát Milena Jesenská
Adresát Milena Jesenská je třetí knihou Jany Černé. Vydala ji redakce Divokého
vína v rámci Klubu Mladá poezie v roce 1969 (podrobnosti týkající se vydání této knihy
viz kap. 2.3). Kniha vznikla především jako reakce na zájem o život Mileny Jesenské,
který se probudil v Československu a ve světě po vydání Kafkových Dopisů Mileně, ale
také byl částí jistého trendu v literatuře šedesátých let:
Od konce padesátých let pozvolna narůstalo množství vydávané memoárové
literatury a rozšiřovalo se spektrum jejich žánrových podob i typů osobností,
které jejím prostřednictvím vydávaly svědectví o sobě a lidech kolem sebe.
Memoáry se staly jednou z oblastí, jež přispívaly k navazování narušené
kulturní kontinuity, zejména k docenění meziválečné levicové avantgardy,
a jež do obecného povědomí vracely některá jména osob načas umlčených,
„vyretušovaných“ nebo pozapomenutých. Tento pohyb vrcholil ke konci
šedesátých let, kdy se objevily i vzpomínkové publikace o některých do té
doby kontroverzních postavách.112
Milena Jesenská rozhodně mezi kontroverzní postavy patřila. Po roce 1948 byla
persona non grata kvůli svému rozchodu s Komunistickou stranou a kritice komunismu
ve článcích psaných pro Přítomnost.
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Zájem o život Jesenské nebyl rozhodně jediným důvodem, proč se Černá rozhodla
napsat její životopis113. Bylo to dovršením jejího hledání matky, které poznamenává
většinu její tvorby.
Z hlediska autobiografických prvků je tato kniha zajímavá hned dvakrát. Zaprvé
v knize najdeme pasáže, které jsou přímo autobiografické, protože v nich Černá podává
svědectví o svém dětství a mládí stráveném s matkou. Na druhou stranu se můžeme dívat
na knihu tak, jak nám to nabízejí její blízcí:
Čteou-li Adresáta ti, kdo Janu K. znali, je jim jasné, že v okamžicích, kdy
popisuje svoji matku Milenu, píše vlastně stále o sobě. Je to naprostá a zcela
očividná identifikace.114
Tímto problémem se ve své práci zabývala Lucie Horáčková. Podle ní je velice
těžké posoudit, kde se jedná o identifikaci Černé s její matkou, protože osudy matky
a dcery byly v mnoha ohledech podobné.
Pojmenujme ty nejzásadnější: První sdílenou zkušeností Jany a Mileny byla brzká
ztráta matky. Matka Jesenské zemřela v roce 1913, když bylo Mileně sedmnáct let.
Prožitek Jany byl rozložen v čase: naposledy Černá viděla svou matku ve svých dvanácti
letech, v Petschkově paláci, kde Milena čekala na odjezd do koncentračního tábora. O čtyři
roky později Milena zemřela, ale jak Černá píše v úvodu knihy, dlouho tomu nemohla
uvěřit115:
Přesvědčila mě o tom jedna z rawensbr ckých žen, která s ní [Milenou] byla
téměř do poslední chvíle. Napsala mi dlouhý dopis o mámině pobytu v lágru
(…). Dopis, který by sám o sobě sotva stačil k tomu, abych pochopila prostý
a přitom pro mne tak těžko pochopitelný fakt, že Milena není.
Ale po několika dnech ke mně přišla a přinesla mi darem Milenin zub, který
od ní dostala, když je máma při paradentóze vyndavala z dásní jeden
po druhém. (…)
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Ležel přede mnou na stole kousek jejího těla, zlomek jejího úsměvu, součást
úst, která mne kdysi oslovovala. (…) to pro mne byl první důkaz máminy
smrti, který nebylo možno vyvrátit.116
Obě ženy také byly jistou dobu svého života závislé na drogách. Milena si po úrazu
navykla na morfium, které jí bylo podáváno pro umírnění bolesti. Jana několik let svého
života brala fenmetrazin – tvrdila, že původně jen jako lék napomáhající hubnutí. Z toho
plynula i další společná zkušenost obou žen – odvykací pobyty v psychiatrických
léčebnách.
Z důvodu své nemoci se nemohla Milena o svou dceru starat a musela zaměstnat
chůvu. I Jana nebyla schopná se o vlastní děti postarat – byly vychovávané jejím druhým
manželem a jeho matkou nebo trávily jistou dobu v pečovatelských zařízeních. Přesto obě
ženy své děti nesmírně milovaly a mnohokrát tomu dávaly výraz. V roce 1938 Milena
psala svým přátelům, kteří emigrovali, že jim přeje to, co by přála nejdražšímu člověku,
kterého na světě mám: Honze (...)117. V dopisech z Drážďan a koncetráku se také
mnohokrát zmiňovala o svém milovaném dítěti:
Moje dítě je v bezpečí – to je to nejkrásnější.118
Stokrát denně myslím na to, jak chudá bych byla, kdybych Tě neměla, můj
malý kamaráde. (...) Jsem v myšlenkách stále u Tebe, mám Tě ráda, víc než
všechno na světě.119
Stesk po Honze šílený…, po Honze, rok života za hodinu s Honzou.120
I Jana své děti milovala. Její syn Jan mnohokrát opakoval, že podle něho nebyla
Černá špatnou matkou, jen špatnou hospodyňkou121. Poté, co v roce 1968 emigroval,
mu Jana psala:
(...) chtěla bych, abychom zase našli cestu k sobě, abys pochopil to, co
obvykle člověk pochopí, až když je na to pozdě. Že totiž v mámě máš někoho,
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kdo Tě nikdy nepřestane mít rád a ani neexistuje nic, pro co by Tě mohl
přestat mít v srdci.122
Jejich vztah k dětem se ale lišil od typických vztahů rodič – dítě. Jak vzpomíná
Černá, matka s ní dost brzo začala mluvit jako s dospělou osobou. Když se Milena a její
partner Klinger živili překládáním, malá Jana se snažila do jejich práce zapojit:
A někdy jsem se pokusila přijít s nápadem i já. Obvykle nebyl k ničemu, ale
to vím až dnes. Tehdy můj návrh oba zvážili a vážně o něm hovořili – i když
asi velmi dobře věděli, že je nepoužitelný – a já jsem nikdy neměla pocit, že
jsem harant, který se plete dospělým do řemesla (...). Ostatně jsem ten pocit
neměla nikdy. Milena se mnou jednala jako s dospělým přítelem, alespoň
pokud to šlo.123
Podobné vzpomínky má i Janin syn Martin:
Žila po svém, protože to jinak neuměla, a vědomě za to platila. A já se na ni
kvůli tomu nezlobím, naopak, jsem rád, že se k nám dětěm chovala jako
k sobě rovným124.
A netýkalo se to jenom jejích vlastních dětí. Dcera Janiny kamarádky vzpomínala,
i když jí v té době bylo jen třináct, jak si s ní Černá povídala o životě a umění jako
s dospělou osobou a jak se občas dokázaly pozdě v noci procházet Prahou a hovořit.125
Ani Milena, ani Jana neuměly příliš zacházet s penězi. O svých rodičích Černá píše:
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.126
Potvrzují to i vzpomínky ostatních. Slávka Vondráčková ve své knize Kolem
Mileny Jesenské cituje jeden z dopisů s prosbou o půjčku a dodává, že za tyhle peníze pak
Krejcarovi odjeli k moři. Dluhy měla Jesenská vždycky:
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Tulila se k nim pořád, v dobách finanční pohody a nepohody, a nesnažila se
je splácet. 127
Stejně se chovala Jana, zvlášť v období, kdy ještě nějaké větší finanční prostředky
měla. Sama přiznává, že dědictví po dědečkovi utratila v přímo rekordním čase a pak často
slýchávala, že je celá maminka128. Černá se vlastně rychle ocitla na okraji bídy a půjčování
peněz pro ni bylo jedinou záchranou129.
Další prameny týkající se Mileny Jesenské v mnohém potvrzují vlastnoti, které
popisuje Černá. Některé shody v charakteru a chování obou žen (např. způsob zacházení
s penězi či vztah k dětem) můžou také vyplývat ze způsobu, jakým Milena svou dceru
vychovávala. Marie Jirásková tvrdí, že: Jana se musela promítnout do své matky, jinak by
knihu ani nebylo dost dobře možné napsat.130 Martin Černý, syn Jany, v rozhovoru
s Horáčkovou sice potvrdil, že v mnoha ohledech byly životy Mileny a Jany podobné, ale
spíše souhlasil s tvrzením Vodseďálka:
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.131
V každém případě z knihy Adresát Milena Jesenská dostáváme velice důležitou
informaci o Janině osobnosti. Nejlépe to vyjádřil Ivo Vodseďálek, který hovoří nejen
o identifikaci, ale dokonce o nahrazení matky vlastní osobou132, i když nepředpokládá, že
bylo toto jednání účelové. Náznaky tak daleko pokročilé identifikace s osobou matky je
možné najít už v zápisu z psychoanalýzy, kde se Černá přiznává k tomu, že dodnes ohýbá
pouze levou nohu při bezděčných úkonech: když volně stojí, když usedá133. Vodseďálek
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dále dodává: Jana se pokoušela napodobovat svou matku i v detailech svého života. (...)
Splynutí Jany s Milenou bylo úplné.134
Je zřetelné, že trauma ztráty matky velmi hluboce Černou zasáhlo a provázelo ji,
ne-li do konce, tak po většinu života.
3.2.4 Otisky duší
Otisky duší jsou formou nejbližší reportáži. Černá v pěti krátkých kapitolách
popisuje život v Nápravně výchovném ústavu v Pardubicích. Text byl publikován
v dvojčísle 1-2/1968 časopisu Divoké víno. Můžeme se domnívat, že vznikl brzy
po propuštění autorky z vězení.
Čtenáře, který neví, že autorka strávila rok v popisované věznici, možná po přečtení
textu ani nenapadne, že tuto zkušenost Černá skutečně měla. Autorka si totiž drží odstup
od popisované látky, nenajdeme žádný prvek, který by svědčil o autobiografickém
charakteru textu. V tom se Otisky duší liší od ostatní analyzované tvorby – jen díky
znalosti autorčina životopisu víme, že se jedná o text silně autobiografický.
V knize Adresát Milena Jesenská Černá píše:
Kdysi někdo – nevím kdo a nevím kde – vymyslel řád, podle kterého má být
řízeno vězení, a od té doby tedy podle toho řádu žijí lidé za mřížemi. Kdo
takhle pravidla vymyslel nevím, a nevím, čím se přitom řídil. Vím jenom, že
jsou stejná pro všechny věznice téměř docela bez ohledu na to, v kterém
režimu nebo státě se tyto věznice nacházejí.
(...)
Než jsem strávila rok v ženské věznici v Pardubicích, přečetla jsem toho dost
a dost o tom, jak lidé žili v lágrech, jak žili ve věznicích a jak se žilo
v awensbr cku. A dost a dost jsem si o tom nechala vyprávět
od Mileniných spoluvězenkyň.
V Pardubicích jsem pochopila, že mi z toho nebylo jasné prostě a jednoduše
nic.
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Opravdu mě ani ve snu nenapadá přirovnánat koncentrační tábory
k pardubické věznici. Nikomu tam v době, kdy jsem tam byla, nešlo o život
(...).
O tohle nejde.
(...)
Jde mi o to, podle jakého klíče se určují vězni privilegovaní a podle jakého
klíče se vytvářejí třídní rozdíly mezi lidmi za vězeňskou bránou. (…) Protože
peklo ze života lidem zavřeným za mříže, ostnaté dráty nebo bránu nedělají
jenom lidé v uniformě. Dělají jim je také – a někdy dokonce především –
jejich spoluvězni.135
Tyto vztahy Černá popsala ve své reportáži. Otisky duší se skládají z pěti krátkých
kapitol, pojmenovaných podle názvů emocí: úžas, strach, smutek, radost a naděje. V nich
autorka na příkladu osudů svých spoluvězeňkyň popisuje atmosféru ženské věznice druhé
poloviny šedesátých let. V životních příbězích ale nenajdeme žádný, který by alespoň
trochu připomínal život Jany Černé. I přesto smím tvrdit, že se jedná o text vysoce osobní.
To, co v textu Černá popisuje s chladným odstupem, najdeme také v jiných jejích
textech. Především ho můžeme srovnávat s obsahem autorčiny korespondence z vězení.
Vybrala jsem k tomu několik příkladů.
Každý večer – nebo téměř každý – se rozdávají dopisy. Některé ženy
dostávají psaní denně. Některé téměř nikdy. Z těch, které dopisy nedostávají,
jedna část počítá s tím, že se jejich jméno neozve. Ty se při vyvolávání jmen
dívají na příslušníka. ozhlížejí se po okolí, žďouchají do sebe a chovají se
celkem přirozeně. Druhá část čeká. I ta se dělí na dvě skupiny. První upřeně
hledí na onoho, kdo dopisy rozdává, nespustí z něj oči a okřikují netrpělivě
každého, kdo promluví: „Ticho, není rozumět!“ Druhé se tváří zcela
nezúčastněně. Jenom při jménech, která se podobají jejich, sebou nepatrně
trhnou, a když je vydán poslední dopis, pohasnou jim trochu obličeje
a ramena se jaksi schoulí do sebe.136
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Tento nezúčastněný popis rozdávání dopisů můžeme porovnat s obsahem dopisů
známým, kteří jí v období trestu pomáhali. Zbyňku Fišerovi a jeho ženě Julii Novákové
v dopisech vždy vřele děkovala za psaní a pomoc. V dopise z 15. února 1967 dokonce píše,
že ji samotnu občas překvapí, jak je na zprávách od nich přímo závislá137. Stejně tak
prosila o zprávy Slávku Vondráčkovou: Napiš mi prosím Tě, až zase budeš mít chvíli, co je
nového, ať nejsem beze zpráv.138
Ve stejné kapitole – Smutek – Černá popisuje situaci, kdy jedna z vězeňkyň odejde
na záchod a tam kouří a má záchvat stesku, pláče a nezadržitelného smutku139. Její
spoluvězeňkyně se ji snaží utěšit, připomínají, že ji doma čeká manžel, že brzy bude
návštěva.
Plačící nemluví, horečnatě kouří, až nakonec se rozkřičí: „Ale já už
se s nikým nikdy nedomluvím, já už se s těmi, co to neviděli, nikdy nebudu
moci domluvit, rozumíte mi?, s nikým se nikdy už nedomluvím. Nikomu to
nevysvětlím, rozumíte mi?“ Přestaly ji utěšovat. Asi rozumějí.140
Podobné pocity nesdělitelnosti vězeňské zkušenosti a stesku po životě venku Černá
popisovala ve svých dopisech. Asi nejdojemnější a nejvýstižnější popis takového stavu se
nachází v už citovaném dopise Fišerovi a Novákové:
A potom něco, co Vy dva neznáte – já jsem to taky dřív neznala – totiž stesk
po místě. Stesk ne po lidech, ale po ulicích, po známém schodu ve známém
baráku, po kaštanu, který obvykle kvete z podzima po druhé, stesk po
známém vrznutí dveří a známém tvaru křesla, vyloupnuté tužce v ořezadle
a uvolněném držátku u pera. Stesk podivně smutný a tíživý, který člověka
zavalí a zaplaví a nic se proti němu nedá dělat, jenom odhánět pryč známé
předměty a známá místa – to byste nevěřili, jak se člověku může úpěnlivě
stýskat po hřbitově. Chodila jsem po něm poslední dny kvůli datům, a bylo
mi tam hrozně dobře, celé hodiny jsem tam sama procourala – a teď se mi
po tom stýská. Je to podivný pocit a nikdy dřív jsem ho nepoznala. Člověk
najednou s otevřenýma očima vidí před sebou ne Pardubice – ale kus známé
137
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krajiny z Prahy. A vidí ji s takovou jasností, jakoby v ní byl. Palčivě, bolavě
a nezahnatelně jasně.
Ale to asi není přenosné ani sdělitelné (...).141
V úvodní části kapitoly Naděje Černá píše:
Naději potřebuje člověk jako vzduch. Dokud dýchá, nevzdává se jí. Nebo
dokud se jí nevzdá, dýchá. To nevím. Jedině v pekle prý žijí duše věčně bez
naděje, ale od toho je peklo, a existuje jedině po smrti. Na této zemi je nelze,
vzdor všem lidským snahám, udělat, tak jako asi nelze udělat ráj na zemi.142
Tato pasáž koresponduje s jiným osobním textem autorky. Je to sice text
z dřívějšího období, před vězeňskou zkušeností, ale srovnání obou dokládá, že i přes tuto
zkušenost Černá setrvala u svého názoru na to, jak velkou hodnotou je naděje:
Ani víru, ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse (...). Ale musí mít
naději, opravdovou naději bez zištnosti v jakékoli podobě, naději, která ho
nechrání před zoufalstvím, která ho nechrání před obludnou ztrátou všech
lidských hodnot, naději, která ho nechrání před ničím, dokonce ani před
zatracením ne, ale kterou jednou donese někam nahoru nebo dolů nebo kam
jako jedinou skutečnou hodnotu, kterou nese. Naději, která bude zvážená
a nebude shledaná lehkou, protože její váha je větší, než si snad při své
slepotě dovedeme představit143.
Z výše uvedených příkladů je jasné, že i když – oproti jiným textům Černé – jsou
Otisky duší psané s odstupem a působí nezúčastněně až chladně, jsou stejně jako ostatní
tvorba autorky autobiografické.
3.2.5 Ostatní povídková tvorba
Pro doplnění mé teze jsem zvolila několik dalších próz z tvorby Jany Černé. Na
jejich příkladu chci ukázat, že běžným postupem v tvorbě této autorky bylo využívání
drobných autobiografických prvků (např. fyzické rysy autorky u vypravěčů) nebo
popisování příběhů, které se zakládaly na životech jejích znamých.
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Fyzické znaky Jany Černé u vypravěčů – vlastně vypravěček – jsou nejvíc zřetelné
u dvou povídek. První z nich, Střecha, byla publikována 2. 4. 1964 v Kulturní tvorbě.
O hlavní hrdince víme, že nosí brýle a šilhá144, stejně jako autorka povídky. Zajímavá je
také ilustrace Jiřího Paříka k této povídce – jedná se v zásadě o portrét Jany Černé
(viz srovnání ilustrace s fotografií, obrazová příloha č. 2). Stejné fyzické rysy má hrdinka
nepublikované povídky Jak jsem jednou byla krásná:
Myslela jsem na všechny nedostatky, které mě trápily, na nepravidelně
vykrojená ústa, hrbolek na nose a nesouměrné oči.145
Pro hrdinku této povídky Černá zvolila také bydliště, ve kterém sama bydlela –
pražskou Letnou. Zdá se, že v závěru života se nejbližší okolí stalo inspirativním prvkem –
v nedokončené skice popisuje park Stromovka (kopie úryvku viz obrazová příloha č. 3).
Mnohem zajímavější je pátrání po příbězích, které Černou inspirovaly k povídkámfejetonům publikovaným v roce 1968 v časopise Divoké víno. V cyklu pojmenovaném
Malá růžová zahrada vyšly celkem tři povídky: Chybami se chytrá hlava učí (DV 3/1968),
Das ewig menschliche (DV 4/1968) a Socialismus je když... (DV 5/1968). Všechny tyto
povídky se spíše podobají fejetonu. Černá v nich líčí vždy jeden životní příběh.
Nejjednodušší je identifikovat inspiraci pro hlavního hrdinu popsaného v povídce
Chybami se chytrá hlava učí. Postavu mladého a talentovaného recitátora, který založil
poetickou vinárnu, lze rychle spojit se zakladatelem poetické vinárny Viola Jiřím
Ostermannem. V povídce se objevují i další nápovědy. O hrdinovi víme, že se po několika
pokusech v jiných divadlech rozhodl pro založení vlastního podniku, kde se bude recitovat
poezie, hrát džez, sedět u vína146. Rychle se ale začnou objevovat problémy s obyvateli
domu, kterým noční život ruší noční klid. Kromě stížností na hluk je hrdina také obviněn
z obchodu s drogami a také z toho, že si poetický kabaret založil proto, že je homosexuál
a provozuje v něm orgie s chlapečky147. Je otázkou, zda z toho byl Ostermann
ve skutečnosti obviněn, ale jako homosexuál se toho mohl obávat. Příběh končí skandálem
se zahraničním básníkem, po kterém umělecká rada podniku převzala vedení a hlavního
hrdinu vyhodila. Předlohou pro skándal s básníkem je jistě návštěva Allena Ginsberga,
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amerického beatníka, v Praze v roce 1965. Ve stejném roce také Ostermann z Violy odešel
a ředitelem se stal Vladimír Justl.
Další povídka, Das ewig menschliche, vypráví příběh muže, který se narodil
v jihočeském městě, pár let před první světovou válkou. Vyučí se drogistou, aby přejal
obchod po otci, nakonec však jde studovat teologii. Po ukončení studia vstoupí do vojska,
kde se stane zdravotníkem. Šťastně se ožení. Pak přijde druhá světová válka a hrdina končí
na italské frontě. Přežít mu pomáhá vědomí, že na něj doma čeká milovaná manželka.
Bohužel – žena se za jeho nepřítomnosti zamilovala do muže, který měl za ženu židovku,
a tak, aby své lásce pomohla, židovku udala. Po návratu ji hrdina našel v pankrácké
věznici, čekající na soud podle Benešova dekretu. Zklamaný hrdina se se ženou rozvede.
I druhé manželství skončí rozvodem kvůli manželčině nevěře. K tomu přijde usnesení,
kvůli kterému hrdina ztratí práci – byl totiž za války členem tzv. Vládního
(kolaborantského) vojska. Sice byl nadále využíván vojenskými pány, dostával úkoly,
o kterých podával hlášení, podepsaná „Pramen“ a přidělené číslo148. Nakonec si našel
místo jako omývač mrtvol v pohřebním ústavu. Nebyla to sice dobře placená práce, ale
občas z mrtvol odcizil nějaké oblečení, které pak prodával. Našel si ženu – také omývačku
mrtvol, aby mu jeho práci nevyčítala.
Tenkrát se nechala Černá inspirovat životem svého třetího manžela, Aloise
Krátkého. Narodil se v roce 1913 v Českých Budějovicích a stejně jako hrdina povídky se
vyučil drogistou. O jeho životě v meziválečném období a za druhé světové války není
mnoho informací, ale v rozvodovém spisu uvádí, že byl do roku 1959 zaměstnán v armádě.
Později se stal pitevním laborantem. O tomto píše i Slávka Vondráčková ve své
vzpomínce:
Ten později pracoval v pitevně. Pamatuji si, že přepravoval utonulé z Vltavy
do pitevny. Jana textil z nich prala a spotřebovala na výrobu šatečků
pro panenky, které dělala pro obživu. „Dobrej kšeft“ říkavála mi a smála
se.149
V rozvodovém spisu Krátký také uvádí příčiny rozpadu jeho manželství s Černou –
mezi jinými i zaměstnání, jaké vykonával. Tento druh mého zaměstnání, jak jsem
vyciťoval, vzbuzoval někdy odpor u odpůrkyně, a docházelo proto mezi námi
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k diferencím,150 tvrdil. V povídce tento problém Černá vyřešila velice jednoduše – našla
hrdinovi manželku se stejným zaměstnáním. Další podobností je narážka na hrdinovo
udavačství (Pramen a přidělené číslo) – Aloise Krátkého najdeme v seznamu
spolupracovníků StB s číslem 17273151.
Nejobtížnější, zpočátku až nemožná k nalezení, byla předloha pro příběh z poslední
povídky z cyklu Malá růžová zahrada –„Socialismus je když…“. Podle Lucie Horáčkové
je z námětu a jména hlavní hrdinky – Anny – zřejmé, že se jedná o metatext románu Ivana
Olbrachta Anna proletářka (toto označení pro hrdinku je dokonce užito v textu
povídky)152. V knize Egona Bondyho Prvních deset let najdeme však vzpomínku:
Na jaře 1956 jsem měl jeden šťastný zážitek. Spřátelil jsem se, a na čas se i
miloval, s Aňutou, proletářskou, trochu cáknutou, a proto pořád osudem
bitou ženskou, upřímnou a naivní, matkou šesti dětí, o nichž hrdě
prohlašovala, že jsou to děti jedné matky, a na něž jí nikdo neplatil alimenty.
Znal jsem ji od Honzy, která měla s dětmi – nyní už čtyřmi – podobný osud,
seznámily se v útulku pro bezprizorní matky u Mannů v Krči. Jednou u nás
drhla podlahu, a když jsme spolu chvíli flirtovali, dostali jsme se do postele.
Pár krátkých týdnů jsme chodili po procházkách, jezdili za jejími dětmi
rozstrkanými po různých ústavech okolo Prahy a oba jsme se chovali jako
malí. Aňuta jakožto uvědomělá komunistka dělala postupně služku u všech
prominentů předválečné avantgardy a vyprávěla mi mnoho smutných
historek z této doby svého života153.
Potvrzení, že se jednalo o skutečný příběh autorčiny známé, mi přineslo setkání
a nasledná korespondence s pamětnicí, sestrou Magdalenou Šmídovou, která Janu Černou
poznala prostřednictvím své matky, Anny Šmídové. Anna Šmídová se s Janou Černou
přátelila od padesátých let. Vyprávěný příběh mi připadal povědomý, a proto jsem sestře
Šmídové tuto povídku poslala – potvrdila mi, že jedná se o příběh její matky.154
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3.3

Shrnutí
Analýza vybrané tvorby Jany Černé jasně dokládá tvrzení Iva Vodseďálka o tom,

že autorka ve všem, co napsala, řešila svůj problém155.
Problémem, který výrazně převažuje – objevuje se u tří děl – je motiv matky.
V novele Hrdinství je povinné se autorka soustředí na otázku: Jaká byla matka? Hlavní
hrdina se snaží sestavit si obraz své zemřelé matky ze svých vzpomínek a také z vyprávění
vlastního otce a matčina milence. Sama Černá se podobnému úkolu věnovala po většinu
života – přes psychoanalýzu, ve které se vyrovnávala s vlastními vzpomínkami,
až ke zpovědím pamětníků, o něž je požádala spolu s Jaroslavou Vondráčkovou. Celý
proces hledání je u Černé ukončen vydáním životopisné knihy Adresát Milena Jesenská.
Svůj vztah k matce řešila Černá také v povídce Předepsaný počet řádků, ve které mladá
dívka píše dopis své vězněné matce, a mezi řádky dopisu čtenáři prozrazuje svoji
opravdovou situaci. Objevují se tam i výčitky matce – dívka je nešťastná, protože musí
bydlet s dědečkem, se kterým nevychází dobře. Podobné konflikty měla Černá
s profesorem Jesenským, se kterým byla nucená bydlet po zatčení Jesenské.
Dalším zásadním dílem Jany Černé je reportáž z pardubické věznice Otisky duší.
Text se nápadně liší od ostatní tvorby autorky, a to výrazným odstupem vypravěče
od popisované látky dosaženým díky publicistickému stylu. Náhodný čtenář, nezná-li
biografii Černé, pravděpodobně neodhalí, že realitu NVÚ Pardubice autorka poznala
na vlastní kůži. Přesto se jedná o text vyloženě autobiografický – autorka strávila rok
v popisované věznici. Srovnání s dopisy, které psala svým přátelům v době trestu,
jen dokládá, že pocity a zážitky popsané v reportáži jsou její vlastní.
Povídky Černá psala většinou pro výdělek – ale i v nich nechávala část sebe. Byly
to většinou drobnosti, jak fyzické rysy vypravěček, tak umístění děje povídky do známého
prostředí pražské Letné, na které bydlela. Pro povídky-fejetony publikované v Divokém
víně čerpala náměty ze života svých známých: v cyklu Malá růžová zahrada popsala
osudy Jiřího Ostermanna, svého třetího manžela Aloise Krátkého a své přítelkyně Anny
Šmídové.
Závěrem můžeme říct, že ne-podzemní tvorba Jany Černé přináší a doplňuje mnoho
informací o autorčině životě a neměla by být opomíjená.
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Závěr
Ve své práci jsem se zabývala tzv. oficiální tvorbou české spisovatelky Jany Černé.
Zaměřila jsem se na zkoumání autobiografických prvků, které autorka ve své próze
zpracovala.
Abych mohla srovnávat dílo se životem Jany Černé, tak jsem v první kapitole
nastínila stručný spisovatelčin životopis. Ke zpracování této kapitoly jsem použila jak
knižní a časopisecké, tak archivní, často nikdy nepublikované, prameny. Zatím totiž
nevyšla žádná knižní biografie Jany Černé. V práci na této kapitole mi velice pomohli
literární historici PhDr. Marie Jirásková a PhDr. Martin Machovec a také pracovníci
Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Archivu bezpečnostních složek
Ústavu pro studium totalitních režimů a Centrální spisovny Městského soudu v Praze
a také Mgr. Jan Ryba z Archivu hlavního města Prahy. Díky různorodému pramennému
materiálu jsem mohla vykreslit poměrně detailní obraz života Jany Černé a přiblížit její
komplikovaný osud. Práce s archivními zdroji, obzvlášť se soudními spisy, mi umožnila
opravit chybné životopisné údaje a další nepřesnosti, které vznikly a v ostatních zdrojích se
opakovaly, hlavně kvůli nedostatku spolehlivého pramenného materiálu. Z toho hlediska je
moje práce unikátní, jelikož v takovém rozsahu se ještě nikdo biografii Jany Černé
nevěnoval -

i do teď nejobsáhlejší a nejdetailnější zpracování, tj. bakalářská práce

Bc. Lucie Horáčkové (ze které jsem také čerpala), obsahuje určité nejasnosti a prázdná
místa v životopise spisovatelky.
Druhou kapitolu jsem věnovala vymezení pojmů. Zkoumala jsem, co znamenalo
oficiálně publikovat v době komunismu, obzvlášť v letech 1948 – 1969, kdy Černá tvořila
a publikovala. Hlavním zdrojem pro poznání reálií té doby pro mě bylo kompendium
Dějiny české literatury 1945 – 1989 Pavla Janouška a kolektivu. Čerpala jsem také z eseje
PhDr. Martina Machovce Od avantgardy přes podzemí do undergroundu a monografie
Gertraude Zandové Totální realismus a trapná poezie. Tyto dvě pozice mi pomohly
nakreslit rozdíl mezi tzv. undergroundovou nebo podzemní literaturou a literaturou
oficiálně vydávanou. Dospěla jsem k závěru, že pro tvorbu Jany Černé, kterou jsem zvolila
k analýze, a pro kterou se obvykle používá pojem oficiální, je mnohem přesnější
pojmenování ne-podzemní – pro odlišení od tvorby, kterou publikovala v podzemní Edici
Půlnoc v padesátých letech.
Hlavní částí mé práce je analýza vybraných děl, které se věnuji ve třetí kapitole.
Vybrala jsem novelu Hrdinství je povinné (1964), povídku Předepsaný počet řádků ze
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souboru Nebyly to moje děti (1966), vzpomínkovou knihu o matce Adresát Milena
Jesenská (1969) a také tvobu publikovanou časopisecky: reportáž Otisky duší (1968),
tři povídky-fejetony z cyklu Malá růžová zahrada (1968) a povídku Střecha (1964). Jako
doplnění jsem také zvolila nepublikovanou povídku Jak jsem jednou byla krásná (1978)
a nedatovaný nepojmenovaný úryvek rukopisu, který jsem našla v archivu PhDr. Marie
Jiráskové. Tuto tvorbu jsem pak srovnávala s pramenným materiálem, který jsem sbírala
při psaní první kapitoly. Ve třech prvních analyzovaných dílech je přítomný motiv matky.
V novele Hrdinství je povinné je hlavním autobiografickým prvkem hledání odpovědí
na otázku Jaká byla maminka? Vedle toho se také objevuje emigrace otce hlavního hrdiny
z komunistického Československa a pobyt hrdiny na stavbě mládeže. Povídka Předepsaný
počet řádků pojednává o dívce píšící dopis matce, která je ve vězení – stejně jako byla
matka autorky. Logickým pokračováním ve zpracování traumatu autorky vyplývajícího
z rané ztráty matky bylo napsání životopisu Mileny Jesenské. Tato vzpomínková kniha
o Mileně Jesenské je z hlediska autobiografických prvků zajímavým případem. Jde v ní
těžko odlišit, kde Černá píše o své matce, a kde - jak tvrdí autorčini blízcí – se za postavou
Jesenské skrývají autorčiny zkušenosti. Tyto obtíže jsou způsobené podobnostmi
v životech obou žen (mj. časná ztráta matky, návyk na drogy, zkušenost z vězení).
Od ostatních analyzovaných textů se výrazně liší reportáž Otisky duší. Zdánlivě je to čistě
novinářský text psaný s odstupem (díky čemuž však popisované prostředí pardubické
věznice působí na čtenáře mnohem silněji), avšak po srovnání s dopisy Černé z vězení se
stává mnohem osobnějším vyznáním. Na závěr jsem se věnovala časopisecké tvorbě,
na příkladu, kterým jsem ukázala, že i tam se objevují rysy autorky – často jsou to fyzické
vlastnoti Černé u vypravěček povídek nebo zpracované životy blízkých a přátel autorky.
Díky podrobné analýze nepodzemní tvorby Jany Černé jsem dospěla k závěru, že
není pravdou, že autorka psala své knihy jen pro peníze. I když u části z nich mohl
převažovat výdělečný účel nad potřebou uměleckého vyjádření, je zřejmé, že většina její
prózy má velmi osobní náboj. Ivo Vodseďálek měl pravdu, když prohlásil, že přes svoji
tvorbu dovolila Jana Černá nahlédnout do svého života (...)156. Z tohoto důvodu nemůže
být její nepodzemní tvorba opomíjená a pro případného životopisce nese mnoho důležitých
informací o autorčiných zkušenostech či pocitech.
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-

Poznámky z psychoanalýzy Jany Černé, 24. 11. 1948

Soukromý archiv rodiny Černých
-

-

Úřední dokumenty týkající se Jany Černé: Znalecký posudek z oboru psychiatrie a
psychologie, Spis Okresního soudu v Pardubicích zn. 10 P 89/70, Oddací list Jany a
Daniela Ladmanových, Úmrtní list Jany Černé
Nepublikovaný strojopis povídky Jak jsem jednou byla krásná

Soukromý archiv Jana Černého
-

Dopisy Jany Černé Janu Černému
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Soukromý archiv PhDr. Marie Jiráskové
-

Nepubikovaný strojopis vzpomínek Jaroslavy Vondráčkové Bez břehů a bez hranic
(ed. M. Jirásková)
Poznámky PhDr. Marie Jiráskové z rozhovorů s pamětníky Mileny Jesenské
Dva nepojmenované rukopisy úryvků povídek Jany Černé

Soukromý archiv PhDr. Martina Machovce
-

Dopisy Jany Černé Egonu Bondymu a Julii Novákové
Poznámky PhDr. Martina Machovce z rozhovorů s pamětníky

Soukromý archiv Magrit Saadové
-

Dopis Jany Černé, r. 1962

Soukromý archiv sestry Magdaleny Šmídové
-

Svatební fotografie Jany Černé a Ladislava Lipanského

ROZHOVORY S PAMĚTNÍKY
Osobní setkání s Janem a Milošem Černým, listopad 2013
Osobní setkání s Danielem Ladmanem, červen 2013 a následná e-mailová korespondence
Osobní setkání s řádovou sestrou Martou Šmídovou, září 2014 a následná e-mailová
korespondence
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Obrazová přiloha
Obrazová příloha 1.

Obrázek 1. Objednavkový formulář knihy Adresát Milena Jesenská. (zdroj: archiv PhDr
Marie Jiráskové)
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Obrázová příloha 2.

Obrázek 2. Výše ilustrace Jiřího Paříka k povídce Jany Černé Střecha (zdroj: Kulturní tvorba,
2. 4. 1964). Niže: fotografie Jany Černé z obálky knihy Hrdinství je povinné, Naše Vojsko, 1964.
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Obrazová příloha 3.

Obrázek 3. První strana nepublikováného nepojmenováného úryvku rukopisu, ve kterém
autorka umistila děj do svého okoli - parku Stromovka (zdroj: archiv PhDr Marie Jiráskové).

Přepis fragmentu rukopisu:
V místě, kde cesta zabočovala do parku, byl dřevěný můstek přes příkop ztmavlý
vlhkem a už tak dost široká cesta Královské obory ztratila kraje a rozšířila se do ztracena.
Prabídné počasí k procházce zředilo každodenní penzisty na několik osamělců.
Táhli se dvěma směry, holešovičtí k Letné a letenští k Holešovicím, míjeli se aniž
viděli z pravého konce cesty na levý a mlha jim brala pozdravy z úst.
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Obrazová příloha 4.

Obrázek 4. Fotografie Jany Černé z druhé poloviny padesátých let (zdroj: Archiv Dopravního
podniku hl. m. Praha)
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Obrazová příloha 5.

Obrázek 5. Svatební fotka Jany Černé a Aloise Krátkého (zdroj: fond Jaroslavy Vondráčkové,
Literární archiv, PNP)
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Obrazová příloha 6.

Obrázek 6. Svatební fotografie Jany Černé a Ladislava Lipanského. První vpravo je Anna
Šmídová. Na druhé straně fotografie - věnování Anně Šmídové (zdroj: archiv s. Magdaleny Šmídové).

58

