
     Milena Jesenská (10. 8. 1896 Praha – 17. 5. 1944 nacistický koncentrační tábor Ravensbrück 

/severní Německo/) 

 

     Česká novinářka a překladatelka.  

 

     Milena Jesenská pocházela z dobře situované intelektuálně 

založené rodiny; její otec byl evropsky proslulý lékař 

stomatolog (univerzitní profesor), matka byla dcerou školního 

inspektora.   

     Milena vystudovala kvalitní pražské gymnázium Minerva 

– první dívčí gymnázium ve střední Evropě. Již v r. 1913 

Milenina matka zemřela. Milena maturovala r. 1915 a podle 

otcova přání se pokoušela studovat medicínu; pak přešla na 

konzervatoř, ale ani tu nedokončila. Vynikala ovšem jako 

charismatický typ moderní dynamické mladé ženy se širokým kulturním rozhledem a 

s bohémskými sklony. Pronikla do prostředí pražských německojazyčných židovských 

intelektuálů, kteří se scházeli v kavárně Arco; sama ovšem zpočátku s němčinou dost zápasila. Zde 

se seznámila se spisovateli Maxem Brodem, Franzem Werfelem aj. a s literárním kritikem 

Ernstem Pollakem (1886 – 1947); do něj se zamilovala a vztah prožívala natolik intenzivně, že ji 

otec dal hospitalizovat (1917 – 1918) v pražském nervovém sanatoriu Veleslavíně. 

     V březnu 1918 se Milena a Ernst vzali a odstěhovali se do Vídně, kde si Pollak našel úřednické 

místo v bance. Milena pracovala jako vídeňská dopisovatelka několika pražských periodik.  

     V r. 1919 Jesenská požádala dopisem spisovatele Franze Kafku (1883 – 

1924), který patřil k téže literární skupině jako Brod či Werfel, zda by mohla 

přeložit do češtiny jeho povídku Topič (Der Heizer; 1913). Kafka souhlasil; 

překlad od Jesenské se stal vůbec prvním překladem některého Kafkova díla 

do jiného jazyka a Jesenská přeložila ještě dvě další Kafkovy povídky. Mezi 

Jesenskou a Kafkou vzniklo prostřednictvím velmi časté korespondence 

hluboké přátelství, které vyvrcholilo při jejich pouhých dvou 

několikadenních setkáních: r. 1920 ve Vídni a r. 1923 v rakouském 

pohraničním městě Gmündu: navázali i intimní vztah. Kafka ovšem trpěl 

tuberkulózou a v pokročilém stadiu nemoci svou korespondenci s Milenou 

ukončil (byť o své náklonnosti k ní se i nadále zmiňoval ve svých denících).     

     To už Milenino manželství s Ernstem již delší dobu procházelo vážnou krizí. V r. 1925 se 

Milena rozvedla; pak prožila krátký vztah s německým hrabětem Franzem Xaverem 

Schaffgotschem, ale brzy se vrátila do Prahy a začala se naplno věnovat novinářské činnosti.  

     Stala se skutečnou zakladatelkou tematických ženských rubrik v československém tisku. Na 

rozdíl od předchozích pokusů o takový typ publicistiky (jimž se vysmíval už Jaroslav Hašek), pojala 

tyto rubriky jako rovnocennou, vysoce profesionální a čtenářsky atraktivní součást 

žurnalistické tvorby. Za tímto cílem soustředila kolem sebe řadu dalších novinářek, mnohdy 

vzdělaných v anglosaském světě. Ačkoli začínala jako autorka článků o módě – sama vynikala 

elegantním zjevem –, záhy svůj tematický rejstřík rozšířila. Vzdělávala své čtenářky o moderním 

životním stylu a o nových trendech v mnoha oblastech společenského dění.   

     Začínala v redakci Národní listů (kdysi do nich psal Jan Neruda), ale pak přešla do Lidových 

novin, kde působila proslulá skupina novinářů-spisovatelů, kteří vyjadřovali étos masarykovské 

československé demokracie (Karel a Josef Čapkové, Karel Poláček, Eduard Bass aj.). Od r. 1929 

Jesenská působila jako vedoucí redaktorka rubriky Domov – móda – společnost. Přispívala také do 

nového, moderně pojatého ilustrovaného časopisu Pestrý týden a do dalších titulů.  

     Jesenská rozšířila svou tvorbu i na úvahové fejetony. Stala se nejlepší českou ženou-

fejetonistkou: mířila k úrovni již proslulých autorů tohoto žánru, mezi nimiž vynikal Karel Čapek: 

ten sám texty Jesenské velmi oceňoval a Jesenská se s ním i s jeho partnerkou Olgou spřátelila. 



     Jesenská se sblížila také s autory ze sdružení Devětsil, šířícího moderní 

slovesnou kulturu (směry poetismus, pak surrealismus; autoři Vítězslav Nezval, 

Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura aj.); sdružení se však již tehdy rozpadalo.  

     V r. 1927 se Jesenská podruhé provdala, tentokrát za architekta Jaromíra 

Krejcara (1895 – 1950). Měli dceru Janu (1928 – 1981). Jesenská trpěla 

artritidou kolenního kloubu; po narození dcery už trvale kulhala a bolesti tišila 

morfiem, na něž si vypěstovala zhruba desetiletou závislost. Její manželství 

ovšem bylo od r. 1933 fakticky nefunkční.  

 

     Nahlížíme-li na tvorbu Jesenské jako na celek, můžeme říci, že Jesenská 

svými názory na společnost představovala dnes opět vzácný typ novináře, který se snaží 

překlenovat názorové a ideologické hranice. Do prostředí, kde pravicová publicistika propagovala 

ženskou módu jako statusový symbol a kde levicoví novináři z téhož důvodu módou pohrdali, 

Jesenská vnesla co nejpřirozenější pojetí péče ženy o vlastní život: v otázce osobního vzhledu jí 

šlo o spojení elegance s praktičností, v otázce mateřství prosazovala láskyplnost vůči dítěti s péčí o 

jeho samostatnost. Ve všech těchto záležitostech, dnes možná považovaných za samozřejmost, byla 

(nejen) v československých podmínkách průkopnicí (psala např. návodný cyklus článků o 

pravidelném tělesném cvičení pro ženy apod.). Získala si velké sympatie čtenářek, své články 

většinou podepisovala důvěrně jen svým křestním jménem.  

     V politickém ohledu se Jesenská na jedné straně netajila se silně levicovými stanovisky: Devětsil 

byl levicový spolek a Jesenská navíc v letech 1931 – 1936 silně sympatizovala s komunistickou 

stranou (názor změnila po sérii politických hrdelních procesů v Sovětském svazu, jimiž tamější 

komunistický vůdce Josif Stalin likvidoval své oponenty). Na straně druhé Jesenská od r. 1937 

působila v Přítomnosti, tehdy nejvýznamnějším československém společensko-politickém časopise, 

který vedl pravicový novinář Ferdinand Peroutka.  

    V atmosféře akutního ohrožení demokratického Československa nacistickým Německem 

Jesenská prohloubila úvahový a apelativní tón svých textů. Navíc přidala ještě další žánr, jenž sehrál 

velmi významnou úlohu: napsala sérii kvalitních reportáží z československého pohraničí, kde 

byla politická i sociální situace již velmi vyhrocená a kam proniknout vyžadovalo značnou dávku 

osobní odvahy.  

    Po ztrátě československého pohraničí v důsledky Mnichovské dohody ze září 1938 a po okupaci 

zbytku Českých zemí Němci v březnu 1939 Jesenská píše články vyzývající k udržení národní 

svébytnosti i v nových podmínkách, ale – jako zřejmě jediný český novinář té doby – nabádá také 

k solidaritě s demokraticky orientovanou částí českých Němců.  

    Nacisté Peroutku uvěznili a Přítomnost zakázali. Jesenská se ještě stala členkou redakce 

ilegálního odbojového časopisu V boj, který byl tajně tištěn a distribuován v nákladu 10 tisíc 

výtisků (!): svým obsahem poskytoval informační servis názorově pestrému rejstříku odbojových 

organizací. Jesenská také pomáhala při emigraci židovským rodinám. Avšak v listopadu 1939 ji 

nacisté zatkli a r. 1940 ji deportovali do ženského koncentračního tábora Ravensbrück. Tam 

v trýznivých podmínkách vydržela čtyři roky, než zemřela na selhání ledvin.  

 

     Dcera Mileny Jesenské, spisovatelka Jana Krejcarová-Černá, napsala o své matce knihu 

Adresát Milena Jesenská (1969). V r. 1995 Stát Izrael udělil Mileně Jesenské in memoriam 

mezinárodně velmi ceněný titul Spravedlivá mezi národy, vyhrazený pro osoby, které s nasazením 

vlastního života pomáhaly Židům k záchraně před holokaustem.          

 

     Některá díla (všechna byla knižně vydána posmrtně): 

 

     Soubory fejetonů a jiných článků Cesta k jednoduchosti (z tvorby v Lidových novinách), 

Nad naše síly (z tvorby v Přítomnosti);  

     Vydány byly i Kafkovy Dopisy Mileně Jesenské.    



https://nasregion.cz/nebyla-jen-muzou-kafky-milena-jesenska-bojovala-proti-nacistum-do-

posledniho-okamziku-jeji-zivot-vyhasl-pred-74-lety-41778 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milena_Jesensk%C3%A1 

https://www.informuji.cz/akce/praha/79061-milena-jesenska-krizovatky/ 


