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vnitřní a vnější prostor

Vlastně ani nemusíš zavírat oči, aby sis vzpomínky přivolala. 

Stále se ti vrací týž obraz. Sedíš u postele své nemocné matky 

a matka se ptá (jako vždycky), co jsi viděla nebo zažila cestou ze 

školy domů, a ty vyprávíš (stejně jako vždycky) o sedmi pozla-

cených andělíčcích na Maltézském náměstí nebo o staré kašně 

s pitnou vodou u kostela Svatého Ducha v Dušní ve tvaru dvou 

bronzových dlaní sevřených kolem tenounkého čurku vody.

„Vůbec si nevzpomínám, že by tam kdy nějaká kašna stála,“ 

namítá matka, ale ty trváš na svém: je tam, opravdická a vždycky 

tam byla.

Zvláštní je, že se ti tyhle obrazy vracejí v době, kdy sama ležíš 

nemocná na pryčně – nepřicházejí obrazy skutečné Prahy nebo 

té Prahy, kterou si v představách vybavuješ a po níž toužíš, 

nýbrž města neexistujícího nikde jinde než ve vyprávění tvé 

nemocné matce ve chvílích, kdy nebylo co vyprávět, nebo na-

opak když co vyprávět bylo, ale ty jsi to vyprávět nemohla.



10

Nemoc tou dobou matku už zcela upoutala na lůžko, a když 

ses vrátila ze školy, sedávala jsi u ní hodinu či dvě. Oběma se 

vám v těch chvílích zdálo, že byt v Ovocné je rozpolcen vedví: 

není tu jen obytná část a zubní ordinace tvého otce, ale hlavně 

půlka skutečná a půlka neskutečná. Z ordinace, vzdálené přes 

další dva pokoje, sem doléhaly štěbetavé, jasné ženské hlasy, 

podtržené širokým basem tvého otce, jak je nabádal a napo-

mínal, chvílemi si zanadával a hlaholil hlubokým smíchem. 

V létě, kdy byly dveře ordinace dokořán, slyšely jste také vrzá-

ní a řinčení, jak sestřička Vlasta vytahovala šuplíky kartotéky 

a jak na plechových tácech přenášela rachotící předměty. To 

byl skutečný svět. A za ním, v pokoji se zataženými závěsy, pod 

kruciLxem zavěšeným na zdi nad matčinou postelí, tam se na 

místo prázdných slov tlačila fantazie.

„Vyprávěj mi o blanických rytířích,“ řekla jsi třeba, a pokud se 

matka ten den cítila dost silná, poprosila tě, ať jí podložíš záda 

polštářem o trochu výš, a pak ti znovu vyprávěla tvou zamilo-

vanou pověst:

V té temné hoře spali rytíři. Spali tisíc let a jen několik 

málo vyvolených vědělo, že tam jsou. Jednoho dne 

přišla malá holčička se srpem a nůší posekat trávu na 

louce při úpatí hory a tu náhle jeden z rytířů stanul 

před ní. Probudil se a šel napojit koně, a když hol-

čičku spatřil, zeptal se jí, zda by s ním nešla do hory 

pomoci rytířům uklidit. Za tisíc let se i v temné hoře 

nashromáždí spousta špíny a usednou mračna pra-

chu. Dívka souhlasila a vešla do hory a potom uklíze-

la a cídila kolem spících rytířů. Byla pryč pouze jedi-

ný den. Ale když se vrátila, bydleli v jejím domě cizí 

lidé, její matka a otec byli dávno po smrti a ona sama 

k nepoznání zestárla. Třetího dne zemřela, vyčerpaná 
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a zesláblá. – Tak uběhne rytířům jeden den jako nám 

spousta let. Hluboko v hoře spí dál, aby se, až naší 

zemi bude hrozit velké nebezpečí, probudili, povstali 

a osvobodili nás.

Řinčení skleniček a kovových nástrojů se ozvalo pokaždé, 

jakmile se rozletěly dveře ordinace. Profesor Jesenský nebral 

jen jako povinnost, nýbrž jako čest vyprovázet své pacienty. 

V předsíni pak švitořily veselé ženské hlasy a duněl otcův bas. 

A kdyby je Vlasta včas nezahnala, přimísili by se do toho sbo-

ru i oba profesorovi dobrmani. Kňučeli, oddechovali, supěli 

a capkali kolem dokola po předsíni, klapali drápky o podla-

hu, dokud se návštěva nerozloučila a vstupní dveře se za ní 

nezabouchly.

„Z toho člověku až zvoní v uších,“ poznamenala tvoje matka 

s úsměvem.

Věděla jsi, že si každý den představuje, co asi tvůj otec provádí 

v ordinaci páchnoucí kafrem tam venku v opravdovém světě. 

Možná bylo právě tohle na její vleklé nemoci to nejhorší: vědo-

mí, že svět ji opustil dávno předtím, než ona opustila svět. Ze 

strachu, že zůstane sama a nepovšimnutá, si přála, abys u ní 

každé odpoledne sedávala.

„Nejdřív se ztratí svět, a to je smrt,“ říká a zvedá tvou ruku 

ve své.  „Až se ti čáry v dlani rozplynou, budeš už pryč.“

horečka (ravensbrück, 17. května 1944)

Dlouho nebylo mrtvých víc, než kolik by se dalo každodenně 

spočítat. Dvakrát denně, ráno a večer, dostalo půl tuctu ver-

fügbaren povel vyjet mezi baráky s umrlčí károu. Ti, jimž byla 

stanovena diagnóza a předepsána léčba, jako Milena Jesenská, 

si zatím užívali privilegia, že budou moct skonat v řádném 

nemocničním revíru naproti seřadišti. Dřevěná lůžka tu byla 
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jedno ke druhému postavena tak těstě, že se v noční tmě od 

sebe ani nedala rozeznat. Světlo z jediného mléčného skla ve 

dveřích odhalovalo jen temný chumel přikrývek a vězeňských 

šatů. Nic víc. Dokonce i teď v květnu tu byla taková zima, že se 

dech jako opar srážel před ústy.

17. května 1944 hlásí meteorologické stanice v Meklenbursku- 

-Předních Pomořanech zataženo, později protrhávání oblačnos-

ti: na nebi nad táborem ještě ani svítat nezačalo, když se přesně 

ve čtyři hodiny rozječely první sirény. Celým táborem se z baráků 

ozývá křik velitelek světnic a blokových starších, které procháze-

jí mezi pryčnami a třískají do nich. Vrzání dřeva, jak se tisíce 

vězňů zvedají z prken, pleskot bosých nohou o ledovou podlahu. 

Věčný boj o místo ve frontě do umývárny a honem rozžvýkat 

kousek tvrdého chleba a zapít hrnkem melty, než se rozezní 

druhá siréna, appellstehen, svolávající k nástupu. Celý appell-

platz o rozloze čtverečního kilometru mezi baráky a adminis-

trativními budovami lágru se plní vřavou běžících a klusajících 

žen, a ta změť se jen zvolna rozpadá a formuje do desetistupů. 

Bloková starší vpředu krok vpravo. Tisíce žen v dřevácích a pru-

hovaných vězeňských šatech se zástěrou a šátkem na hlavě, vět-

šina z nich má nádobu na jídlo uvázanou u pasu, stojí zpříma 

a ztuha a dozorkyně přecházejí kolem nich, aby se ubezpečily, 

že se žádné nějakým zázrakem nepodařilo přes noc zmizet.

Při tomhle počítání je času habaděj na pozorování oblohy: 

jemná síť puklinek, vzor bledých tenkých cárů mračen, z nichž 

jako kdyby dýchaly bledě modré a růžové tóny.

„Nikdy jsem neviděla takové nebe jako nad lágrem, pořád vše-

lijak měnilo barvy,“ napsala daleko později ve svém svědectví 

Wanda Półtawska, jedna z žen, které přežily vězení i následné 

pochody smrti.

Stála a pohupovala se na chodidlech v jílu pod nebem na 

seřadišti a spolu s ostatními polskými vězeňkyněmi se modlila 
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otčenáš. Takhle to chodilo každé ráno a spousta žen z ostatních 

národních bloků se brzy naučila polská slova modlitby a přidá-

vala se. Chór zimomřivých ženských hlasů:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Zdravotnický personál lágru je z ranního nástupu osvobozen. 

Ještě než se dokončí kontrolní počítání a vězni se zařadí ke 

svým pracovním komandům, zdravotníci se pouštějí do obhlíd-

ky marodek lágru. Potom přes seřadiště přechází česká dok-

torka Zdeňka Nedvědová a za ní v těsném závěsu doktor SS 

Percival Treite. Před prvním z baráků, který se také používá 

jako infekční karanténa, už čekají dva vězni s umrlčí károu. Je 

to vlastně jednoduchý žebřiňák s podélnými latěmi na bocích, 

aby mrtvoly nevypadávaly. Po zhruba půlhodině jsou ven vyne-

sena dvě těla. Žena, kterou položí navrch, je stále ještě oblečená 

do pruhovaných vězeňských šatů a na jednom rukávu má pod 

červeným trojúhelníkem, který musí nosit všichni političtí věz-

ni, přišitý i žlutý trojúhelník, což znamená, že tady na nemoc-

ničním revíru také pracovala. Ženina levá ruka propadla mezi 

latěmi ven a doktorka Nedvědová klade opatrně, skoro lásky-

plně paži zpátky na ženinu hruď, než obě verfügbaren stačí 

zvednout rukojeti a se zády napnutými pod tíží těl odvlečou 

káru na křivých rozviklaných kolech k bráně a krematoriu na 

protější straně.

dopis

Doktor Percival Treite podepsal úmrtní listy a potom se v kan-

celáři pustil do zpráv pro pozůstalé, nezbytné rutiny, která 
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mu každé ráno zabrala pár hodin. Za normálních okolností 

se používal standardní formulář, kde se uvádělo datum úmrtí 

a diagnóza. Poté následovalo krátké politování, že vězňův život 

nešlo navzdory „vynikající lékařské péči“ zachránit. Oznámení 

pak přepsala sekretářka a podepisoval je sám velitel tábora Fritz 

Suhren.

Dopis profesoru Jesenskému do Prahy se ale nesl v důvěrněj-

ším duchu a podepsal ho doktor Treite osobně. Stojí v něm, že 

za studií měl „tu čest“ být přítomen na jednom ze seminářů 

doktora Jesenského a že setkání s jeho dcerou v lágru jen posí-

lilo kolegiální úctu, již k profesorovi vždycky choval.

A pak následuje krátké shrnutí průběhu nemoci:

Po operaci se Vaše dcera probrala z narkózy a požádala 

mne, abych jí ukázal odstraněnou ledvinu. To jsem 

učinil a ona jako správná dcera lékaře spokojeně při-

kývla a poté znovu upadla do dřímot. Bohužel jsme po 

několika málo měsících zjistili, že i druhá ledvina je 

zasažená, a že tudíž Vaší dceři není pomoci.

životopis

Jan Jesenský nejprve bydlel s rodinou v poměrně skrovném bytě 

na žižkovském Prokopově náměstí, když se pak ale koncem stole-

tí cítil dost zralý na to, aby si otevřel vlastní kliniku, přestěhovali 

se Jesenští do Ovocné u Můstku na dolním konci Václavského 

náměstí. Byl to nápadný dům s novobarokní fasádou zdobenou 

skoro neuvěřitelným množstvím ornamentálních nádob, vin-

ných hroznů, válečníků s nadutými tvářemi, Medúzami s vypou-

lenýma očima a hlavou ověnčenou svíjícími se hady.

Mileně bylo sedm, když se rodina přestěhovala. Kdyby ten-

krát matku poprosila, ať ji zdvihne k některému ze čtyř oken 

v salonu, která všechna vedla na Václavské náměstí, mohla na 
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vlastní oči vidět, jak roste nová Praha. Po celá desetiletí sem 

koňské povozy vláčely po vltavském nábřeží stavební materiál 

a starý dobytčí trh, jímž se věčně proháněl vítr, se zvolna měnil 

v rozlehlé náměstí se stromy uprostřed. Pomalu každé nároží tu 

bylo pobito prkny a zpoza nich hartusily a nadávaly pronikavé 

mužské hlasy a ozývalo se zvonivé bušení kladiv.

Nové budovy postavené podél linie starých hradeb vypa-

daly tak nějak přísněji. Vůbec se nepodobaly stavbám kolem 

Maltézského náměstí na Malé Straně, kde bydlela Milenina 

babička z otcovy strany. Pro sedmiletou holku nabývaly tyhle 

malostranské domy podoby živých bytostí. Jeden z nich seděl 

na bobku v příšeří nad podloubím, jiný zvedal vížku k nebi, asi 

jako když kočka hrbí záda ke rvačce. Mezi domy byly průchody 

a úzké uličky ústící do napohled nekonečných řad pokřivených 

a rozkymácených schodišť. I s počasím se tváře všech těchhle 

starobylých budov měnily. V mlze ustupovaly do pozadí jako 

stydlivé baletky, za deště se malby a ozdoby nad vstupními dveř-

mi rozpouštěly, jako kdyby fasádu otřela neviditelná ruka, ale 

pak se znovu objevovaly, hned jak slunce vykouklo z mraků, 

syté a barevné jako obrázky z pohádek.

Ale tady na Novém Městě se nestavělo tak, aby domy tančily 

a svítily, ale aby stály důstojně, každý na svém přiděleném mís-

tě. I fasády tu Mileně připadaly těžší, temnější a odmítavější, 

jako třeba palác Koruna, který z oken salonu viděla růst na 

protějším rohu v ulici Na Příkopě. Úplně na vršku u samotné 

koruny bylo v dešti vidět hlouček Atlantid s pažemi vzájemně 

kolem ramen a s pohledem přísně upřeným před sebe.

„Koho tu střeží?“ zeptala se jednou otce.

„Přece nás,“ odpověděl. „Abychom věděli, že už se nemáme 

proč stydět. Že my Češi jsme tu ve svém.“

Ve vnitřních prostorách nových domů se skvěly stejně elegant-

ní pasáže jako v Paříži a ve výlohách tu předváděli své zboží 
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modistky i rukavičkáři. Než Mileninu matku nemoc upoutala na 

lůžko, často se tady spolu procházely. Byly tu elegantní kavár-

ny, kde bylo možné posedět, a v zadním traktu jedné z nich, 

kavárny Orient, byl dokonce nově otevřený biograf.

Ne všichni ale sdíleli nadšení profesora Jesenského z nové 

rostoucí české metropole. O nedělích, kdy obchody měly zavře-

no a náměstím se rozléhaly pouze hluboké mohutné zvony fran-

tiškánského kostela Panny Marie Sněžné, vytvářely se na korzu 

v proudu lidí, kteří neměli co jiného na práci, skoro vojácky 

pevné formace mladých skandujících studentů. V jednom ze 

svých článků daleko později Milena Jesenská na jednu takovou 

neděli vzpomíná:

Od Prašné brány pochodovali rakouští studenti ve 

svých barevných čepicích, ale nikoliv už po chodníku, 

nýbrž prostředkem ulice. Zpívali, šli uceleně a duni-

vým, ukázněným krokem. Najednou vyšel z Václavské-

ho náměstí zástup Čechů – a taky nešli po chodnících, 

taky šli středem ulice. Šli mlčky. Maminka mne držela 

v okně za ruku, trochu silněji, než bylo třeba. A v první 

řadě těch českých lidí šel můj táta. Poznala jsem ho 

z okna a měla jsem velkou radost, ale maminka byla 

bílá jako stěna a radost zřejmě neměla. A pak to šlo ráz 

naráz: z Havířské ulice vyběhl najednou zástup policie 

a postavil se mezi oba tábory. Příkopy byly uzavřeny 

těm i oněm. Ale i ti i oni šli pořád dál. Pořád dál. Pak 

dorazili Češi až ke kordonu policistů a byli vyzváni, aby 

se zastavili. Byli vyzváni ještě jednou. A pak potřetí. 

Nevím už vůbec, co se pak stalo. Vím, že třeskly nějaké 

rány, že celý zástup českých lidí se proměnil z tiché-

ho v křičící, že Příkopy byly nějak naráz prázdné, ale 
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že tam zůstal jeden člověk před puškami stát – můj 

táta. Pamatuji se docela jasně, naprosto jasně, jak 

stál. Klidně, s rukama podle těla. Vedle něho leželo 

na zemi něco hrozně podivného – nevím, zdali jste 

viděli, jak vypadá postřelený člověk, když se zhroutí. 

Nemá nic lidského, vypadá jako pohozený hadr. Asi 

to byla minuta, co táta takhle stál – nám s maminkou 

to připadalo jako roky. Pak se shýbl a začal obvazovat 

tu lidskou trosku, která ležela vedle něho na dlažbě. 

Maminka měla oči přivřené a po tvářích jí tekly dvě 

velké slzy. Pamatuji se, že mne vzala do náručí, jako 

by mne chtěla udusit.

Milena Jesenská: „O umění zůstat stát“

Přítomnost, 5. dubna 1939

otec a dcera

Profesor Jesenský měl pro nenáviděné Němce jedno pojme-

nování: říkal jim švábi. Zvedni prkna v hospodě a uvidíš jich celá 

hejna prchat před světlem, jako kdyby byli vlastní hanbou březí.

Otcův portrét: Napohled nepříliš vzrostlý muž, ale silný a pod-

saditý. Na ven nosil módní kajzrrok, nízký cylindřík a lehce 

zastrčený monokl, píše ve svých pamětech Slávka Vondráčková, 

Milenina kamarádka z dětství. V takových chvílích se důstojnost 

proměnila v grimasu, jíž se podřídilo celé tělo. Bez monoklu 

a cylindru měla jeho tvář výraz zbožného mnicha. A jako nebe 

se dokázala tahle mnišská tvář otevřít tím nejvřelejším a nej-

přitažlivějším úsměvem, jaký si člověk dovede představit, ale 

vzápětí nato se zakabonila. Oči se zúžily a zpřísněly, celý pan 

profesor náhle vypadal jako ostnatá výhrůžka, podtržená ještě 

puklinou v bradě a tužkami zastrčenými v náprsní kapse bílého 

pláště, nebo to taky dělaly všechny ty zubní protézy vystavené 
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na polici nad psacím stolem, které si Milena brávala do dlaní 

a hrála si s nimi – klapy klapy klap, nová soupravička pro paní 

Fleichmayerovou.

Nechovala k němu ani špetku úcty. Jakmile se jí naskytla pří-

ležitost, zkoušela na něj holčičí Lnty.

„Tatínečku milovanej,“ doprošovala se, „že dáš Milčičce 

desetikorunku.“

Profesor Jesenský odpovídal dost omezeným arzenálem muž-

ských napomenutí:

„Ježíšmarjá! Já tě naučím!“

„Nejdřív desetikorunu, pak teprve mě naučíš…“

Možná tu ale bylo i jiné vysvětlení. Jak jednou řekla Slávce 

Vondráčkové, nikdy si nepřipadala, že by v očích svého otce 

opravdu existovala.

Tři roky poté, co Milena přišla na svět, porodila matka ješ-

tě jedno dítě, chlapečka, ale ten byl velmi slabý a churavý. 

Milenina matka ho nemohla kojit. Jesenského, místo aby najal 

kojnou, posedl jeden ze záchvatů zuřivosti, jimiž byl proslu-

lý. „Když moje žena nemůže děti kojit, nemá je mít,“ hřímal prý 

tehdy.

Chlapec krátce nato zemřel, byl pochován na Olšanských 

hřbitovech a víc už se o něm nemluvilo. Milena si možná před-

stavovala, že otcovu přízeň získá snáz, když se bude chovat 

mužsky přehlíživě a svévolně. Slávka Vondráčková vypráví mi-

mo jiné i historku o „Milenině první lásce“, Jiřím Foustkovi, 

což byl jeden z otcových žáků. Jirka sice Milenu zbožňoval, 

ale ještě víc se chtěl ukázat před profesorem Jesenským v co 

nejlepším světle. Milena byla zamilovaná a chtěla Jirku něčím 

podarovat, a protože neustále mluvil o tom, jak moc si váží 

profesora Jesenského, dala mu otcovy nejlepší hedvábné čer-

vené ponožky. Jednou večer se všichni tři sešli u otcova kolegy 

doktora Procházky. Jirka si směl s profesorem potřást rukou 
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a poté byl důkladně prozkoumán od hlavy až k patě. Jistě si 

dovedete představit profesorův výraz, když pohledem zajel 

k botám: stejně nápadně rudý v obličeji jako ty ponožky, ale 

pořád roztomilý. Vzal svého žáka přátelsky kolem ramen. Bylo 

pro něj věcí cti nenechat se vyvést z míry, zejména ne před 

někým, kdo by mohl být jeho syn.

první zázrak dětství

Obrázek z mikulášského trhu na Staroměstském náměstí někdy 

v letech 1908 či 1909. Pomník Jana Husa tu ještě nestojí, v poza-

dí se místo toho matně na vysokém sloupu rýsuje socha Panenky 

Marie obklopená čtyřmi anděly s tasenými meči. Obě dívky stojí 

v popředí fotograLe. Plochá tvář Slávky Vondráčkové – plochá 

jak žehlička, jak sama o sobě píše – a už tehdy s tím svým uště-

pačně vědoucím výrazem, který tak nápadně vyniká na všech 

pozdějších fotograLích. Jako kdyby se tím divadélkem nedala 

obelstít, ale stejně na hru přistupuje, prostě jen tak pro zába-

vu. Milenina tvář oproti tomu nic nepředstírá, očividně ji to 

všechno vzrušuje. Za Milenou je vidět napůl odvrácenou paní 

Jesenskou s rukou na Milenině rameni. Ve Slávčiných vzpo-

mínkách je to docela malá žena, jejíž ruce připomínají intarzie 

v nábytku, který sama do domácnosti vyrobila, mimo jiné vypa-

lovaný zouvák na holínky a stojánek na deštníky: útlá zápěstí 

a půvabně ohnuté prsty. Kolem hlavy ovinutý pestrý šál, smě-

sice městské parády a venkovské prostoty.

Rituály. Však taky byla mikulášská pouť pro děti opravdovým 

svátkem. První zázrak pro ty caparty, co? komentoval prý tuhle 

fotograLi profesor Jesenský.

Když se pak pánové Jesenský a Šimek uchýlili i se svými 

manželkami do restaurace, možná hned za radnicí, kde měli 

každoročně rezervovaný stůl, nebo do vinárny U Nosticů na 

Příkopech, čemuž manželky dávaly přednost, mohly holky 
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zcela svobodně bloumat mezi boudami. To jinak obyčejné ná-

městí jim v prosincové tmě najednou připadalo obrovské jako 

neznámý exotický svět prosycený trochu dotěrně nasládlou 

vůní kandovaného ovoce, pražených mandlí a kořeněného 

svařeného vína, kouře z kovářských výhní a záře pochodní. 

V jednom zastřešeném stánku předváděl loutkář Hubička 

maňásky, prince a princezničky, a ti tam bezustání klepotali 

svými údy. V jiném stánku se vystavovaly jesličky, betlémská 

maštal, Ježíšek a něžné ovečky na nožkách tenkých jako sirky 

a všichni dohromady působili spíš jako záminka pro dodateč-

nou dekoraci nebes s jiskřivými hvězdami a kometami v pozadí. 

Ovšem tou opravdovou atrakcí byl sám Mikuláš, který se za 

tónů vánočních písní klopotně vytáčených yašinetem objevil 

mezi stánky s pytlem naditým dobrotami pro malé dychtivce. 

Pistáciové oříšky, datle a bonbony vonící po kafru a nejspíš také 

Lalková cukrátka. A krok za ním jeho dva věrní průvodci: anděl 

s povislými křídly, co každým rokem vypadal stále smutněji, 

pírka a chmýří se mu v chomáčích lepily na tvář, a samozřejmě 

čert, ale ani ten nevypadal o moc lépe, s křiklavě rudými roz-

čepýřenými vlasy a neúměrně dlouhými kopyty, která vláčel 

za sebou, pytel s uhlím pro zlobivé děti přes rameno – pokud 

ovšem ty opravdu zkažené rovnou do pytle nestrčil a neodnesl 

je přímo do pekla.

Šlo samozřejmě o to děti vystrašit, ale většinou se tomu jen 

smály.

Jednoho roku tu byl i stánek s opravdovými voskovými Lgurí-

nami v životní velikosti vyrobenými v Německu podle italských 

předloh. Doposud si vzpomínala na nápis pokroucenými bílými 

písmeny na černém pozadí nad pokladnou u vstupu:

HAMMAROVO MEZINÁRODNÍ PANOPTIKUM – MNICHOV

Jeden z živých obrazů, tableaux vivant, za tajemným závě-

sem předváděl nahé ženské tělo, jehož křehounké údy ležely 
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pohozené v temném houští na lesnatém svahu. Žena předsta-

vovala Anežku Hrůzovou, z jejíhož těla měl vypustit vzácnou 

křesťanskou krev Žid Hilsner, poté co jí chladnokrevně podřízl 

hrdlo. Do křoví za nepřirozeně bledým tělem byl pro názornost 

umístěn sám Hilsner, člověk temné pleti s fanaticky vytřeštěný-

ma očima a bestiálním šklebem ve tváři potřísněné krví.

„Tak už přestaňte s těmi žvásty,“ okřikl je Jesenský, když 

spolu se Šimkem a manželkami vyšel z restaurace a děvčata 

nadšeně o překot vyprávěla o těchto a jiných atrakcích.

Cokoliv s příchutí pověr či nadpřirozena ho dokázalo rozzuřit 

do nepříčetnosti.

Tenhle obrázek se jí ale vryl hluboko do paměti. O mnoho let 

později, když Němci okupovali Prahu, ptala se Milena Jesenská 

své přítelkyně z dětství, jestli se pamatuje na voskový kabinet 

na Staroměstském náměstí, na tělo Anežky Hrůzové v lesíku 

Březina, s proříznutým hrdlem a na ránu velkou jako lidská 

tvář. Nemáš taky pocit, že teď přišli žilou pustit oni nám?

zdi

V Ravensbrücku znal každý vězeň každičký kousek zdi, a ten 

měl i svoje jméno. Třeba úzký průchod mezi zadní stranou 

baráků a zdí kolem lágru sloužil nově příchozím jako tělesná 

i duševní execírka. Říkali mu Zeď nářků. Vězni se tu pokoušeli 

chůzí zbavit strachu, než jim bylo přiděleno místo v některém 

z pracovních komand. Tam a zpátky tu pochodovali nováčci 

v nemotorných dřevácích prachem, hlínou a špínou. Milena se 

s ochrnutou nohou ztěžka vlekla za ostatními.

Právě tady u Zdi nářků se seznámila s Grete Buberovou, 

která později vyprávěla o jejich společné době v lágru. Ve spě-

chu a v poklusu vedle sebe, aby se nevystavily úderům obušků 

a palic dozorců (zbrzdit, zastavit se nebo stát byť jen na vteřinu 

bylo zakázané), si křikem, aby přehlušily ostatní vězeňkyně, 
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které se kolem nich draly stejně hlučně a spěšně, napoprvé 

vyměňovaly zkušenosti.

Později, když se obeznámily se všemi uličkami a průchody 

lágru, zkoušely to i jinak. Grete Buberová si vymýšlela tajné 

pochůzky do příjmu v nemocničním revíru, kde Milena praco-

vala, nebo se Milena přikradla do Bifa1, kde Grete byla blokovou 

starší, a tudíž měla samostatnou místnost.

Pořád ale dodržovaly stejnou strategii. Uchylovaly se do ústra-

ní, do zapadlých nestřežených koutů, jak to jen šlo. A pořád 

v pohybu. Jen ti, kdo se neustále pohybovali, dokázali se vy-

hnout nebezpečí, že budou přistiženi a potrestáni. Ten, kdo byl 

stále v pohybu, se navíc ukolébal do pocitu zdánlivé svobody. 

A že ta svoboda je pouze zdánlivá, hrálo jen malou roli z toho 

prostého důvodu, že opak přivodil následky naprosto nezdán-

livé. Milena to věděla lépe než kdo jiný. Zůstat stát bylo totéž 

jako si rovnou zavolat na smrt.

To se nápadně bolestně projevilo, když Milena onemocněla. 

První noci upadala do spánku vždycky jen na pár minut, úplně 

ochromená hrůzou, že některého doktora napadne ji odepsat 

jako práceneschopnou a píchne jí injekci smrtícího evipalu. 

Sama byla několikrát svědkem těchhle „milosrdných vražd“ 

a věděla přesně, kde v lékárně se tenhle smrtící jed uchová-

vá. Nucená nehybnost také vyvolala vzpomínku na nekonečné 

vysedávání u matčina smrtelného lože. Jako kdyby byla znovu 

vykázána do temného tísnivého pokoje, kde strávila tolik dnů 

svého dětství.

Milena Jesenská prodělala ledvinový zánět už počátkem lé-

ta 1942. Nejdřív to vypadalo, že nemoc ustupuje, pak se ale 

vracela ve stále kratších intervalech. Grete Buberová vypráví, 

jak se jednou vracela z práce ze zahrady velitelství SS a našla 

1 Bifo je zkratka pro Bibelforscher, neboli Svědci Jehovovi, v českých pramenech se 
mluví o baráku jehovistek.
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Milenu ležet na jednom z lůžek v ordinaci. Ve tváři jen hořela. 

A stěžovala si na nevolnost, že se jí točí hlava a že jí klouby na 

rukou i nohou dřevění.

„Podařilo se nám ji dostat do postele,“ píše Grete Buberová, 

„a pak jsme si pro ošetřovatelku bloku vymysleli nějakou zá-

minku, proč se Milena nemůže vrátit do práce.“

Náhlé záchvaty nevolnosti a bolestí přece v lágru nebyly ničím 

neobvyklým.

Otékala jí zápěstí a kotníky, bolesti nepolevovaly a každá 

hodina v bdělém stavu se proměnila v rozjitřenou ránu, v níž 

hlodal strach. Pro rozptýlení dostala od přátel karty, které na-

kreslila Anna Kvapilová, s motivy z českých pověstí a pohádek. 

Vyšší karty zdobily honosné portréty Přemysla a kněžny Libuše 

a chvalně i nechvalně proslulých hrdinů jako Jana Žižky z Troc-

nova sedícího hrdě na koni s kopím opřeným o hruď a černou 

páskou přes oko. Nižší karty užívaly motivů z pohádek a dět-

ských rýmovaček a říkanek, které Kvapilová sbírala a zapisovala 

na každý kousek papíru, co jí přišel pod ruku. Byly tu příběhy 

sedmi bratří proměněných v krkavce, pes skákající přes oves 

a dívka s očima stejně modrýma jako zrádná voda v potoce. 

Milena se k Aničce přidávala, když rytmicky a rázně do taktu, 

jak to lidovka žádala, notovaly:

Hej dum da, matko má, kolik synů máte?

Milenin hlas byl navzdory nemoci překvapivě čistý a vysoký, 

jako kdyby se vznášel a neměl nic společného s bledým oteklým 

tělem.

Taková rozptýlení ale nadlouho nepostačila. Jakmile se Gretě 

Buberové podařilo urvat pár minut, zaběhla za Milenou. Ta 

však mluvila jen o matčině nemoci a o tom, jak i matce otekly 

ruce a čáry na dlaních se rozplynuly. Jenže to nejhorší – tedy 

pro dítě, které muselo tenhle postupný fyzický rozklad sle-

dovat – nebyly předzvěsti blížící se smrti, ale křiklavý a pro 
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všechny čím dál nápadnější kontrast mezi matčinou nemocí 

a otcovou zpupnou, téměř obscénní vitalitou.

Projevovala se všude. Nejenom v onom důvěrném způsobu, 

jakým se loučil s pacientkami, když se předtím celé odpoled-

ne skláněl nad jejich těly v zubařském křesle, ale i v tom, jak 

zacházel se psy, které každý den brával na dlouhou vycházku. 

Zlostně podupával v předsíni a budil celou domácnost už kolem 

páté, potom vzrušené psí oddechování, když nad nimi obkroč-

mo stál a oni se dychtivostí mohli pominout, a nakonec se hla-

sitý dech proměnil v chraplavé chrčení, jak ho psi přiškrcení 

obojky táhli dolů po všech těch schodech. Když se odpoledne 

vrátila ze školy, měl profesor dveře ordinace dokořán a soused-

ky Procházková a Wagnerová vzrušeně – právě tak jako předtím 

psi dole u vstupních dveří – o panu profesorovi drbaly: o jinak 

tolik počestných paničkách, které bylo stále častěji vídat u stolu 

štamgastů v Holandské kavárně, dokonce se povídalo o aféře 

s manželkou Emila Svobody, což byl jeden z jeho nejbližších 

přátel. Že se teda nestydí, pan profesor. Když manželka ještě 

žije.

A jako dotek špinavé ruky ulpěla hanba i na ní. Styděla se za 

matku, za to, že nic nezmůže. Ale styděla se i za otcovu bez-

ohlednost a nestydatost, jako když se jednou večer vřítil do 

matčina pokoje a sebral kytičku Lalek, kterou jí to ráno koupil. 

Prostě neměl v tu chvíli co dát pacientce, již obdivoval a s níž 

se v ordinaci loučil2.

Milena otce zavrhla, to byla její odpověď. Postavila se i proti 

jeho snaze zmírnit matčino utrpení. Bylo jí jasné, že stále vyšší 

2 I v Ravensbrücku musela Milena pocítit otcův nedostatek empatie a pochopení. Podle 
Grete Buberové povolilo velení tábora o Vánocích 1941 náhle a neočekávaně vězňům 
 přijmout balíčky od příbuzných. Váha a obsah balíčků byly do nejmenšího detailu přís-
ně určené a kontrolované, ale v předpisech bylo také stanoveno, že balíček smí obsaho-
vat teplý vlněný svetr. Grete Buberová vypráví, že jednou večer běžela do revíru ukázat 
Mileně teplý zlatožlutý vlněný svetr, který zrovna dostala. Milena si právě otevřela svůj 
balíček. Otec jí poslal lidový kroj.
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dávky morLa, které matce předepisoval, mají v první řadě zajis-

tit jeho vlastní klid. Matčin občas skoro nelidský křik, jako by 

jí ve vnitřnostech vrtaly rezavé nože, mu byl tak nesnesitelný, 

že poslední měsíce před nevyhnutelným koncem se doma sko-

ro vůbec nezdržoval. Milena seděla u matčiny postele ve dne 

v noci. Ke konci spávala vždycky jen pár minut. Matka tou dobou 

už přestala přijímat potravu a vychrtlé tělo – vážila sotva třicet 

kilo – se zmítalo a vzpouzelo jako v posledním pokusu zbavit se 

svých mučitelů. Když ráno přišel domácí lékař píchnout jí další 

dávku morLa, odstrčila mu Milena zemdleně ruku:

„Nezdá se vám, že už si vytrpěla dost?“

Matka Mileny Jesenské zemřela pár dní po Vánocích, v lednu 

1913. Mileně bylo tehdy sedmnáct. Ještě než odešla od matčina 

smrtelného lože, sundala ze stěny nad zesnulou velký dřevěný 

kříž. A tím jako by si s sebou odnesla kousek dětství. KruciLx 

ji potom doprovázel na všech cestách, od zastávky k zastávce 

až k té poslední, konečné, kdy si nesměla vzít víc, než co ve 

spěchu nacpala do kapes kabátu.3

„ráj na zemi“ (špičák, šumava 1913–1914)

Vánoce a Silvestra toho roku, kdy matka umírala, strávil profe-

sor Jesenský sám se svou dcerou v hotelu U Prokopa na Špičáku, 

kam se Milena posléze ve svých článcích často vracela. Tahle 

„malá česká bašta na bavorsko-české hranici, cihlové, třípatrové 

stavení, zaklíněné mezi lesy“, pro ni byla rájem na zemi.

Roku 1905, když jsem sem přijela poprvé, stála zde 

nízká chalupa s 5 okny a několika hostinskými pokoji. 

Když se r. 1874 začala stavět eisensteinská dráha a skrz 

3 Dcera Staši Jílovské, Staša Fleischmannová, si zřetelně vybavuje kruciLx, který stále 
visel nad postelí Mileny Jesenské. Když Staša Fleischmannová uviděla kruciLx v Mileni-
ně pokoji v bytě ve Francouzské, přežil tou dobou už alespoň deset stěhování a byl dole 
na dvou místech zlomený, ale s láskou slepený.
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kopec Špičák tunel, usadil se tady nahoře starý Prokop 

s kantýnou, která živila 1 200 dělníků. Když byla drá-

ha dostavena, zůstal Prokop, jednak ze zvyku, jednak 

z lásky ku kraji a jednak z oposice proti němectví ve své 

boudě dál. Nikdy na něj nezapomenu: Byl vysoký, jako 

dub, ramena široká, plece rozložité, hlavu krásnou, 

výraznou, šedivou. Tvrdohlavý Čech, statný, pevný, 

mohutný národovec, moralista, hloubař. Samotářský 

Llosof a duše jako křemenná. Jan Neruda, který ho 

navštívil několikrát a který vlastně založil jeho popu-

laritu srdečným, laskavým, nadšeným feuilletonem 

v „Národních listech“, vynašel mu jméno, které mu 

zůstalo: Otec Prokop. A když hr. Jan Harrach zavedl 

lyže z Norska do Čech, stala se Prokopárna útulkem 

prvních českých lyžařů a otec Prokop upřímným pří-

telem všech, kteří si zamilovali zimu v horách.

Milena Jesenská: „O ,Prokopu‘ Špičáku“

Tribuna, 25. června 1921

životopis

Poprvé navštívil otec s dcerou Prokopův hotel v zimě 1905, 

téhož roku, kdy se rodina přestěhovala do nového bytu u Vác-

lavského náměstí. Později se Milena snažila dobrat toho, jestli 

matka byla nemocná už tenkrát nebo jestli nemoc nakonec 

vlastně nebyla důvodem, proč tam jeli. Potom matka za všemož-

ného tajnůstkaření strávila řadu měsíců v různých sanatoriích 

a lázních, kde byli konzultováni specialisté z Vídně.

Matčin svět zůstal tajemný, temný a uhýbavý. Otcův svět opro-

ti tomu byl jednoduchý, drsný a průzračný. Možná proto se 

líp cítila v tom jeho. Hned jak uměla chodit, brával ji s sebou 

na výlety. Jeden z otcových přátel později řekl, že si jen stěží 

dokáže spojit veřejně známý obraz energické a otevřené novi-
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nářky Mileny Jesenské se vzpomínkou na „mlčenlivou, zasně-

nou a plachou dceru profesora Jesenského“, kterou otec s sebou 

vláčel po kopcích kolem Prahy, kde se denní čtyřicetikilomet-

rový výlet považoval za skromný výkon.

I po příjezdu na Špičák vždycky dostali do těla. Pamatovala 

na zimy, kdy museli sesednout ze saní a vláčet se celou cestu 

od nádraží až nahoru, aby kůň vůbec utáhl jejich zavazadla 

a výzbroj, když bylo hodně sněhu. Z Prokopova hotelu koukal 

jen komín. „Hory a lesy a luka, ztichlé sněhem, modré dálky, 

modré jako šmolka, které dovede vytvořit jen zimní vzduch 

v horách, vzduch, prosycený sněhem a zázraky křišťálově bílé-

ho lesa byly pro mne novou pohádkou, světem, plným kouzla. 

A maličká jizba otce Prokopa, jeho osamělé křeslo u kamen, do 

kterého jsem zapadla až po nos a ve kterém mne sušili, vrátili-li 

jsme se mokří na kůži, spolu se sweatry a punčochami, byla mi 

zámečkem plným poesie.“

Rok za rokem spolu křižovali touhle krajinou, otec a dcera. 

Pěšky nebo na běžkách. Za slunce, sněhu nebo v lijavci. Když 

sem Milena později ve dvacátých a třicátých letech jezdila sama, 

s manželem nebo přáteli, stejně chodívala v otcových stopách. 

To otec jí ukazoval a pro ni pojmenovával horské hřebeny po-

kryté sněhem, které je z dálky provázely, sukovité borovice 

jako rozcestníky v místech, kde měli odbočit nebo se vrátit, 

vyvrácené stromy, pod nimiž odpočívali.

Možná to taky byl otec, kdo ji v pokročilém těhotenství a celou 

omámenou čerstvým horským vzduchem nepřímo a na dálku 

vyprovokoval, ať se brodí tím prudkým horským potokem, přes 

nějž ji tolikrát přenášel. „Pořádná česká holka se hned tak něče-

ho nezalekne,“ říkával jí. Ale tentokrát ledový proud neustála, 

spadla a voda ji strhla. Večer dostala zimnici a prudké křeče. 

V pražské nemocnici, kam ji odvezl manžel, Jaromír Krejcar, 

konstatovali sepsi v koleni, již způsobily bakterie, které se 
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dostaly do krve pravděpodobně ze zánětu močovodů. Celý rok 

se podrobovala jedné bolestivé léčbě za druhou, aby koleno 

mohla zase ohýbat. Nakonec to lékaři vzdali a ona se musela 

smířit s tím, že do konce života bude chromou nohu vláčet za 

sebou.

Tyhle události však počkají ještě patnáct let. Teď, ráno na 

Štědrý den roku 1913, profesor Jesenský naložil na nádraží 

starému Františkovi na saně všechna jejich zavazadla, aby je 

odvezl nahoru do Prokopova hotelu. Bylo mrazivé ráno: tabul-

ka ledově modré barvy vykrojená v nebi nad temným lesem. 

Po celonoční jízdě jí připadalo, že mezi sebe a páchnoucí tmu 

matčiny ložnice vrší hodiny, které odbíjejí jen naprázdno, jen 

naoko. Odjezd víc než co jiného připomínal útěk.

Starý Prokop tou dobou začal kolem sebe shromažďovat úplně 

nový druh hostů: profesionální lyžaře, kteří trávili dlouhé hodi-

ny diskusemi, jak lyže uvázat a navoskovat a co je nutné přibalit 

do batohu, kdyby se počasí nepředvídaně změnilo, což se tady 

nahoře zhusta stává. A hovorem o těchhle jednoduchých, prak-

tických záležitostech se starým Prokopem, který jako vážnost 

sama seděl v křesle v čele stolu, si znovu a znovu budovali jisto-

tu a vzájemnost založenou na navyklých činnostech. Jistě i tím 

lze alespoň na nějakou dobu zaplašit myšlenky na smrt.

Existuje ale tma různého druhu. Když podržíš zapálenou svíč-

ku mezi dlaněmi, uvidíš mezi prsty tančit jen malé stíny a vůbec 

ne ty ohromné světelné kulisy za sebou na stěně.

Na svatou Annu roku 1914, zhruba rok a půl po matčině smrti, 

pro ni navždy skončilo dětství.

Na svatou Annu r. 1914 seděli jsme rozjařeně u stolu po 

rozkošném výletě, když vešel Prokop do sálu a přímo 

zaměřil ku stolu, jako člověk, který má cosi co říci, 

cosi, co nestrpí odkladů. Jeho sdělení, že zabili násled-
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níka trůnu, padlo jako bomba mezi nás. Nikdo nevěděl 

nic určitého. Noviny nedošly. Až na nádraží v Plzni 

dověděli jsme se podrobnosti. A dusivý, jakoby ply-

nem nasycený vzduch malého železničního oddělení, 

které se valilo od kopců dole ku Praze, byl maličkým 

atomem napětí, které se před počátkem války zmoc-

nilo všech.

Milena Jesenská: „O ,Prokopu‘ Špičáku“ 

(pokračování)

nebe (září 1926)

Jakou barvu máš nejradši?

Modrou.

(Určitě bys odpověděla modrou:

…jako nebe nad zasněženým Špičákem tu zimu, kdy zemřela 

máma, a to poslední léto, než vypukla válka.)

Často jsi nosila modré šaty, jako třeba ty s bílým límečkem, 

na které si pamatovala tvoje dcera…?

Pro mě ale šaty jsou něčím podstatně všednějším, nemyslím 

si, že se někdo obléká do nostalgie.

A jinde:

Lidé se oblékají tak, jak chtějí být viděni, a proto šaty nevy-

povídají nic o tom, co bylo, ani o osudu nebo přírodních si-

lách, nýbrž pouze o tomto jediném: o tom, jak jeden konkrétní 

člověk chce, aby skutečnost vypadala – ano, jak on by ji chtěl 

stvořit…

tvář dějin

Navykla si uvažovat o minulosti jako o něčem mrtvém a ne-

použitelném. Minulost: doba, která se přestala pohybovat. Válka 

to ale všechno změnila. Možná byla příčinou jejich učitelka, 

paní Albína Honzáková. Na způsobu, jak dějiny předkládala 
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 neposedným mladým ženám na gymnasiu Minerva, nebylo 

v podstatě nic výjimečného: stála vpředu u katedry a před sebou 

měla rozevřenou knihu (Tacitus, �ukydides nebo Herodotos), 

ale četla tak, že slova se před ní ve vzduchu stavěla zpříma jako 

sloupy a pak se proměňovala v příběhy vojevůdců a poslů do 

cizích krajů se zápalnými oběťmi a orákuly, s kadidelnicemi 

houpajícími se ve vzduchu, v místa jako Ragusa nebo �era 

nebo Nilská delta v dalekém Egyptě, o níž se říká, že tam ani

lano dlouhé mnoho tisíc sáhů přece nedosáhlo dna.

Ještě hodně dlouho poté uměla citovat rozsáhlé pasáže z těch-

to knih, ale daleko zřetelněji si vzpomínala, jaké to bylo se 

po hodině paní učitelky Honzákové pustit do pražských ulic. 

Vyprávění zevnitř proměnila město v něco úplně jiného, úžas-

ného, zázračného.

životopis

Ty tři byly kamarádky, tehdy nerozlučné. Staša Procházková 

(provdaná Jílovská) chodila do kvinty, tedy páté třídy gymnasia 

Minerva. Jarmila Ambrožová a Milena Jesenská byly o dva roky 

starší a chodily do septimy.

Jako nejmladší na sebe Staša vždycky brala roli rošťač-

ky, a taková už zůstala. Na fotograLích vidíme mladou ženu 

s úzkým a věčně rozesmátým veverčím obličejem. Vlasy na pěši-

nu uprostřed visí husté a rovné podél tváří.

Říkalo se jim výtržnice. Nebylo dne, aby nezpůsobily nějakou 

kalamitu. Mimo jiné prý Milena seděla nahá jednomu z nej-

bližších přátel profesora Jesenského, národoveckému umělci 

Artuši Scheinerovi. Profesor Jesenský tuhle zvěst zatvrzele 

popíral, nicméně Artuš Scheiner byl od té doby u stolu štam-

gastů v Holandské kavárně vidět jen hodně zřídka a na whistové 

večery k advokátu Wiesenbergerovi, jichž se profesor Jesenský 

pravidelně účastnil, už nikdy pozván nebyl.
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Jindy našli rodiče Staši Procházkové na dně školní brašny své 

dcery obálku s tabletkami. Po bližším vyšetřování se ukázalo, že 

to jsou tytéž tablety, které se před několika dny nevysvětlitelně 

ztratily ze skříňky v ordinaci profesora Jesenského. Skříňka 

musí být zamčená čtyřiadvacet hodin denně, vysvětlil profe-

sor Jesenský dceři. Dokonce se obtěžoval jí ukázat, kde přes-

ně v šupleti klíč od skříňky schovává. Milena ho pak nosívala 

v kapse u sukně a ve škole jím při hodinách mávala.

Nejméně jednou se pokusila morLum píchnout svým přítel-

kyním do žíly. Jarmila Ambrožová si poslušně rozepnula pod-

vazky a položila se na pohovku, ale Milena ji napíchla tak neši-

kovně, že z Jarmilina stehna, bledého jako těsto, vytryskla krev 

vysokým obloukem. Pánové Ambrož a Procházka byli povoláni 

do ordinace doktora Jesenského, kde teď Jarmila ležela s obvá-

zanou nohou a pohledem upřeným do neurčita. Před těmito 

třemi staršími pány Milena prohlásila, že ve škole dostaly za 

úkol napsat o dobytí vnitřní Afriky a chtěly se co nejvíc vžít do 

děje.

„Bez morLa se to prostě neobejde,“ vložila se do vysvětlování 

Jarmila přemoudřele.

Povětšinou se ale věnovaly mírumilovnějším činnostem. Je-

likož zakladatelka a patronka gymnasia Minerva, Eliška Krás-

nohorská, v patriotickém nadšení vyzvala všechny studentky, 

aby pletly, tak se do toho pustily: ponožky a čepice a teplé svetry 

mužům, které ještě neměly, ale představovaly si, jak přijdou 

domů z fronty, zocelení, tvrdí a roztoužení, asi jako když se 

v létě vrátíte domů z dlouhého výletu pro utužení zdraví.

(Jak jsme mohly něco vědět o válce, napsala Staša Jílovská 

o mnoho let později, vždyť jsme pořádně nevěděly nic ani samy 

o sobě.)

I město se proměnilo. Staša vzpomíná, jak spolu s otcem měli 

nějakou pochůzku dolů do města na nádraží Franze Josefa. 
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Bylo to někdy kolem Vánoc prvního roku války, ve čtrnáctém. 

Na zemi ležel sníh. Na kolejích čekaly nekonečné soupravy 

nákladních vagonů a v nich stálo či sedělo ohromné množství 

mužů v černých kaftanech a zvláštních kloboucích. Proti sněhu 

vypadali skoro jako přízraky.

Během pouhých několika měsíců jako by Praha zažila invazi. 

Cizinci se objevili všude. Většinou šlo o haličské Židy, kteří sem 

uprchli před východní frontou, kde teď postupovala ruská armá-

da. Ti, kteří se nevešli do útulků, jež pro utečence z východní 

fronty zřídila židovská obec, spali ve sklepích na uhlí nebo na 

prknech v parku před nádražím. A také u pontonového mostu 

dole u Mánesu stály či napůl ležely ženy v širokých sukních 

s hejnem usmrkaných, povykujících dětí všude kolem a praly 

a máchaly v ledové vodě špinavé šatstvo.

Staša vzpomínala, jak spolu s kamarádkami cestou domů ze 

školního výletu na Petřín najednou dole u Střeleckého ostrova 

spatřily muže brodícího se až po pás ve vodě. V sevření jeho 

natažené paže, jako kdyby se ji vší mocí snažil od sebe ode-

hnat, stála ve vodě žena, oháněla se a mávala rukama. „Nejdřív 

nám připadalo, že to je nějaká legrace,“ líčila Staša. „Žena se 

smíchem cáká vodu svému muži do obličeje. A potom, nevím, 

jak se to stalo, nám najednou došlo, že se ten muž snaží ženu 

utopit. Na mostě i dole na ostrově se už shromáždily stovky lidí, 

ale nikdo se ani trochu nesnažil zakročit. Až nakonec si davem 

proklestil cestu jeden policista a muže i ženu z vody doslova 

vytáhl. Žena už byla v té chvíli v bezvědomí. Muž ji prý přistihl, 

jak krade kaštany.“

A pak přibyli přirozeně všichni ti, kdo se vrátili z fronty. 

Rozhodně ne v průvodu za břinkotu vojenské hudby a ovací 

přihlížejících, ale v noci s konvojem raněných a nemocných a ve 

speciálně vypravených vojenských vlacích. Profesor Jesenský 

byl v té době mimořádně vytížen a Milena nestačila otvírat 
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dveře k salonu a ordinaci a větrat pach léků a jídla, který se 

v kuchyni držel ještě dlouho poté, co kuchařka navečer odešla. 

Na jaře 1915 složila Milena maturitní zkoušku na dívčím gym-

nasiu Minerva a na podzim toho roku začala studovat medicí-

nu. O tom rozhodl otec. Takový zájem o vědu lékařskou, jaký 

projevuje jeho dcera, je rozumné včas podchytit.

tvář historie

Jedna z nich, nebo spíš čtyřicet takových tváří visí na stěně 

v Museum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde v ulici Wäh-

ringerstrasse v devátém vídeňském okresu. Věrné voskové 

modely zavěšené na stěně jeden vedle druhého jako lovecké 

trofeje.

Tu červenoLalová masa tam, kde měl být nos a tvář. Jinde 

zející díra mezi lalůčkem ucha a dolní čelistí. Vystřelené oko 

a za ním otevřená rána odhalující lebku. Rozevřená ústa bez 

jazyka a bez rtů, jen ohromná začernalá propast.

Ve čtvrtém rakouském polním lazaretu v Lublani změřil vrch-

ní štábní lékař Julian Zilz všechna zranění obličeje, která se 

k němu dostala, někdy až třicet denně, a potom pověřil štáb 

techniků, ať odlijí protézy, a to se dělo skoro jako na běžícím 

pásu. A tak se doktor Zilz stal prvním, kdo uskutečnil starý 

sen Georga Carabelliho pozvednout zubařskou profesi na něco 

víc než pouhé trhání zkažených zubů a čištění ústní dutiny od 

infekcí. Podle poznání tehdejší gesamtmedizin je zdraví výsled-

kem součinnosti všech orgánů těla, a to musí platit i pro zuby, 

mínil Carabelli, protože kde jinde sídlí osobnost člověka, když 

ne v obličeji, lesku rtů, půvabu a kráse úsměvu?

Díky kožním implantátům a různým tvarům čelistních protéz 

byl zubař v osobě doktora Juliana Zilze povýšen na zástupce 

Stvořitele na zemi, což by zřejmě bylo naprosto nemyslitelné 

bez té ohromné experimentální dílny, v niž se za pouhých pár 
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měsíců proměnila bojiště v polském Slezsku. Nejvíc ze všeho 

ale připomínala jatka.

Zvěsti o úspěších doktora Zilze na východní frontě se na po-

čátku války donesly i do Prahy. Právě poukaz na tyhle úspě-

chy přinesl profesoru Janu Jesenskému povolení otevřít na 

Žižkově ve staré nemocnici pro záložníky kliniku pro zraně-

ní obličeje. „Válka byla pro profesora Jesenského ohromným 

štěstím,“ vzpomíná Slávka Vondráčková. „I když se hrozil nad 

všemi Čechy navelenými pro císaře na jatka, představoval kaž-

dý voják poslaný domů se zraněním obličeje solidní přínos do 

jeho pokladny.“

Žádal příbuzné o předválečné fotograLe zraněných a podle 

nich technici vyráběli modely, můstky a protézy. Někdy bylo 

třeba provést až třicet bolestivých operací, aby se ty znetvořené 

tváře začaly něčemu podobat. Štáb spolupracovníků neustále 

rostl, ale i když si sestry a asistenti šlapali na paty, pořád jich 

nebylo dost.

Už v posledním roce gymnasia musela s péčí o raněné pomá-

hat i Milena. Místa bylo málo, a tak se mezi postele, kde leželi 

ti nejhůř postižení, stavěly paravány a napínaly závěsy, což 

ovšem neutlumilo křik bolesti a strachu, a ve stísněných sálech 

vládl neutuchající zmatek. Mnozí zranění se do nemocnice 

dostali s úpornými infekcemi, a tak byl vzduch prosycen dusi-

vým pachem hnijícího masa a zhnisaných ran. Doktoři museli 

zhusta operovat improvizovaně a bez antiseptik, z tlumících 

léků byla často k dispozici jen injekce morLa.

Pokud se tohle všechno Mileny dotýkalo, nedala na sobě 

nic znát. Několik mladších pacientů později dosvědčilo, jak 

zkušeně a důstojně se pohybovala mezi vědry zkrvavené vody 

a haldami špinavého ložního prádla.

Staša Jílovská popsala Mileninu chůzi jako směsici nervózní 

roztěkanosti – neschopnost chvíli v klidu posedět zřejmě zdědi-
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la po otci – a vrozené elegance. V sedmnácti měla dlouhé nohy, 

úzké boky, štíhlé dlouhé paže a ruce, jimiž neustále gestikulo-

vala. I poté, kdy už nemohla ohýbat pravé koleno, uchovala si 

svou charakteristickou chůzi v mírném předklonu, jako kdyby 

hlava a ramena pořád o krok předbíhaly zbytek těla, které tím 

pádem s ochrnutou nohou, již táhla za sebou, vypadalo ještě 

těžší a neohrabanější. Stejně tak si po celá léta podržela svůj 

zvláštní a výrazuplný způsob podtrhovat gesty rukou každé 

vyřčené slovo.

Její přirozený a bezděčně citlivý přístup přenášel muže s dre-

nážními hadičkami do snů za obličejem, který už neměli. Zvlášť 

jednoho kluka. Milena Jesenská se o něm později často zmiňo-

vala. Bylo mu devatenáct a měl celou spodní čelist ustřelenou. 

Profesoru Jesenskému se podařilo za pomoci techniků odlít 

protézu, kterou pak připevnili za uši přes obě tváře tak, že 

bránila přímému pohledu do ústní dutiny. Protože se ale pro-

fesoru Jesenskému navzdory mnoha opakovaným pokusům 

nepovedlo obnovit patřičnou funkci slinných žláz, musel paci-

entovi uvázat kolem krku černý kožený váček na odchytávání 

slin. A potom pacienta uschopnil a poslal ho domů na Vánoce. 

Několik dnů se chlapec choval divně, potom se uchýlil na půdu 

domu, kde rodina bydlela, sevřel pušku mezi stehny a s ústí 

proti černému koženému váčku dokonal to, co se nepodařilo 

vojákům nepřítele.

Stalo se to ráno na Boží hod vánoční roku 1914. V zakrváce-

ných šatech se potom našel kus papíru, kde chlapec napsal, že 

chce zpátky do nemocnice.


