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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je reflexe žité skutečnosti v díle Jiřího Ortena. Pohybujeme se ve 

třech rovinách jevů, mezi biografickými údaji, Ortenovými deníky a básníkovou tvorbou, 

především sbírkami Ohnice a Elegie. Z krátkého básníkova života se zaměřujeme na ty 

skutečnosti, které by mohly být klíčové pro jeho dílo: smrt jeho otce, emigraci bratra a 

nenaplněný vztah s Věrou Fingerovou. V závěru práce je elementárně nastíněna Ortenova 

osobní zkušenost s dobou protektorátu, která básníkovu osobnost beze sporu formovala o to 

intenzivněji, protože byl Žid. Analýza literárních i neliterárních textů potvrdila, že 

předmětný svět empirického autora se nejvíce přiblížil vnitřnímu světu lyrického subjektu 

v případě reflexe emigrace Ortenova bratra, Oty Ornesta. Smrt Eduarda Ohrensteina se 

nestala stěžejním zdrojem inspirace a motivy lásky jsou většinou variovány ve smyslu ztráty, 

tudíž je nesnadné je přímo odkazovat ke konkrétním vztahovým peripetiím s Věrou 

Fingerovou. Ortenovy deníky se ale pohybují na pomezí mezi fikční a faktuální literaturou, 

a tak značně znesnadňují rozpoznání autobiografických pasáží. Vyvstává otázka, zda je 

označení „deník“ přesné. Ortenovo podřizování života literatuře má značný podíl na 

nadčasovosti jeho básní, neboť nejsou plně izolovány od období druhé světové války, ale 

zároveň jim neumožňuje absolutně petrifikovat dobový kontext.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on reflection of real life in works of Jiří Orten. It analyses 

three types of resources: biographical data, diaries of Jiří Orten and his poetry, especially 

poetry collections Ohnice and Elegie. From the short life of the poet, the focus is oriented 

on those facts which might have been crucial for Orten´s works: the death of his father, 

emigration of his brother and unfulfilled relationship with Věra Fingerová. In the last part of 

the thesis, Orten´s experience with the era of the Protectorate of Bohemia and Moravia is 

described. It intensively shaped his personality, because he was Jewish. The analysis of the 

literary and non-literary texts confirmed that the objective world of empirical author gets 

nearest to the inner world of lyrical subject in the reflection of loss of Orten´s brother, Ota 

Ornest. The death of Eduard Ohrenstein is not a fundamental inspirational source and the 

motives of love are mostly presented in the sense of loss, therefore it is not easy to refer to 

particular relationship peripeties with Věra Fingerová. The diaries of Jiří Orten oscillate 

between fictional and factual literature. As a consequence, it is very difficult to recognize 

autobiographical entries. The question is, if the term “diary“ is a correct one. The fact that 

Orten subordinated his life to literature is crucial to the timelessness of his poems, because 

they are not entirely isolated from the World War II Era and at the same time they cannot be 

completely matched with any historical context.    
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Úvod 

 

Tématem mojí bakalářské práce je reflexe žité skutečnosti v díle Jiřího Ortena. K této 

problematice jsem se rozhodl uchýlit po jednom nepříliš obsáhlém rozboru motivů 

v Elegiích, kterým jsem se zabýval asi před dvěma lety a velmi mě obohatil, protože jsem si 

díky němu rozšířil své interpretační schopnosti.  

Domnívám se, že Jiří Orten patří mezi největší české básníky vůbec a na začátku mého 

bádání jsem byl téměř přesvědčen, že jeho pohnutý osud se v básních, které psal, musel 

nějakým způsobem odrazit. Rozhodl jsem se z Ortenova krátkého života vybrat ty 

skutečnosti, jež by mohly být pro jeho dílo klíčové (nebo alespoň ze všech empirických 

zkušeností rezonovat nejvíce), a to smrt otce, emigraci bratra a nenaplněný vztah s Věrou 

Fingerovou. Jako jakýsi „mezistupeň“ mezi biografií autora a jeho dílem, konkrétně 

básnickými sbírkami Ohnice a Elegie, které vznikly v závěrečné fázi básníkova života, kdy 

byla většina osobních tragédií dovršena, jsem používal Ortenovy deníky – Modrou, Žíhanou 

a Červenou knihu. Nejnosnější sekundární literaturou pro mě byla studie Marie Rút Křížkové 

Nad knihami Jiřího Ortena, která se jako jediná pokusila nastínit zrcadlení života 

empirického autora v jeho díle.  

V první kapitole se snažím definovat, čím vlastně Ortenovy deníky jsou, protože se jedná o 

útvar oscilující mezi fikční a faktuální literaturou. K metodologii práce používám studii 

Tomáše Kubíčka Obrana paměti, která je sice zaměřena na deníkovou produkci 

v sedmdesátých letech, nicméně přítomnost autoritativního režimu poskytovala podobné 

podmínky při vzniku těchto textů jako v období Protektorátu Čechy a Morava. Při snaze 

kategorizovat tento žánr využívám kapitolu „deník“ z Encyklopedie literárních směrů a 

žánrů, jejímiž autory jsou Dagmar Mocná, Josef Peterka a kolektiv.  

Další kapitolou pak přecházím rovnou ke stěžejním událostem, jež se v životě básníka 

odehrály. Bakalářskou práci jsem ani nechtěl koncipovat jako tradiční biografii, v níž bych 

shrnoval autorův životopis chronologicky. I tak se domnívám, že recipientovi 

nezasvěcenému do specifik Ortenova života by toto nemělo být překážkou. Zaměřuji se tedy 

na smrt Ortenova otce Eduarda Ohrensteina, která se mohla stát námětem pro poezii, ale i 
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pro prózu. V tomto případě (ale i v dalších kapitolách) jsem pro interpretaci básní využil 

Fikční světy lyriky od Miroslava Červenky a pro perspektivy, z nichž je otcova smrt 

nahlížena v prozaických dílech, pak Vypravěče od Tomáše Kubíčka, kdy budeme vycházet 

z narativní roviny Gérarda Genetta.  

Třetí kapitola poskytne prostor pro zkoumání toho, jak moc se přiblížil předmětný svět 

empirického autora vnitřnímu světu lyrického subjektu v rámci reflexe ztráty bratra, který 

roku 1939 emigroval do Anglie.  

V poslední, čtvrté kapitole, která je nejrozsáhlejší, se zabývám milostným životem Jiřího 

Ortena. Vztah s Věrou Fingerovou je nejnáročnější co do interpretace, je to znát i na 

podstatně delším poznámkovém aparátu, jehož prostřednictvím se snažím konkretizovat 

některé ze vztahových peripetií. K této kapitole jsem si jako podpůrný materiál zvolil 

souborný výbor z Ortenovy milostné korespondence Hořký kruh, která tak alespoň pomáhá 

dovysvětlit některé nejednoznačnosti, jež z deníků vyplývaly. V podkapitole se pokusím 

ještě komplexně shrnout vliv doby na Ortenovu tvorbu, jenž definuje především pocit 

samoty, všeprostupující fikčním světem Ortenových básní. 
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1. Deník či svébytné literární dílo?  

 

Na začátku mého bádání se mi Ortenovy deníky jevily nejvhodnější primární literaturou, 

z níž lze poznat empirického autora (kromě korespondence, jež ovšem nemapuje Ortenův 

život tak dopodrobna). K Modré, Žíhané a Červené knize jsem tedy z počátku přistupoval 

jako k autochtonním deníkům, což je asi nejtypičtější zástupce tohoto žánru. Na 

následujících stranách se tedy pokusím přiblížit a konkretizovat, čím vlastně Ortenovy 

deníky jsou, protože mé počáteční domněnky byly záhy ostře konfrontovány s poměrně 

neobvyklým typem textů. Slovo „deník“ má jisté konotace a čtenář si jej většinou spojí 

s jeho formou, představí si ho jako „chronologicky řazené, zpravidla datované osobní 

záznamy, pořizované v krátkých intervalech a bez časového odstupu. Deník náleží do 

oblasti dokumentární literatury (literatury faktu). Před fikcí a fabulací upřednostňuje 

bezprostřednost záznamu, autentičnost sebevyjádření a věcnou informativnost (…) 

V porovnání s ostatními žánry má nejvýrazněji autokomunikační charakter“ (D. Mocná, 

J. Peterka a kol., 2004, 98). 

To, že se jedná o chronologicky řazené osobní záznamy, nelze v devadesáti devíti 

procentech v případě Ortenových deníků (zřejmě) vyloučit. S upřednostňováním 

bezprostřednosti a autentičnosti vyjádření už bych ale polemizoval. Charakteristika 

z Encyklopedie literárních žánrů počítá s deníkem obvyklého typu, který by mohl 

zastoupit většinu deníkové produkce spolu s nepublikovatelnými tituly (deníky 

primárními). Deníky Jiřího Ortena ale spadají do oné menšiny. Jak tvrdí Jan Grosmann 

(1958, 9), už při „povrchovém čtení, dojmově“ lze vysledovat, že se nejedná o klasický 

deník, jenž by splňoval veškeré aspekty výše zmíněné definice.1  

                                                 
1 Marie Rút Křížková (1994, 314n) se s označením „deník“ plně neztotožňuje, jelikož vede k „zdůraznění 

pouze jedné z možných interpretací“. Orten si prý své soukromé záznamy psal do „kalendáříčku“, k němuž 

měl, na rozdíl od Modré knihy, zcela neosobní vztah. Na druhou stranu se nelze divit, že Jan Grosmann tento 

výbor z Modré, Žíhané a Červené knihy pojmenoval jako deníky (s podtitulem: „Poezie – Myšlenky – 

Zápisky“), protože formální stránku deníkového žánru (datace záznamů) splňují.  Fakt, že má k dispozici ještě 

„kalendáříček“, Orten nijak nezapírá, dokonce si část výpisu z něj zapíše do Modré knihy: „Dne 3. května jsem 

dopsal Toníka a Mařenku, a i když nevím, je-li to pěkné, myslím si, že mám velikou radost z celé kupy papíru, 
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Pro mě osobně bylo až nepředstavitelné, že by Jiří Orten dokázal být takový sám před 

sebou samým. Přitom si většinově nezapisoval své nejintimnější zážitky, což by mohlo 

nasvědčovat tomu, že počítal s potenciálním čtenářem.2 Určitá intimita ale zřetelná je a 

podle slov Tomáše Kubíčka (2004, 327) „zůstává charakteristickým rysem deníku i 

v případě, jde-li o deník fiktivní, o deník, který je určen ke čtení, intimita je pak součástí 

strategie čtení, strategie výstavby významu“.3 Je tedy zřejmé, že Orten zde nevystupuje 

jako Orten – člověk, ale spíše jako Orten – básník. Jedná se o určitou stylizaci, kterou by 

si mohl recipient dosadit při čtení některé z Ortenových sbírek spíše za lyrický subjekt 

než osobu autora. Jak píše Sylvie Richterová (2015, 298), „autor je původcem díla, je 

v něm všudypřítomný, a přece v něm jako osoba není obsažen; jinak řečeno, dílo je možné 

odvodit stoprocentně z autora, protože vše do něj vstoupilo jeho prostřednictvím, na 

druhé straně však autora nemůžeme vyvodit z díla“. Čtenář deníků očekávající obnažení 

básníkova nitra je klamán, a to poměrně dost explicitně. Nicméně, kdo neměl možnost 

Jiřího Ortena poznat, jako třeba já sám, nezbývá mu nic jiného, než tuto stylizaci přijmout 

a pokusit se ji dešifrovat, aby rozpoznal alespoň část textů, které jsou sdělením 

empirického autora. Ovšem záruku nikdy nemá a může „zabřednout“ do vlastní 

                                                 
kterou chovám na kolenou, a nepotřebuji pro tuto chvíli nic jiného. Tam kde jsem si vyvzpomněl ševce, který 

ztratil své kopyto, se již nikdy svým srdcem nenavrátím“ (J. Orten, 1992, 62). Z této citace je patrné, že 

„kalendáříček“ mohl sloužit jako primární deník Jiřího Ortena.  

2 Kupříkladu v porovnání s deníkem Karla Hynka Máchy je Ortenův deník zproštěn zápisů každodenních 

činností (neplatí úplně stoprocentně, ale zápisy tohoto druhu jsou velmi kusé), které by se mohly pohybovat 

také na rovině erotické, což má opět za následek určitou ostražitost při odhalování sebe sama a svého soukromí. 

Tím může čtenář nabýt dojmu, že se Orten nesvěřuje pouze sobě, ale při tvorbě deníků počítá s recipientem, 

nechápe deník jako dialog sám se sebou samým. 

3 „Dnes jsem se byl koupat v Ovčárech, jel jsem tam a zpět na kole, jsem opálený, či lépe spálený, bolí mne 

nohy a za krkem, ale celkem to bylo docela pěkné, tak se o nic nestarat, dýchat na slunci a žvanit páté přes 

deváté s lhostejnými lidmi o rozmanitých „důležitých“ věcech (…) Dnes to jsou lidé skuteční, ubozí, hloupí, 

chytří, přemýšlivý, omezení, tupí atd.“ (J. Orten, 1993, 139).  Právě tato citace by mohla do určité míry 

deklarovat tvrzení Tomáše Kubíčka (2004, 329), že „jedním z důvodů, pro něž vznikají deníky, je 

sebeobhajoba, vymezování se vůči okolí. V deníku je možné si vyřídit své nenávisti a křivdy. Zesměšnit ty, kteří 

se jinak zesměšnění brání. Spílat těm, kterým jinak nemůže být spíláno“. I když není Orten úplně konkrétní, co 

se identifikace zmiňovaných lidí týče, má tato ukázka privátní charakter. 
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interpretace – takové interpretace, jež by nastínila básníkovu osobnost dle tužeb 

interpreta.  

Proč považuji deníky Jiřího Ortena za svébytné literární dílo nastíním v dalších 

odstavcích a svou tezi se pokusím podložit několika argumenty. Kromě jednoho jsem 

vybral ty na první pohled viditelné. Není jich sice mnoho, protože problematika deníků 

jako takových není hlavním objektem mého bádání, ale myslím, že postačí k tomu, abych 

mohl stanovit, jak na tuto látku nahlížet a jak k ní přistupovat.  

Musím začít hned samotným úvodem, který je pro deníkovou tvorbu privátního 

charakteru velmi atypický. „U tohoto stolečku, s tímhle perem a s touhle hrozivě 

prázdnou knihou, jež se má naplnit, jejíž lístky (přepásány modrými čarami) povanou u 

rozličných stolků, stolečků a stolů, u tabulí potřísněných mastnotami, znaky opilství a 

hrdinstvím ticha“ (J. Orten, 1992, 9).  

Nedovedu si ani představit, že autor primárního deníku by vytvářel úvod, v němž by 

používal jisté literární postupy. Jiří Orten využívá například gradace prostřednictvím 

anafory pomocí sousloví „u tohoto stolečku“, které zařadí na začátek věty v prvním a 

v několika následujících odstavcích. „Lístky, jež jsou přepásány modrými čarami“, 

podávají vysvětlení, proč se první z Ortenových deníků jmenuje Modrá kniha. Už jenom 

ten fakt, že deníky nesou jména, je zařazuje mezi netradiční deníkovou tvorbu. Úvody 

v Žíhané a Červené knize nejsou na první pohled natolik přímé jako v prvním deníku, ale 

i v nich se objevuje jistý nádech patosu, který rozmělňuje jakoukoliv upřímnost, formou 

opakující se apostrofy: „Žíhaná kniho, dej mi setrvat na mé cestě“ (J. Orten, 1993, 11) 

nebo „A ptáš-li se mne, ty Červená, čemu že bych tě chtěl zasvětiti, tedy odpovídám, že 

bolesti, ano bolesti a jejímu hořkému životu“ (J. Orten, 1994, 10). 

Méně jednoznačným a určujícím, ale pro mne důležitým argumentem, který spíše 

podporuje moji hypotézu o snaze deníky vydat, je, že pisatel používá převážně iniciály 

jmen.4 „Včera jsem napsal dopis V.H., je to teď jaksi jediný člověk, kterému mohu psát“ 

(J. Orten, 1993, 25) či „Dopoledne jsem netrpělivě a horečně čekal na psací stroj, který 

                                                 
4 I Jan Grossman (1958, 8) měl potřebu v úvodu nastínit, že osobní jména uvádí tak, „jak je psal Orten: tedy 

většinou jen v iniciálách“, aby se zřejmě čtenář nedomníval, že jde o jakousi „ochranu osobních údajů“.  
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mi slíbil přinést F.S.“ (Tamtéž, 34). Takových ukázek by se našlo nespočet. Tento jev se 

dá pochopitelně interpretovat různě. Mohlo by jít o jazykovou úspornost, ale spíše se 

domnívám, že Jiří Orten skutečně kalkuloval s vydáním těchto deníků a chtěl si ponechat 

alespoň trochu soukromí a intimity. A když už ne sám sobě, tak alespoň skutečně žijícím 

osobám zde zmiňovaných. Pravdou je, že některé zkratky jmen jsou vysvětleny, ale není 

tak činěno systematicky a u všech jmen, jež se v denících vyskytují. Pravděpodobně i 

autor primárního deníku by použil iniciál, pokud by se oprávněně obával, že dojde k jeho 

nalezení, že se dostane do cizích a nepovolaných rukou. Možná je to právě Ortenův 

případ, který tak chtěl v krizové době (myšleno od okupace Německem a vzniku 

protektorátu) uchránit osoby, s nimiž byl ve styku, i když být neměl. Využíval jich totiž 

především v Žíhané a Červené knize, které psal od prosince roku 1939 do září roku 1941. 

Ale i nadále v něm, dle mého názoru, nevyhasínala naděje, že budou publikovány, čímž 

se tak vracím a kloním ke své první myšlence o zachování privátních informací. 

Prostřednictvím iniciál tak Ortenovy deníky evokují, troufám si tvrdit, fikční svět Franze 

Kafky. Ostatně i Ortenův osud nabývá onoho kafkovského absurdního rozměru. 

Dalším důvodem, kvůli němuž se Ortenovy deníky částečně distancují od zařazení k 

autochtonnímu deníku, je, že se v denících objevují citace z knih, které autor nejspíše četl 

a které jej nějakým způsobem ovlivnily nebo byly vhodné k dokreslení 

literárních/neliterárních pasáží či básní, jež tvoří minimálně padesát procent textu, ne-li 

ještě víc. Jako exemplum by mohla posloužit báseň Dušičky z 1. listopadu roku 1938. 

„Láskou mi uplýváš/ však polibkem se vracíš/ ach ne to nebyl já/ to byli ptáci// Odlétávali/ 

a já s nimi/ trochu ospalý/ mezi posledními// A skoro na konci/ hleď rubem obrácený/ 

penízek na slunci/ jež není// jako nejsi ty/ jako není já/ jen  černé oči tesknoty/ jen únava// 

A hřebínek jenž češe/ mou ospalost/ pak navždy odmlčí se/ má navždy dost// Kdož nejste/ 

posečkejte tu/ velká odvaha vám nese/ malou záštitu// pod níž schováni/ zemřeme/ až nás 

hněv v srdcí poraní/ a až na nás Pán Bůh vzpomene// Duše mrtvých/ kteří jsou/ tisíce 

podzimních větví/ nás přenesou// k sobě a k nám/ do věčné modlitby/ jež pro otázku 

znamená/ jen to co jí odpoví// jen to co pozdě příliš pozdě ví//“ (J. Orten, 1992, 108n). 

Pod touto básní se pak nachází tři citace:  
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„Před spaním ukliďte se stolu mísy s pokrmy; mrtvé to vábí sem. (R.M.R. [Rilke])“.  

„Vmýšlíme nekonečno do lásky. Této chyby nemají ženy. (Anatole France)“.  

„Mějme slitování se slabými, protože trpí pronásledování, a se šťastnými tohoto světa, 

protože jest psáno: „Běda vám, kteří se smějete.“ (A. France)“. 

První citace se tematicky prolíná s názvem a částečně s obsahem básně, druhá bude 

nejspíš „ironickou sebereflexí“, narážkou na autora samotného, projevující se především 

v první strofě, a třetí pozastavením nad pozemskou existencí, jež se také, i když ne tak 

přímo jako první, váže k motivům v básni a lze ji interpretovat jako určitý dovětek. Není 

pochyb o tom, že jakýkoliv jiný tvůrce deníku by nezařadil citace z jiných zdrojů, ale 

rozhodně by to nečinil tak systematicky a účelově. 

Posledním a pro mne nejpádnějším argumentem, kvůli němuž se domnívám, že se 

nejedná o autochotnní deník, protože přímo „nabourává“ chronologii zapisování, je jeho 

umělá kompozice. Vypozorovala ji Marie Rút Křížková, která byla s rodinou Jiřího 

Ortena osobně spjata.5 Zjistila totiž, že básník dopisoval určité informace zpětně.  

Jednalo se o záležitost, kdy se nechal Jiří Orten inspirovat novinovým výstřižkem o 

nalezení mrtvé holčičky, na jehož základě napsal několik básní. První z básní, Bzukot 

much (J. Orten, 1992, 146), jež obsahuje podobné motivy, které se nalézají v novinovém 

článku, je datována k druhé polovině března roku 1939.6  Novinová zpráva, která v tisku 

vyšla přibližně kolem 6. března roku 1939, je do Modré knihy dopsána až v červenci 

téhož roku, a navíc je připojena k zápiskům o rok starších, přesně k zápiskům po 22. 

červenci 1938. Důležitou roli přitom sehrála grafická podoba stránek, respektive barva 

inkoustu a jiný styl písma, které utvrdili Marii Rút Křížkovou v jejích domněnkách. Další 

báseň Za plotem obzoru (Tamtéž, 206), jejímž inspiračním zdrojem byl taktéž tento 

článek, se pak v logické návaznosti, stejně jako Bzukot much, vyskytuje až za citací textu 

z novin. Marie Rút Křížková uvádí několik shodných motivů „např. – báseň: „Za plotem 

obzoru… když hledali jsme vrátka…“ – zpráva: „Dítě prolezlo otvorem v plotě a 

                                                 
5 S Otou Ornestem, starším bratrem Jiřího Ortena, má dceru Ester Janečkovou.  

6 22.3. 1939. 



13 

 

bloudilo…“, báseň: „… ó moje oči spící…“ – zpráva: „Oči byly zachovány… dítě kleslo 

únavou k zemi a usnulo. Za spánku zmrzlo.“ – k tomu se váže i závěr básně: „Jaký to 

bude let až smutni po pohádkách/ řekneme víčkům svým: spusťte již plachetnici/ všem 

bouřím napospas!“ A dále – zpráva: „…růžový lístek fuchsie…“ – báseň: „…i ústa jsou 

němá/ a to po čem jsme volávali/ mění se do růžova“ (M. R. Křížková, 1994, 297n). Za 

další navazující báseň pak Křížková považuje ještě Z temného kouta, v níž se opakující 

se motivy objevují především ve druhé a třetí strofě: „Z temného kouta myši vylézají/ ne 

pro změnu ne náhodou/ pro kousek života jímž v děrách umírají/ z temného kouta myši 

vylézají/ a za svobodou jdou// Ach nesmějte se jim vy kteří vídáváte/ své umírání jenom 

v zrcadlech/ vždyť jako myši tajně k světlu pospícháte/ až k jedné holé stráni Na té/ 

naroste jednou velmi měkký mech//“ (J. Orten, 1992, 175). V novinovém článku stojí: 

„Ležela na odlehlém kopci, porostlém řídce lesními stromy, vřesem a křovím (…) Spodní 

část hlavy byla značně ohlodána myšmi. Pod tělíčkem bylo několik myších hnízd (…) 

Když četníci obrátili tělo, nalezli pod ním tři myší hnízda. Spodní část mrtvoly byla 

ohlodána (…) Dítě (…) bloudilo (…) dostalo se až na pahorek daleko za vsí“ (Tamtéž, 

90n). Úmyslně jsem vybral pouze ty části, které se explicitně odkazují k básni, i když 

neobsahují Ortenovu náchylnost k přizpůsobování reality. Projevuje se to opět na 

iniciálách, které užívá při označení vsi a jejích obyvatel jako například „obec J., mlynář 

N., občan A.“. Zvláštní ovšem je, že jméno děvčátka uvádí celé – „Mánička Křížová“. 

Vyvstává tak otázka, jaké je skutečné znění onoho článku, zda Jiří Orten upravuje pouze 

jména z důvodu minimalizace konkrétností a navození fiktivnosti textu, nebo celý obsah. 

Z tohoto stručného a spíše plošného výčtu, kterým jsem chtěl demonstrovat rozdíly mezi 

definicí tradičního typu deníku z Encyklopedie literárních žánrů a atypickými deníky 

Jiřího Ortena, lze vyvodit, že se jedná spíše o svébytné literární dílo,7 jež stojí na rozhraní 

mezi autochtonním (primárním) deníkem a deníkem fiktivním, potažmo deníkovým 

románem, jenž deklaruje totožnost autora s pisatelem. Právě totožnost autora, který 

                                                 
7 Tuto tezi ještě podpoří zmínka, která se nachází pod výpisy z druhého „kalendáříčku“, kde Orten jakoby 

mimoděk v uvozovce píše: „Záznamy do deníčku nejsou literatura, říkám tam v náznacích pocity, které 

v daných okamžicích převládají nad ostatními“ (J. Orten, 1992, 201). Deníčkem je tedy myšlen „kalendáříček“ 

a literaturou nejspíš Modrá kniha. Jiná interpretace v tomto kontextu snad ani není možná.   
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vystupuje sám za sebe a byl skutečně žijící osobností, spolu se stylizací spíše do osoby 

básníka, jenž nám dává nahlédnout na tvůrčí proces vzniku básní, zapříčiňuje tak 

obrovský rozkol při kategorizování Ortenových deníků.   
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2. Smrt otce  

 

Ortenův otec, Eduard Ohrenstein, zemřel roku 1936 na leukémii (R. Šťastný, 2001, 285).8 

V té době bylo Jiřímu Ortenovi osmnáct let. Do jaké míry otcova smrt básníkův život 

ovlivnila se zřejmě nikdy nedozvíme. Do jaké míry ale ovlivnila jeho tvorbu se pokusím 

přiblížit. Zprvu musím nastínit jejich vztah. Stručný a shrnující „životopis“ nám poskytuje 

Ota Ornest. Eduard Ohrenstein se narodil roku 1881 ve Zruči nad Sázavou, a protože byl 

nejschopnějším ze svých sourozenců, šel studovat do Kutné Hory. Přístřeší mu poskytli 

příbuzní v Nových Dvorech, kteří ale také měli početnou rodinu a dle slov Oty Ornesta 

(1958, 459n) „Eduard musil spíše chovat děti, než chodit do školy“. Finanční podpora, 

kterou na studia dostával, ale nebyla dostačující a po třech letech musel odejít na učení do 

Dvora Králové nad Labem. V tomto městě žil po dobu osmnácti let a během prvních roků 

zde strávených se stal jedním ze zakladatelů sociálnědemokratické strany, které prý zůstal 

věrný až do smrti. S budoucí matkou Jiřího Ortena, Bertou, se oženil roku 1912 (poté, co byl 

sňatek ujednán mezi jejich rodiči). Spolu se pak usadili v Kutné Hoře, kde Eduard 

Ohrenstein odkoupil domek od Bertina strýce. „Otec miloval matku láskou, o níž se nemluví, 

která se však jeví na každém kroku; a matka byla jeho lásky hodna. Byly velké finanční 

starosti, domek s obchodem v Kollárově třídě div nepřišli na buben; ale děti jako by o tom 

nevěděly. Neboť ony byly především. Otec vychovával laskavými slovy a rukou nenásilnou; 

psal dlouhé nabádavé dopisy, když už byl těžce nemocen a Jiří byl v Praze.“ Poslední souvětí 

deklaruje, že vztah Jiřího Ortena a Eduarda Ohrensteina byl nekonfliktní, ale objevuje se tu 

ještě jeden názor, a to ten, že Jiří Orten ke svému otci nechoval zcela vřelou synovskou lásku. 

„V dětském deníku desetiletého chlapce je otci věnována pouze jediná věta (chlapec píše o 

„záchvatech“ lásky k matce, pak pokračuje): „Tatínka nemám tolik rád“ (M. R. Křížková, 

1994, 288).  

                                                 
8 V doslovu k Ohnici uvádí M. R. Křížková (J. Orten, 2006, 119), že Eduard Ohrenstein zemřel na rakovinu. 

Uvážíme-li, že Křížková navštěvovala Ortenovu rodinu při psaní diplomové práci o předčasně zesnulém 

básníkovi, bude tento údaj zřejmě správný. I tak není přesná příčina úmrtí otce Jiřího Ortena podstatná pro 

následující analýzu.   
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M. R. Křížková dětskou zpověď konfrontuje citací z doslovu Oty Ornesta k Ortenovým 

deníkům (1958, 460), která je důkazem, že si Orten svého otce vážil: „Je to zvláštní věc, 

nepamatuji se vůbec, že by tatínek byl kdy něco zalhal, v sebenepatrnější, sebemalichernější 

věci“, psal Jiří v dopise po otcově smrti“.  

Zájem o otce neustal ani v jeho denících, ale po přečtení studie od M. R. Křížkové je zřejmé, 

že se motivy zprostředkovaně spojené s Eduardem Ohrensteinem jako postavou otce 

objevují i v jiných dílech. V denících se otec objevuje skrze sny, které představují jedinou 

možnost, jejímž prostřednictvím může dojít k „setkání“ obou mužů, vezmeme-li v potaz, že 

deníky začaly vznikat dva roky po Ohrensteinově skonu.  

Fakt, že se Ortenovi zdálo o otci, by asi nemělo smysl popírat i s přihlédnutím k 

„nedůvěryhodnosti“ textu pro jeho stylizaci. Za méně spolehlivou informaci bych ale 

považoval děj snu. Z vlastní zkušenosti vím, že sen si člověk po probuzení většinou 

nepamatuje, a pokud ano, tak velmi fragmentárně. Moji domněnku podpoří i slova Jana 

Grosmanna (1958, 10), že sny jsou „zlyrisovány, mnohé z nich mají metaforické pointy“. 

Dokonce i sám autor se vysloví k nespolehlivosti své paměti: „V noci na včerejšek se mi 

zdál sen, jehož některé hlavní části si chci uchovat, ač mi již většinou zmizely z paměti…“ 

(J. Orten, 1993, 73).  

První zmínkou o otci, která se v denících objevuje je sen z 28. dubna na 29. dubna roku 

1939. „Jako bych byl předtím pospíchal, vcházím do místnosti v kutnohorském obchodě, kde 

jsem tak často vídával otce sedávati (…) Otec drží v ruce sklenku sytě červeného vína. Pije 

je s velikou rychlostí a kouří. Odvracím hlavu, jsem dotčen, neboť právě on mne naučil míti 

při takovém počínání pocit malého provinění, takže vždy, když piji, zdá se mi, že přestupuji 

zákaz, a bojím se, abych nebyl přistižen; odvracím hlavu a setkávám se s obrazem, jenž není 

zrcadlo, ale který přesně napodobuje to, co jsem viděl před otočením. Považuji to za 

napomenutí a hledím nyní na otce velmi zpříma. Vidím, že opět zemře, je to příliš 

pochopitelné, než abych neměl lítost. Zemře potřetí, jsem o tom přesvědčen, zvláště když si 

mi stěžuje na jisté potíže, které má od rána. Je přitom bledý a rád bych ho opět uchopil za 
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ruku jako kdysi, v kterémsi předešlém snu9 (vím o něm), ale odhodlávám se k tomu pozdě. 

Přichází matka z temného pozadí krámu a přináší misku podivného, kosočtverečného tvaru, 

která obsahuje horkou a nažloutlou tekutinu, z níž se kouří. Skláním se nad miskou, beru ji 

do ruky a vdechuji podivné, omamující výpary, otec se propadává vždy hustší mlhou, matka 

jako by mne chránila, drží nad mou hlavou rozevřené dlaně, mám v té chvíli moc zachránit 

tatínka před smrtí, mám tu moc v jediném vítězném a vše objasňujícím slově, je však příliš 

těžké, toto slovo, tíží mi jazyk, ústa, hlavu, kterou matka marně se snaží zachytiti, namáhavě 

se pokouším promluvit, sténám, vzlykám a slzy nevypláči, vím, že slzy jsou v souvislosti 

s léčivým slovem, a zatímco jsem probuzen hlasem zvonku, žel předčasně, zoufám si nad 

svou bezmocností“ (J. Orten, 1992, 166n).  

První část snu postihuje výchovné působení Eduarda Ohrensteina na svého syna, ale 

informací, která mne na první pohled zaujala, je, že otec opět zemře, že zemře potřetí.10 

Motiv opakujícího se umírání se objevuje v zápisu ze Žíhané knihy (J. Orten, 1993, 48): „Šel 

jsem po tmavé ulici, zoufale přemýšleje, proč musí otec vždy znovu a znovu umírat, proč ho 

již konečně nevysvobodí nějaká skutečná smrt“ a je typickým i pro jiná díla, v nichž píše o 

otci, kdy homodiegetické vyprávění s interní fokalizací11 může recipientovi (možná 

                                                 
9 V Modré knize se ale žádný jiný sen, jenž by předcházel tomuto, neobjevuje, tudíž se může jednat o sen, který 

Orten zaznamenal do jiného díla a celý akt tak zasadil do fikčního světa. Pak ovšem nejsme schopni 

identifikovat, o který sen se mělo jednat. Také je ale možné, že jej nezaznamenal vůbec. Tím, že Orten záměrně 

neuvádí sen, o němž se zmiňuje, se přiznává k autocenzuře, která plně neodpovídá žánrové charakteristice 

primárního deníku. 

10 Pořadí smrtí se jeví jako symbolické, ale následující ukázka dokazuje, že má možná logickou návaznost, 

heterodiegetický vypravěč totiž popisuje druhou smrt fikčního subjektu otce: „Dveře se otevřely. Na vysokém 

loži spočíval obživlý a umírající. Jeho tvář byla černá a hnila. Hlava podložena bílými poduškami se kývala ze 

strany na stranu, bylo to příšerné a Odon nemohl potlačiti hnus. Ale postrčen zezadu čísi rukou postoupil k 

lůžku a zahleděl se do krví naběhlých očí. Zahleděl se do nich s bázní a odvahou, jako by musil a jako by tím 

přinášel nemocnému jediný lék, který ho může vyléčiti. Tatínek stočil oči na Odona. Poznal ho. Vztáhl k němu 

ruku. Odon odtahuje svou ruku, ale pak se sklání k otci, líbá ho na strašlivé čelo, líbá ho na strašlivá zející 

ústa. Otec se vztyčuje, křičí rozpadávajícím se hlasem a padá do podušek. Je mrtev, podruhé mrtev [vyznačil 

L.R.], Odon to ví, běží na ulici, pláče, slzy ho zaplavují, slyší ze všech stran podivné výkřiky, nerozeznává je, 

splývají…“ (J. Orten, 2014, 80). První smrtí je pro Ortena zřejmě „faktická smrt“ Eduarda Ohrensteina.  

11 Vycházíme z narativní roviny Gérarda Genetta, která „kombinuje obě oblasti formování hlediska ve 

vyprávění – tedy oblasti hlasu a způsobu“ (T. Kubíček, 2007, 81).  
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nesprávně) „legitimovat“ hledání souvislostí s předmětným světem empirického autora: 

„Měl jsem otce, který zemřel ve velkých bolestech. Seděl jsem u jeho lůžka v nemocnici a 

s klidným svědomím jsem pozoroval přicházející smrt“ (M. R. Křížková, 1994, 287). 

V tomto případě se jedná o citaci z uměleckého díla, kdy postavu otce coby subjektu ve 

fikčním světě nelze spojovat s Eduardem Ohrensteinem jako v případě Ortenových deníků. 

Navíc je jedinou z beletristických ukázek, jež vybočuje, protože se personální vypravěč 

svěřuje se svým klidným svědomím, které kontrastuje s někdy až hysterickou snahou otce 

zachránit, projevující se v jiných uměleckých prózách. Sice dochází k přesvědčení, že je 

bezradný, ale náznak pokusu cokoliv zvrátit je poměrně častý, například v knize Pro děti – 

knížka naslouchajícím. V tomto případě fikční svět opět konstituuje homodiegetický 

vypravěč s interní fokalizací: „Bylo to v den, kdy jsem spatřil naposled umírajícího otce, 

vašeho děda. Těsně předtím, kdy jsme měli s matkou otce opustit, maminka na okamžik 

odešla. Otec ležel bezvládně, byl krásně bledý a z jeho břicha vedla trubice, jíž šla 

nepřetržitě moč do nádoby na zemi. Trpěl velikými bolestmi a na jeho čele stál pot. Jakmile 

matka přivřela za sebou dveře, řekl slabě: – Bojíš se mne, viď? Jistě se mne bojíš můj synu. 

– Chvíli jsem mlčel a pak se matka vrátila. Tenkrát jsem chtěl a vlastně musil udělat něco 

nesmírně samozřejmého. Něco, co jsem cítil tak opravdově jako už nikdy. Neudělal jsem nic“ 

(Tamtéž, 289). 

Z těchto prozaických ukázek je patrný odpor ke smrti jako bolestiplnému procesu a také 

promarněná šance něco změnit, jež se promítla i do podvědomí empirického autora, do jeho 

snů. Jakým způsobem by chtěl onu změnu učinit popisuje v první citaci z Modré knihy – 

prostřednictvím „léčivého slova“. Co je tímto léčivým slovem myšleno, těžko usuzovat. 

Možná je vůbec „slovo“ ve smyslu komunikace klíčové pro vytyčení jeho vztahu k otci. 

Odkazuji se na charakteristiku osoby Eduarda Ohrensteina zachycenou Otou Ornestem 

(1958, 459n), že „miloval matku láskou, o níž se nemluví“. Pravděpodobně bychom mohli 

tuto ukázku aplikovat i na vztah se syny. Nejspíš byl Eduard Ohrenstein v souvislosti 

s vyjadřováním svých citů a emocí otevřenější v dopisech, jež se staly jediným možným 

způsobem komunikace po odchodu Jiřího Ortena do Prahy, než v osobní komunikaci. Možná 

to tak bylo ale i z Ortenovy strany, tudíž by léčivé slovo mohlo znamenat vyjádření 

vzájemných citů z očí do očí, ke kterému zřejmě nedošlo. Jedná se samozřejmě jen o moji 
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hypotézu, kterou nemohu nijak doložit. Nevím, zda byl Jiří Orten přítomen samotné smrti 

svého otce, ale snad jej v nemocnici navštěvoval a hrůzné zážitky při pohledu na něj v něm 

zůstaly a přetrvávaly několik dalších let.    

M. R. Křížková vysvětluje Ortenovu hrůzu z otcovy předčasné smrti jako obavu z vlastního 

konce.12 Jeho obranným mechanismem je, že veškeré své obavy vyslovuje, čímž je popírá. 

„Jeho skrytý odpor je ale na druhé straně vyvážen přílivy lásky, zesílené ještě studem za 

okamžiky nelásky. Tato rozporuplná synovská láska je podrobena zkoušce (…) Cítí, že je 

povinen splatit otci lásku láskou; v těchto rozhodujících okamžicích je však zaskočen sám 

sebou, jeho pocity mají daleko k soucitu, a ještě dál k lásce, ovládá ho hnus a nezvládnutelný 

odpor“ (M. R. Křížková, 1994, 289).  

Doposud jsem se ale zabýval texty prozaickými a cílem mojí práce je postihnout reflexi žité 

skutečnosti i v poezii. Mějme přitom na paměti, že lyrickou poezii můžeme chápat „jako 

odkrývání jazykového potenciálu zviditelnění něčeho (…), co není řečeno, pomocí něčeho 

jiného, co řečeno (nebo prezentováno) jest; na rozdíl od tematické epiky se lyrika stává 

komunikací nevyslovitelného“ (M. Červenka, 2003, 32). 

Sbírka Ohnice je celá věnována památce Eduarda Ohrensteina, ovšem k němu samotnému 

se odkazuje jen jedna jediná báseň.13 Nese název Krásná (J. Orten, 2012, 63n): „Samota 

otálí. Ospale tichem klinká./ Několik knížek čeká na můj dech./ Jednu z nich budu číst dnes 

večer za tatínka./ Je měkká, měkká je i v černých propastech.// Veliké uši tmy jsou plny 

melodie,/ odkudsi přilétla a nechce se jí zpět,/ pohladí zákoutí a v parcích smutně žije,/ už 

                                                 
12 Motiv strachu z vlastní smrti se objevuje v díle Eta, Eta, žlutí ptáci, kde nám jej zprostředkovává 

intradiegetický vypravěč: „Dveře, o nichž Odon ví, že se otevrou, se skutečně otvírají. Tatínek! Co tu dělá 

tatínek? Tatínku, co tu děláte, jste mrtev a bojím se vás. Tatínku, vždyť jsem vás viděl dvakrát umírat a je to 

tak dávno! Tatínku, k jakému strašnému skoku mne to nutíte, tatínku, k jakému strašnému skoku mne to pobízíte, 

což zemřu, že se objevujete, tatínku, což musím zemřít?“ (M. R. Křížková, 1994, 288). 

13 M. R. Křížková (J. Orten, 2006, 119) se domnívá, že „v této básnické sbírce se Orten vyrovnává se smrtí, 

tou, která doléhá zvenčí, i tou, která zasáhla zvnitřku a vzala mu všechny jistoty. Takto obnažený si básník 

připadal po otcově smrti, bral ji jako vlastní selhání, vinil se z toho, že zklamal otce, matku i sám sebe, ale 

neubránil se hnusu z otcova rozkladu zaživa ani vlastnímu strachu ze smrti“. Pokud bych měl na básnickou 

sbírku nahlížet komplexně, tak v ní tuto básníkovu empirickou zkušenost nepociťuji. Pravděpodobně to bude 

i tím, že je Ohnice na rozdíl od jiných sbírek „na pohled harmoničtější“ (J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. 

Holý, 2013, 707). 
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brzo musí se navždy odmlčet.// Ach, končí taneček, je pozdě na čtverylku,/ a krásná domů 

jde, jde skoro bez rytmu,/ lampy jsou zhašeny a za malinkou chvilku/ zkrušena nalezne v 

svém srdci také tmu.// Kéž ke mně zabloudí! Doveď ji ku příteli,/ ospalá náhodo, doveď ji ke 

dveřím,/ za nimiž křídlo je v prázdnotě velké cely,/ křídlo a klávesy, do kterých udeřím.// Ó, 

hudbo shledání, volám tě před polibkem,/ polibkem posledním a studeným jak čas,/ jenž stále 

měří jen a propadá se v sypkém,/ pískovém obrazu, dán větru na pospas.// Ta krásná 

zbloudila. Ospale tichem klinká./ Slyším ji z daleka, od starých knížek svých,/ z nich jednu 

budu číst dnes večer za tatínka./ Ta krásná, tatínku, tancuje po rakvích!// Když oči zavřel jsi 

a ona vzala si tě,/ myslil jsi na matku a zpět ses vrátit chtěl./ Zradil jsi v myšlenkách! A potom 

jako dítě/ nesmírně oklamán, ses navždy odmlčel.//“ V básni nabývá smrt podoby něčeho 

krásného. Pakliže bych měl báseň interpretovat, představuji si smrt jako krásnou mladou 

dívku, i když se v textu neobjevuje žádná věková specifikace, ba ani rodová příslušnost. Ta 

je jí ale přisouzena gramaticky. Tuto představu mi implikuje především to, že Krásná 

tancuje, což je akt typicky dívčí, a lyrický subjekt touží po její blízkosti, po shledání s ní a 

po polibku posledním „a studeným jak čas“. Navíc to, že ve svém srdci nalezne tmu, ji 

personifikuje a zhmotňuje. Vytváří tak zástupný symbol pro milenku, která zbloudila a místo 

lyrického subjektu si vzala jeho otce. Ono zbloudění by mohlo objasňovat předčasnou 

otcovu smrt. Dikce jednotlivých strof, konkrétně prvních pěti a zbylých dvou, se mění. První 

dvě třetiny básně jsou prodchnuty melancholií a klidem, jež evokuje první verš první strofy. 

V posledních dvou strofách je sdělení naléhavější. Ze zvolání „Zradil jsi v myšlenkách!“ ve 

třetím verši poslední strofy cítím výčitky, ač se to může zdát paradoxní, protože v 

myšlenkách zradil smrt a chtěl se vrátit zpět, tudíž se lyrický subjekt jakoby staví na stranu 

smrti nebo se alespoň na chvíli stává médiem, jež nám zprostředkovává její řeč či 

myšlenkové pochody.  

Adjektivum „krásná“, které mi v mojí interpretaci evokuje dívku, je známé (a svým 

způsobem zavádějící) již z předcházejících záznamů v denících. Ortenovy básnické sbírky 

jsou totiž poskládány z básní, které zaznamenal do svých deníků i včetně básně Krásná. 

Narážím konkrétně na zápis z 29. února roku 1940, který musím pro úplnou srozumitelnost 

uvést celý, jelikož se jedná o jedno souvětí: „A ještě, snad na zakončení tohoto přestupného 

února, který pro mne loni tolik znamenal a letos se jenom zastavoval a ohlížel zpátky, na 

zakončení chvíle, poslední chvíle jednoho samotářského odpoledne, z něhož budu vyrušen 
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únavou, jako jsem již byl vyrušen oním vždy toužícím, kolébavým, nesmyslným pohybem 

neskutečného obrazu, jehož konkrétnost a hmatatelnost pociťuji tak zcela sám, nejsem-li 

právě příliš ospalý, na zakončení neplodnosti touhy tuto rozvážnou větu, jež chtějíc koncovat, 

počíná, přivolává svou mladší sestru, aby jí šla v patách, dávala na ni pozor a nespouštěla 

z ní oči, svou mladou, malinkou sestru, sotva narozenou, ale již dychtící, svou sestru, která 

se někdy opozdí a ta první bývá potom sama, je jí smutno, poslouchá něco, ale nevidí, dívá 

se, ale neslyší, umírá, ale neví o své smrti, svou sestru, v krůčcích ještě nezkušenou, svou 

zmatenou, čistou, krásnou sestru, hle, jak se ostýchá: Citlivá procházka!“ (J. Orten, 1993, 

57). Vyvstává otázka, zda věta „jež chtějíc koncovat“ navazuje na větu předcházející nebo 

nikoliv. Femininní tvar pronomina by mohl odkazovat i na chvíli, odpoledne, či únavu a 

všechny předešlé věty by mohly být větami vloženými. Jednoznačná interpretace, alespoň 

dle mého názoru, není možná, ale motiv mladší (krásné) sestry se objevuje i v poslední strofě 

Deváté elegie (J. Orten, 2013, 60): „Nu ano, sbohem, za děj bolesti té,/ jejímiž mistry chtěli 

jsme se státi,/ vědomí konce beru, neboť končí,/ vchod otevírá svojí mladší sestře,/ aby teď 

ona chopila se žezla/ a jala se náš život formovati.//“. V tomto případě mi z textu logicky 

vyplývá, že mladší sestra je personifikací smrti, neboť po skončení života pozemského začne 

vládnout ona.14 

Výše citovaný deníkový zápis je navíc v Žíhané knize poměrně zajímavě umístěn a s tím, že 

Ortenovy deníky jsou zřetelně pečlivě komponovány, nelze jeho místo v textu přehlížet. 

Před tímto zápisem z téhož dne se totiž objevuje báseň Unavený pták popisující poslední dny 

života ptáka zavřeného v kleci. Závěrečné dvojverší zní: „Slyšíš? To z jeho chuti/ smrt, která 

žila, zní.//“ (J. Orten, 1993, 56). Za záznamem se pak objevuje zmínka o otci, napsaná 1. 

března. Jiří Orten vzpomíná na píseň, kterou si v poslední části svého života Eduard 

Ohrenstein pobrukoval, jejíž vyznění bylo asi takové: „(…) řekneme si nashledanou, i když 

víme, že už se nikdy nesetkáme“. Za ní následuje dovětek: „Podivný vědoucí úsměv je za 

těmito slovy, moudrost, jíž tatínek, kdo ví, možná dosáhl, aniž se o ni s někým rozdělil“  

                                                 
14 Vladimír Mikeš (1991, 28) shledává taktéž motiv mladší sestry jako předobraz smrti, ale staví ji do protikladu 

s láskou: „Lze mít za to, že onou „mladší sestrou“ z Elegií, mladší sestrou lásky, je vskutku smrt, rodící se 

vždycky těsně po lásce a dělající svou prvorozenou sestru tím, čím chtěla být: vskutku láskou, a ne milostnicí“. 
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(J. Orten, 1993, 57). Tento zápis je ještě doplněn o citaci Pedra Calderóna de la Barcy, jejíž 

poselství vystihují poslední dva verše: „neb pouhý sen jest lidské živobytí,/ a samy sny jsou 

pouhý sen//“. Celá anabáze snu se uzavírá. V denících se už nevyskytuje žádný záznam, 

v němž by se Jiří Orten svěřoval, že se mu zdálo o otci. 

Posledním zápisem o otci, který nějakým způsobem vystihuje postoj autora, v tomto případě 

lyrického subjektu k němu, je již citovaná báseň Krásná z 10. března roku 1940.  

 

Ve zbytku sbírky Ohnice se motivy spojené s otcem objevují jen minimálně a je v nich 

obsažena jeho ztráta: „Být na konci, být na počátku/ a ztratit otce, ztrácet matku/ a ztrácet 

sebe v srdci svém,/...“ (J. Orten, 2006, 68) nebo „Ztratil jsem jak zbloudilá srna/ otčinu.//“ 

(Tamtéž, 114).  

 

Na rozdíl od deníků se v případě básnických sbírek nacházíme v prostředí plně fikčním, kdy 

„fikčnost se zdá být jen jedním z možných důsledků působnosti estetické funkce, jmenovitě 

jejího izolačního efektu, vytrhávajícího prožitky a akce označené v díle z bezprostředních 

souvislostí a důsledků v aktuálním světě, a tedy eo ipso vytvářející podmínky pro jejich 

umístění ve světě jiném, fikčním“ (M. Červenka, 2003, 16). Vnímáme-li deníky jako 

zachycení předmětného (aktuálního) světa empirickým autorem (i když byla jejich 

autenticita zpochybněna již Janem Grossmanem), nemůžeme následující fragmenty textů 

vnímat jako zcela „vytržené“, neboť se ve vnitřním světě lyrického subjektu fikční subjekt 

otce objevuje ve stejných či podobných intencích jako v Ortenových denících. Ve sbírce 

Elegie by se našlo jen pár pasáží obsahujících motivy s otcem spojených. Jedná se o elegii 

Druhou, kde je otec zmiňován v souvislosti se sny: „(...) navrať se, otče, muži spravedlivý,/ 

mým snům se navrať, ty, jenž snům jen žiješ.//“ (J. Orten, 2013, 19). Jako by lyrický subjekt 

naznačoval jakousi naivitu svého otce, která se projevuje i v posledním dvojverší sedmé 

strofy v básni Krásná, především v přirovnání „jako dítě oklamán“. Čtvrtá elegie 

představující určitý návrat do dětství na problematiku s otcem nahlíží očima malého dítěte, 

do něhož se lyrický subjekt stylizuje: „(...) matčino teplo nikdy neoddýcháš,/ tatínkův úsměv 

nikdy nerozmrazíš,/“ (Tamtéž, 18). A poslední básní, v níž se fikční subjekt otce vyskytuje, 

je elegie Sedmá, kdy se lyrickému subjektu zjevuje opět prostřednictvím snu: „Snad to byl 

jenom sen, ve kterém se mi zdála/ maminka s tatínkem, domov a oba bratři,/(…)“ (Tamtéž, 
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27). Nesmím opomenout, že „otec“ v této sbírce, nakonec ani v básni Krásná, není 

apostrofou Boha, jenž je oslovován přímo, a tak pozbývá na metaforičnosti, lze ho tedy 

ztotožnit s otcem lyrického subjektu.  

Jsem si vědom toho, že má práce by měla vycházet především z Modré, Žíhané a Červené 

knihy, ale neuvedením citací z jiných děl bych tyto informace značně izoloval od kontextu 

Ortenovy tvorby a nemohl bych poskytnout komplexní vhled do této problematiky. 

Vzpomínky, které Ortenovi na otce zůstaly a které prošly básníkovou autocenzurou, jsou jak 

pozitivní, tak negativní. Ve fikcionálním textu próz se objevují s fikčním subjektem otce 

motivy smrti, bolesti, strachu. V básnických sbírkách nalezneme motivy podobné, ale ve 

vnitřním světě lyrického subjektu vykrystalizovaly vesměs do podoby melancholické a 

nostalgické, nepůsobí tolik naléhavě. I když se to z výše uvedených citací nemusí zdát, 

v denících je Eduardovi Ohrensteinovi věnováno minimum prostoru, nejinak je tomu i 

v ostatních dílech. Nicméně postava otce není bez významu, díky ní lze lépe dešifrovat 

Ortenův styl nebo alespoň rozpoznat, s jakými principy pracuje. Mám na mysli především 

variování víceméně stejných motivů. Například využití motivu dveří oddělujících dva 

prostory, které recipient může chápat a interpretovat i ve významu metafyzickém, se stává 

poměrně charakteristickým rysem Ortenova „rukopisu“.  
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3. Emigrace bratra  

 

„Drahá maminko, L., J., Z., už ani nepočítám týdny, které o Vás nic nevím. Žiji stále ještě ve 

stejném městě, ale nevím, jak dlouho, leccos se se mnou může změnit v dosti krátké době. 

Teď žiji materiálně dosti dobře, mám hodně co dělat, a duševně – žiji hlavně ze vzpomínek 

na krásný život, který jste mi kdysi Vy připravili. Snad teď budu něco studovat, ale je docela 

možná i jiná změna“ (J. Orten, 1993, 41). Toto je znění jednoho z dopisů od Oty Ornesta, 

které si do svých deníků Jiří Orten zapsal. Korespondenci si zejména v těžkých chvílích 

poslední fáze svého života pročítal často. A dovolím si tvrdit, že dopisy psané jeho starším 

bratrem mu činily největší útěchu i s přihlédnutím k tomu, že měl potřebu je do deníků 

zaznamenat. „Co ještě? Plakal jsem, když jsem četl, bylo mi krásně, bylo mi líp, než v tomto 

vyprahlém údobí, kdy nevím o nikom, že skutečně žije“ (Tamtéž, 41). 

Ota Ornest, který se narodil roku 1913 jako nejstarší syn Ohrensteinových, se stal pro Jiřího 

do určité míry vzorem, protože jej Orten následoval do Prahy, kde chtěl taktéž studovat 

herectví. První přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř neabsolvoval zdárně, ale podruhé 

Ortena přijali. Ota Ornest na konzervatoři „studoval herectví u prof. Deyla, Iblové, 

Plachého, Suchánkové a Svobody“ (M. Valtrová, 2001, 9). Absolvoval roku 1936 a 

v následující sezoně byl členem Burdovy činohry, kde působil jako herec, ale i režisér. Do 

svého odchodu získal ještě angažmá v činohře Národního divadla v Košicích a v Městském 

divadle v Plzni.  

Právě v plzeňských ulicích spatřil 15. března roku 1938 tanky wehrmachtu. Tentýž den mu 

bylo v divadle oznámeno, aby navštívil tehdejšího ředitele, pana Zítka. Asi za hodinu vešli 

dva Češi v civilu, kteří se legitimovali a vyzvali hereckého kolegu Oty Ornesta Škrdlanta, 

aby šel s nimi. Tento levicově orientovaný herec založil v Plzni odbočku Společnosti pro 

hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem, což byl asi důvod, proč stanul v hledáčku 

Němců o něco dříve než samotný Ornest. Ještě před svým odchodem si Škrdlant se všemi 

tiskl ruce a Otovi Ornestovi dal potají do dlaně malý klíček, aby mu udělal pořádek v šatně. 

V ní se nacházela Hnědá kniha, jejíž titulní list a několik prvních stránek obsahovali nějaké 

nezávadné čtení, ale pak následovaly výčty dosavadních nacistických zločinů. Vše vyřešil 

přenesením této knihy do šatny ředitele operety, který byl známým fašistou. Pak pokračoval 
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za ředitelem Zítkem, od něhož prý uslyšel tato slova: „Nezbývá mi, než se s Vámi rozloučit. 

Musíte z divadla. Okamžitě. Já teď odejdu a za chvíli Vám sem někdo přinese něco peněz. 

Abyste měl na cestu“ (M. Valtrová, 1993, 21).  

S potřebnou finanční částkou odcestoval do Českých Budějovic, kde na něj čekala přítelkyně 

Lída Matoušková.15 Na jihu Čech se zdržel asi týden a pak se zkontaktoval s Jiřím Ortenem 

v Praze. Posléze se Ota Ornest rozhodl uspořádat rodinnou poradu v Kutné Hoře. Plán byl 

následující – Ota a Jiří emigrují co nejdříve, podají zprávu o tom, jaké to v zahraničí je, a 

jejich matka s nejmladším ze sourozenců, tehdy desetiletým Zdeňkem, je budou následovat. 

Bertu Ohrensteinovou se ale nepodařilo přesvědčit, aby protektorát opustila. S Jiřím 

Ortenem se poté vrátili do Prahy a dokončili celý itinerář jejich útěku do Polska přes Ostravu 

včetně data odjezdu. Emigrantů mělo být původně šest, ale jakmile se schylovalo k samotné 

akci, většina z nich rezignovala stejně jako Jiří Orten. Ota Ornest se zmiňuje o svém 

několikadenním zápasu se svým mladším bratrem. „Neprobíhal věru bez problémů, právě 

naopak – někdy mi vybičované nervy povolily a já užil prudké invektivy – zejména, když jsem 

přímo hýřil argumenty a přistihl ho, že mi vůbec nevěnuje pozornost a jako duchem 

nepřítomný myslí na nějakou básničku“ (Tamtéž, 35). V této vypjaté situaci se projevila 

odlišnost charakterů obou bratrů. Jiří Orten je definoval pomocí rozdílnosti světů, v nichž se 

oba pohybují a které jsou pro jejich existenci stěžejní. Postavil proti sobě svět ticha a svět 

hluku. S tím, jak se Orten profiloval, je jasné, že jeho světem byl právě svět ticha. Ke štěstí 

mu stačila střecha nad hlavou, stůl, místo pro pár knížek, papír, pero a především mateřština. 

Podle výpovědi Oty Ornesta se mi jazyková odluka jeví jako jedno z nejdůležitějších kritérií, 

podle nichž se básník řídil při rozhodování. Vnímal své působení jako poslání. Chtěl podat 

svědectví o tom, co se v protektorátu bude dít, a to mohl pouze v českém jazyce, který si 

perfektně osvojil a dokázal v něm vytvořit mnoho invenčních formulací, jež dokáží 

překvapit i současného čtenáře. Důležité místo v Ortenově životě vyplňovala i Věra 

Fingerová. Právě ona ale dala Otovi Ornestovi další naději, protože na procházce, která se 

uskutečnila dva týdny před plánovaným odjezdem, Jiřího Ortena přesvědčila o tom, aby 

odjel. Své rozhodnutí ale vzal zase zpět na rozdíl od svého staršího bratra, který byl o 

emigraci skálopevně přesvědčen. Do myšlenkových pochodů Oty Ornesta nám umožní 

                                                 
15 S nejvyšší pravděpodobností označena v úvodní citaci z dopisu jako „L“.  
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nahlédnout Jiří Orten, který si do Modré knihy napsal reflexi z bratrova deníku pocházející 

z listopadu 1938: „Na každý šťastný okamžik doplácíme tolik, že po první rozumové revizi 

citu, který by již chtěl vyletět a rozjásat se, jsme sraženi k zemi. Co to z nás udělalo? Lidi 

pověrčivé, ustrašené, ohnuté. Smiřující se se vším (…) Jsem krátkozraký, třesu se strachy, že 

opomenu pozdravit nějakého představeného, třesu se strachy promluvit, abych náhodou 

neřekl nebo jen nenaznačil pravdu. Bojím se mluvit tak, jak umím, bojím se dělat umění tak, 

jak cítím, abych nebyl nepohodlný anebo nesrozumitelný v prostředí svých kolegů, směji se 

jejich nejapnostem a pak utíkám – ne již jako trochu zbabělý, ale jako pokálený poražený“ 

(J. Orten, 1992, 115n). 

V předvečer odjezdu Ota Ornest navštívil kavárnu Dunaj, kde se rozloučil se všemi básníky, 

kterými se Orten obklopoval. Byli mezi nimi Halas, Hora, Holan, Kohout a další. Na jednu 

stranu byli Ortenovi přátelé důvodem, díky kterému bratrovo rozhodnutí chápal a 

akceptoval. Věděl, že mu pomohou vydávat jeho dílo. Sám se Marii Valtrové svěřil s tím, 

že měl Jiří Orten vždy přátele, kteří jej podporovali. Ovšem s postupujícím časem a 

postupným zostřováním prohibitivních opatření proti Židům se i Jiří Orten ocital až 

přespříliš sám. „Odešel bratr, odešel jeden z přátel. Druhý přítel je nemocný. A pisatel 

dopisu z Londýna mne vidí lépe, než vídával (nechci-li dojít k plačtivým závěrům). Jaká je 

toho příčina? Domnívám se, že bez malých nehezkostí, zřených zblízka, se stáváme čistšími. 

Ale ani tehdy není obraz úplný. Ale ani tehdy neuzavírá obraz, abych tak řekl, celý kruh“ 

(Tamtéž, 183).  

Následující den už byl Ota Ornest připravený k odjezdu do Ostravy. „Jiří se probudil. Ležel 

tam, hubený a v obličeji bílý jako křída. Díval se na mne a mně to v tu chvíli připadlo, že 

stojím jako velký bratr nad jeho dětskou postýlkou. Kývli jsme na sebe, jako by to nebylo 

naposledy“ (M. Valtrová, 1993, 37).  

Ota Ornest emigroval do Anglie, kde spoluvytvářel kulturní pořady a redigoval časopis 

organizace Mladé Československo. Od července 1941 pracoval jako překladatel a hlasatel 

v československém vysílání BBC spolu s Pavlem Tigridem a Josefem Schvarzem-

Červinkou. Po skončení války se vrátil zpět do Československa a v témže roce nastoupil do 
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Realistického divadla16 jako herec. Popularitu získal především jako ředitel Městských 

divadel pražských, do jejichž čela se dostal 1. září roku 1950. Slavná éra těchto divadel 

trvající až do roku 1972 bývá označována jako „Ornestium“, ale to už by bylo tématem pro 

jinou práci.  

Nyní se ještě vrátím zpět k důvodům, kvůli nimž Jiří Orten neemigroval. Této problematice 

se věnuje i M. R. Křížková, která ve své studii polemizuje se dvěma výklady, jež měly 

objasnit Ortenovo rozhodnutí. Uvádí názor Bohuslava Březovského, který napsal doslov 

k Ohnici a který se domníval, že setrvání v protektorátu bylo znakem určité naivity, kdy si 

Jiří Orten plně neuvědomoval vážnost celé situace. Do jisté míry by se dala tato interpretace 

podpořit zmínkou Oty Ornesta o jeho věčném boji s bratrem, kdy mu vyjmenoval veškeré 

pádné důvody, proč odejít, ale on byl uzavřen ve svém vnitřním světě a přemýšlel nad 

nějakou básní. Ale i přesto se přikláním k názoru M. R. Křížkové, protože napsal-li jsem o 

Otovi Ornestovi, že byl člověkem senzitivním (ovšem soudě na základě minimálního 

množství pramenů), Jiří Orten je pro mne ztělesněním člověka hypersenzitivního a jako 

takový si musel velmi dobře uvědomovat situaci, v níž se nachází. Josef Kocián zase tvrdí, 

že Orten zůstal proto, aby mohl být na blízku své lásce, Věře Fingerové. Obě tyto teorie 

považuje M. R. Křížková za zjednodušené. Sama zastává názor, že mu nedovolilo odejít jeho 

vědomí, „že je básníkem a že za tuto výsadu musí zaplatit třeba i vlastním životem. (…) Proti 

emigraci vnější, jež znamená opuštění údělu básníka, stojí emigrace vnitřní, ono přijetí a 

setrvání i za cenu blížící se smrti“ (M. R. Křížková, 1994, 294). Rozhodně nelze opomíjet 

„osudovost“, s níž Jiří Orten vnímal své poslání, ale dle mého názoru to nebyl jediný faktor, 

který by stál u rozhodování, zda opustit nebo neopustit svou vlast. Sám Orten si 12. dubna 

do Modré knihy zapsal: „Nuže, verbují mne daleko, daleko a ke smrti, a já dosud nevím, 

nezůstanu-li trpný (ale jenom proto trpný, že jsem zatím tady k čemusi přirostl, od čeho 

odtrhnouti se je těžké, velice těžké). Ale nebudu-li trpný, pak nic si s sebou nevezmu, 

vyčkávaje, co se vrátí“ (J. Orten, 1992, 154). Já osobně bych tedy volil syntézu dílčích 

názorů O. Ornesta, J. Kociána a M. R. Křížkové. Jiří Orten nechtěl ztratit kontakt s češtinou 

a Věrou Fingerovou, kdy jejich vztah po určitých peripetiích, které Ornest velmi kulantně 

                                                 
16 Dnešní Švandovo divadlo na Smíchově.  
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označuje jako „dosti komplikovaný stav“17 (M. Valtrová, 1993, 24), přerostl v „něco 

osudového“ (Tamtéž, 24). A také si uvědomoval své postavení básníka, který by měl 

reflektovat (nejen) společenskou situaci.  

V rámci tématu mojí práce přecházím k zachycení žité skutečnosti v Ortenově díle, jejíž 

bezprostřední součástí byl jistě i jeho starší bratr. Obraz Oty Ornesta v denících se mi jeví 

jako komplexní, byť tolik zmínek v nich nenalezneme. Ale bratrská láska, s níž je Ota Ornest 

popisován, z těchto zápisků dělá vhodný interpretační materiál, který je na rozdíl od jiných 

pasáží v denících „přesycen“ upřímností. „Tolik toho vidím, ale to je asi proto, že si tak 

statně přihýbám ze džbánečku kořalky. Ten džbáneček je skleněný. Ten džbáneček je Otův. 

Ten džbáneček je můj bratr. Pojď, bratře. Pojď, bratře, ty krásný anděle, pojď ty andělská 

kráso, pojď ty krásná andělskosti, při níž jen na jediné mohu myslit, jenom na jediné. Co 

nemám, to ty nemáš, co mám, to ty nemáš, chtěl jsem tím říci, že máš všechno, kdežto já nic. 

Ale nezávidím ti, miluji tě. Jsem lehký jako křídla, jsem těžký jako křídla, jsem jako křídla. 

Křídly se nejenom létá, křídly se také zmítá v povětří. Na to se nesmí nikdy zapomínat. Postůj 

tu, věto, to říká Šklovskij, postůj tu a pohlídej mi věci, než se vrátím. Ale jsem-li již vrácen? 

Byl-li jsem kdysi půjčen, ale nyní jsem již vrácen? Co potom“ (J. Orten, 1993, 165). I když 

se může tato citace zdát v uvozovkách řečeno „zbeletrizovaná“, nemohu se zbavit pocitu, že 

právě v této pasáži se čtenáři deníků dostává do rukou text, v němž se Jiří Orten s velmi 

jemnou stylizací představuje jako empirická osobnost. Z citace je patrné, že svého 

rozhodnutí nijak nelituje, ale s nejistotou se obává toho, co bude následovat.  

„Jestliže narace (…) vytváří dva fikční světy, svět vyprávění a svět vyprávěný, propojené 

dost často postavou vyprávějícího v různých časových fázích, pak v lyrice je tato dvojitost 

oslabena. Nejen oba světy, ale už předmět a aktér prezentace jsou si blíž než v naraci“ (M. 

Červenka, 2003, 50). Touto citací jsem nechtěl podpořit tvrzení o upřímnosti v denících, 

neboť je zde myšlena narace ve fikční literatuře, do níž spadají Ortenovy deníky jako útvar 

oscilující na pomezí fikční a faktuální literatury jen částečně. Především jsem chtěl poukázat 

na subjekt fikčního světa v Ortenově poezii. Oním subjektem je právě „bratr“. A protože 

                                                 
17 Touto neúplně konkrétní formulací měl na mysli situaci, která nastala roku 1938. Věra Fingerová totiž s 

Jiřím Ortenem otěhotněla a Orten odcestoval s přáteli Zdeňkem Urbánkem a Jožkou Ledererem do Francie.  
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„fikční svět do sebe může zahrnout kteroukoli entitu předmětného světa, neboť cokoliv může 

být předmětem vnímání, vzpomínek, imaginace, reflexe, hodnocení, citového prožitku“ (M. 

Červenka, 2003, 25), není pochyb o tom, že by oslovení „bratr“ bylo něco bezobsažného, co 

by případně zastupovalo oslovení recipienta. S fikčním subjektem bratra se totiž prakticky 

vždy pojí motiv ztráty, dálky atd. V těchto intencích je nejvíce čitelná báseň Noční, která se 

objevuje jak v Žíhané knize, tak ve sbírce Ohnice. 

„Ty víš, ty viděl jsi, bratře!/ Dálka je mrtva./ My jako cesty překlenuli jsme ji./ My jsme ji 

neměli rádi,/ ó, my ji nemilovali.// Tenkrát jsme byli chlapci/ a měli jsme něžná srdce/ a 

neznali jsme dálku.// Ty víš, ty vidíš mne, bratře./ A já to přece říkám,/ musím to vysloviti.// 

Hodiny odbily dvanáct,/ vstávání hnulo hřbitovem/ a zazněla báseň, zveršovaná/ mistrem, 

co Drsný se zve.// Co řekla? Mne a tebe./ Křičela naši věrnost/ a potom bylo ticho.// 

Kamenem, blátem, ano,/ ale smrt nelze zabít/ a duši rozmetat nelze.//“ (J. Orten, 1993, 205). 

Lyrický subjekt pod tíhou nostalgie vzpomíná na dětství, ostrý přechod mezi užitím préterita 

a prézentu má určitý hodnotící, možná i bilanční charakter. Minulost již nelze vrátit, 

budoucnost, jež je zpřítomněna v prvním a druhém verši třetí strofy a jejíž prchavost a 

nezachytitelnost spočívá v okamžiku promluvy lyrického subjektu, kdy se zároveň stává 

minulostí, zřejmě nepřinese nic dobrého. Dle mého názoru je stěžejní motiv básně a „mistra, 

co Drsný se zve“. Coby interpret si mistra představuji jako život sám a báseň jako médium, 

které navždy zachytí bratrskou lásku a věrnost, překoná dálku, jež je mrtva, učiní lyrický 

subjekt a jeho bratra nesmrtelnými.18   

Do sbírky Ohnice byla ještě zařazena báseň Klenba, v níž bychom také mohli nalézt fikční 

subjekt „bratra“: „Kdesi je bratr, kdesi přítel./ A zde, zde uprostřed,/ samota kývá, prázdný 

pytel./ Tma. Velké ticho. Pustý svět./“ (J. Orten, 2006, 52). Je zřetelné, že lyrický subjekt se 

                                                 
18 Velmi silné bratrské pouto deklaruje i výpověď Oty Ornesta, když vzpomínal na svou okamžitou reakci poté, 

co si přečetl dopis, v němž mu bylo oznámeno, že Jiřího Ortena srazila německá sanitka: „Četl jsem ta slova 

znovu a znovu a říkal si: „Tohle ne, tohle přece ne, všechno možné, ale tohle ne…“ Pak jsem vyšel na ulici a 

vydal se nazdařbůh Londýnem (…) Kouzelné slůvko „domů“ pozbylo rázem smysl (…) „Máš ještě matku a 

mladšího bratra,“ říkal jsem si, ale vzápětí jsem si odpovídal: „Já vím, jenže nemám sám sebe. Bez Jiřího 

ztrácím sebe.“ [vyznačil L.R.] Komu teď otevřu své tajné skrýše? Po celou tu dobu jsem si do nich – ve svém 

nitru – ukládal všechno, co jsem mohl povědět jedině jemu. Teď už se té tíhy nikdy nezbavím“ (M. Valtrová, 

1993, 110). 
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cítí osamělý a svou opuštěnost definuje právě pomocí nepřítomnosti či ztráty fikčního 

subjektu „bratra“, přičemž ten může být v rámci interpretace ztotožňován s dalším fikčním 

subjektem „přítele“, jež se také nachází v prvním verši. Respektive může lyrický subjekt 

konkretizovat fikční subjekt „bratra“ jako „přítele“, jelikož se tyto společenské statusy 

žádným způsobem nevylučují.  

Další fragmenty textů odkazující na fikční subjekt „bratra“ bychom mohli nalézt i v básnické 

sbírce Elegie. A přestože lze „subjekt v lyrice chápat jako minimální kontext nezbytný pro 

porozumění básni“ a „interpretace básně není popisem jejích témat, ale konstrukcí profilu 

imaginárního mluvčího v imaginární situaci promlouvání (a také posluchače v imaginární 

situaci přijetí), kreací hypotetické osoby, jejíž intence, názory, nálady nějak odpovídají 

interpretovanému textu,“ (M. Červenka, 2003, 26) pořád se nemohu zbavit pocitu, že mnou 

provedená selekce textů, jež se odkazují na fikční subjekty úzce spojené s předmětným 

světem autora, jsou sémanticky koherentní a ztrácí rovinu metaforickou.  

Na rozdíl od fikčního subjektu „otce“, na nějž bylo nahlíženo z několika úhlů pohledu, a 

který se navíc objevoval převážně v naraci, kde je nutno vlastnosti mluvčího (vypravěče) od 

vlastností lyrického subjektu a stejně tak i fikční světy rozlišovat, se mi fikční subjekt 

„bratra“ jeví jako metaforicky nikterak nezatížený a sémanticky definovatelný přímo, má 

tedy jeden konkrétní (pro báseň asi trochu pejorativně řečeno „doslovný“) význam. Vnitřní 

svět lyrického subjektu se tak nejvíce přiblížil předmětnému světu empirické osobnosti 

básníka.  

V tomto případě bych si dovolil polemizovat s Miroslavem Červenkou (2003, 52), který 

píše, že „absolutní odlišení lyrického subjektu a autora a jejich absolutní identifikace jsou 

spíš dva krajní modelové póly, reálně existující případy se vždy mohou vyskytovat jen někde 

mezi oběma krajnostmi. Nejobvyklejší situace je bližší pólu neidentity“. Přiznávám, že moje 

čtenářská zkušenost není natolik bohatá, a teoretická příručka Fikční světy lyriky se snaží 

postihnout problematiku lyrického subjektu v celé jeho komplexnosti a logicky se tak 

nemůže ohlížet na všechny odchylky, ale dosud jsem se nesetkal s žádným básníkem, jehož 

empirická osobnost by se takovým způsobem vychylovala směrem k pólu absolutní 

identifikace s lyrickým subjektem. Netvrdím, že je platnost mého výroku absolutní, nicméně 

v souvislosti s Jiřím Ortenem nemohu hovořit o pólu neidentity. Lyrický subjekt se 



31 

 

nestylizuje do mluvčího opačného pohlaví, nestává se postavou, která by byla z hlediska své 

vnitřní integrity inkoherentní k době vzniku díla.   

O tom svědčí i následující ukázky ze sbírky Elegie. V elegii Druhá opět nacházíme motivy 

touhy po návratu subjektu „bratra“: „navrať se, bratře, pohleď, trpce proudí/ krev ze žil do 

žil, tebe, tebe hledá,/ tebou chce proudit jak mateřské mléko/“ (J. Orten, 2013, 18n).  

V Sedmé elegii je zajímavá dvojznačnost fikčního subjektu „syna“, přičemž nevíme, zda je 

oním synem sám lyrický subjekt, jelikož si ho představujeme „jako cele obsažený ve fikčním 

světě,“ (M. Červenka, 2003, 50) nebo se jedná o bratra lyrického subjektu, k čemuž nás 

vedou historické kontexty. „Znám také velkost žen: čekání matčino,/ zda jednou vrátí se k ní 

její smutný syn/“(J. Orten, 2013, 44). 

V poslední Deváté elegii je pak fikčnímu subjektu bratra věnována celá jedna strofa. Možná 

o to důležitější, že se nachází prakticky na samém konci elegie a vlastně i tak de facto uzavírá 

celou básnickou sbírku, i když následují ještě dvě strofy, v nichž se lyrický subjekt 

s elegiemi „loučí“. Opět nacházíme motiv dálky zprostředkovaný ve čtvrtém verši a také 

básně, jako instrumentu, který stvrzuje nesmrtelnost a nerozdělitelnost bratrského pouta. 

„Myslím, že nezmizel ten park v dalekém městě,/ kde spolu, bratře, sedíme, a ty mi pravíš: – 

tiše,/ chci báseň psát. – A já jsem tedy tiše,/  protože píšeš báseň, píšeš o cizině,/ o její vůni, 

potom mi ji přečteš/ dojatým hlasem svým a půjdem domů,/ zpívajíce si cestou staré písně./ 

Myslím, že nezmizela tvoje báseň,/ je ještě ve mně, mohl bych ti říci/ několik veršů z ní a 

pousmát se,/ jak dobře jsem si uměl pamatovat.//“ (Tamtéž, 59).19 

Z toho tedy vyplývá, že v rámci textů, jež obsahují fikční subjekt „bratra“, se lyrický subjekt 

příliš nevychyluje od empirické osobnosti autora. Vezmeme-li v potaz i to, že mnohé texty, 

které se nacházejí v denících, a tak jsou vlastně zachyceny skutečně žijící osobností autora, 

mají mnoho shodných motivů s fikčními texty Ortenových básní. Ale snad všechny texty 

obsahují motivy bratrské lásky, která překlene mnohé nástrahy a nikdy nevyprchá.  

„…Vyzývám Tě na dobrodružství. Nevím ještě na jaké a kam, ale to je právě to dobrodružné. 

                                                 
19 Sám Ota Ornest vnímal „park v dalekém městě“ jako park v Chomutově, kde byli na návštěvě u jejich strýce, 

když během prázdnin podnikali cestu po severních Čechách. „Jiřímu bylo čtrnáct let – a byl to můj nejvěrnější 

posluchač. Takový se pak po celý život marně hledá“ (M. Valtrová, 1993, 121).  
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Zvolíme si spolu krásnou smrt, chceš? Třeba bude trvat léta, třeba okamžik. Neboť nazýváte-

li mne Vy princem a básníkem svého dětství, nazývám já Vás svým mládím, mládím, které je 

mé a na které se jenom dívám se zavřenýma očima; které se mi nikdy neuskutečnilo a snad 

už je pryč doba jeho naplnění. Vaše krev, o něco prudší mé, ach, vždyť jste měl odmalička 

potíže se srdcem. Tehdy jsem musil kvůli Vám zpomalovat chůzi do kopce. Naše krev, která 

postříká dráty koncentračních táborů. Ota“ (J. Orten, 1993, 137). 
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4. Vztah s Věrou Fingerovou   

 

Tato poslední kapitola, v níž se budu věnovat Ortenovu milostnému životu, bude zřejmě 

nejsložitější co do interpretace. Intimní lyrika je pro Jiřího Ortena poměrně typická a motivy, 

jež by se nějakým způsobem odkazovaly ke vztahu s Věrou Fingerovou, jsou poměrně málo 

zřetelné, rozplývají se ve fikčním světě básní a pro spojitost s empirickou osobou básníka se 

stávají nejednoznačné.  

Reflexe vztahu je v denících poměrně dobře čitelná a na rozdíl od zmínek, které se obracely 

na otce či bratra, má milostný vztah s Ortenovou spolužačkou z konzervatoře jistý vývoj. 

Ještě předtím, než navázal intimní vztah s Věrou Fingerovou, se Jiří Orten seznámil na jaře 

roku 1937 s Hanou Žantovskou (pozdější spisovatelkou a překladatelkou). Setkali se na 

maturitním plesu Drtinova gymnázia20 v Praze a oba je spojoval zájem o poezii. Domluvili 

si tedy schůzku, nicméně Hana Žantovská se v tomto ohledu nijak víc neangažovala, zřejmě 

ani nechtěla. „Mně se sice hrozně líbil, ale nic víc jsem tím nesledovala.“21 S Věrou 

Fingerovou se seznámili v prvním ročníku na konzervatoři a podle Hany Žantovské Orten 

„dostal to, co takový mladý muž od (…) děvčete chce“.22 Sama pak byla velmi ráda, když jí 

poslal dopis, v němž se jí omluvil za své „vzplanutí“ k Věře Fingerové a nabídl jí přátelství. 

Tento slet událostí byl pro mladičkou studentku gymnázia úlevou, neboť nebyla připravena 

stát se Ortenovou „plnohodnotnou“ milenkou.  

Věra Fingerová je poprvé zmiňována (logicky) v Modré knize a překvapivě nefiguruje 

v žádném deníkovém zápisu, nýbrž jako autorka citátu, a je tak zařazena mezi jiné autory (i 

autority jako například svatého Augustina), které Orten cituje pod básní, což je postup 

poměrně schematický, jak už jsem naznačil v první kapitole. Báseň se jmenuje Rondel a je 

                                                 
20 Městské dívčí reformní reálné gymnasium v Praze na Smíchově, které bylo zrušeno roku 1945 a nahrazeno 

střední pedagogickou školou, později zde byla základní škola.   

21 Zdroj: Příběhy slavných. Já jsem ta země tma. Česká televize [online video]. ©2003 [cit. 2018-05-12].  

Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031007-ja-jsem-ta-

zeme-tma/titulky 

22 Tamtéž 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031007-ja-jsem-ta-zeme-tma/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031007-ja-jsem-ta-zeme-tma/titulky
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zaznamenána k 24. lednu roku 1938: „Otevřte mi tu bílou mříž/ ať nejsem více uzamykán/ 

má Lásko které těžce zvykám/ pod sedmi zámky nikdy již// Nad mými ústy trčí kříž/ a zdává 

se mi že jdu nikam/ Otevřte mi tu bílou mříž/ ať nejsem více uzamykán// A snad to jednou 

pochopíš/ až opustí tě navždy pýcha/ mé srdce? Andílek! si zvyká/ jak ptáček na nějž nemíříš// 

Otevřte mi tu bílou mříž/ ať nejsem více uzamykán//“ (J. Orten, 1992, 24). Za touto básní se 

nachází citát Věry Fingerové: „Ze slunečnice nebude nikdy slunce“ (Tamtéž, 25). 

V množství naprosto rozdílných citací je interpretace poměrně náročná. Ve vztahu k básni 

výrok Věry Fingerové nejspíše vyjadřuje onu „bílou mříž“ jako nemožnost překročit své 

vlastní limity, jež lze spíše chápat v rovině metafyzické. Nelze tedy nebrat v úvahu fakt, že 

byla pro Ortena inspirací.23   

Na následujících stranách lze jen těžko vyčíst něco konkrétního. Nalezneme určité zmínky, 

které mají spojitost s milostným životem, ale „pod slupkou“ stylizace je velmi ošemetné, 

abychom je odkazovali ke vztahu s Věrou Fingerovou. Kupříkladu věta: „A ten velice špatný 

chlap a básník mne zase učil žárlit“ (J. Orten, 1992, 71), jež je obsažena v jakémsi 

samostatném zápisu (nemusí se nutně jednat o text zachycený empirickým autorem), by 

mohla znamenat, že Orten žárlil. Ovšem z kontextu absolutně vůbec nevyplývá, proč a na 

koho, tudíž jakákoliv spojitost se vztahem dvou konzervatoristů by byla možnou 

dezinterpretací.  

Jako podpůrný materiál jsem si zvolil jejich společnou korespondenci pojmenovanou Hořký 

kruh, což považuji za název poměrně výstižný.24 Cykličnost, s níž se k Věře Fingerové ve 

svých zápiscích vrací, je v denících zřetelná. Ovšem i zde chybí dopisy, jež by 

dokumentovaly zásadní zlomy v básníkově životě. Mám tím na mysli například období 

volby mezi emigrací a setrváním v rodné vlasti.  

                                                 
23 V dopise z 31. července roku 1937 se nezapře Ortenovo okouzlení Věřinou osobností: „Rád bych Ti, Věro, 

dal trochu sebevědomí tím, že ti řeknu jedinou větu: lišíš se od těch děvčat, jimiž pohrdám. Snad je to dáno 

Tvou nemocí. Ve chvíli, kdy jsme odcházeli z hostince a měli jsme se loučit, jsem si uvědomil příliš ostře, že 

nepatříš k těm, s nimiž jsi šla a s nimiž jsi se možná ještě na cestě líbala. To všechno ode mne nemusíš přijímat. 

Naučil jsem se vážit si Tě. Nebýt ženou, byla bys básníkem. To není lichotka“ (J. Orten, 1996, 9n). 

24 Sousloví „hořký kruh“ bylo použito z Básně léta, která se nachází v básnické sbírce Ohnice: „Uplývá hořký 

kruh/ a zatáčí se za mé,/ jež znekonečnil Bůh/ tak jako na potoce/ oblázky mluví-li//“ (J. Orten, 2006, 29).  
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Sama M. R. Křížková měla problém s dešifrováním různých odkazů k Ortenovu životu. 

Přiznává, že bez pomoci Oty Ornesta by to nezvládla. V této souvislosti se soustřeďuji na 

zápisky, které si Orten vedl ve Francii. Především mám na mysli texty, jež byly do Modré 

knihy napsány v září, byť Paříž Orten navštívil v červenci: „13.7.: Otřesen dopisem píši tam 

a Otovi, večer jsou Pařížanky, potácení a smrt; (…) 15.7.: (…) Čekám strašně na jakési 

psaní (…) 25.7.: Dopis Praze, Chirico, ďáblové. Nejúmornější slova koncují“ (J. Orten, 

1992, 96n).25 V dopisu z 13. července roku 1938 se Jiří Orten dozvěděl, že je Věra Fingerová 

těhotná, o čemž není v deníku ani slovo.26 M. R. Křížková (1994, 309) nazývá Ortenovu 

reakci na tuto skutečnost jako „předstíranou lhostejnost“, což na mě takto vůbec nepůsobí. 

Naopak mi zápisky z Paříže přijdou poměrně explicitní co do odkrývání svých pocitů (k 

čemuž byl „kalendáříček“ koneckonců určen). Možná měla onou lhostejností Křížková na 

mysli, že Orten nerozkrývá úplnou pravdu, texty jsou tedy nedořečené, což by ale opět mohl 

být umělecký záměr. Nechci ve všech textech hledat účelovost, ale musím do analýzy 

deníkových záznamů zahrnovat stylizaci, se kterou se Orten vyjadřuje.  

Situace, v níž se Věra Fingerová na konci třicátých let nacházela, byla jistě velmi tíživá, 

možná o to víc, že se s Ortenem nejspíše pohádali, o čemž by mohl svědčit básníkův zápis 

z konce června, tedy ještě před odjezdem do Francie: „Chci odjet pryč, možná, že se zítra 

vrátím, ale možná později, proto chci říci, že nejsem spokojen (…) Napsáno zcela náhodně 

inkoustem jisté barvy (…) provázeno ústy podivně vnitřně rudými, prsty mnohem víc žlutými, 

pohlavím bezpečně ukojeným [vyznačil L.R.] a tváří hladkou, provázeno srdcem, které 

                                                 
25 Tyto zápisky pochází z červeného „kalendáříčku“, který si Orten vzal s sebou. Právě v tento moment by se 

na něm dala demonstrovat osobní spjatost s Modrou knihou, do níž si před svým odjezdem zapsal: „Chci odjet 

pryč, už zase, knížečko“ (J. Orten, 1992, 78). Deminutivum „knížečko“ je důkazem specifického vztahu, který 

Orten k Modré knize (i zbylým knihám) choval. Silvie Rychterová ve své studii (2015, 302) uvádí, že Orten se 

ke svým deníkům „obrací jako k zbožnělým bytostem“. Do určité míry toto tvrzení zřejmě ovlivnil patos, 

s nímž jsou Ortenem oslovovány, ale spíše se domnívám, že je vnímal jako prostor, kde mohl plně rozvinout 

svou tvůrčí imaginaci a zároveň sloužily jako záznam jeho postupného básnického zrání a vývoje. 

Představovaly pro něj určitou jistotu, neboť se jim mohl svěřovat, byly plně v jeho moci, byly jím 

konstituovány. Na konci jeho života se prakticky staly posledním majetkem, jenž mu zůstal. 

26 Odpověď na Věřin dopis ale také není příliš konkrétní: „Měla jsi bolest, již neumím pofoukat (…) Odpusť 

mi, odpusť mi a zab mne, můžeš-li jen trochu“ (J. Orten, 1996, 14). 
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spoléhá a váže si šátky přes oči, aby mohlo pravdivě říkat: děkuji, že jste dali housle slepému 

(…) děkuji za všechny náhodnosti s jedinou jistotou vzrůstajícího zbabělství, s trochu menší 

jistotou krátkodeché katastrofy, s žádnou jistotou lásky [vyznačil L.R.]“ (J. Orten, 1992, 

77). Možná se opět jedná o fikci, možná Orten chce, aby čtenář deníků nabyl dojmu, že došlo 

k milostné roztržce. Ve studii Nad knihami Jiřího Ortena se ovšem dovídáme, že vyvolávání 

konfliktů bylo především Ortenovou doménou.27  

Byl to právě Ota Ornest, kdo pomohl Věře Fingerové její neutěšenou situaci vyřešit. M. R. 

Křížková v rámci těchto konsekvencí shledala v deníkových zápisech z podzimu 1938 

zajímavým motiv „nenarozeňátek“. Křížková vyděluje asi čtyři básně s tímto motivem,28 

přičemž mně osobně přijde nezajímavější báseň, jež vznikla na konci května roku 1939,29 

tedy téměř rok od Ortenovy cesty do Paříže. „Pod krajem zurčení, pod vodou, kde je doma,/ 

se šíjí skloněnou kde šije se a tká,/ kde se často počítá, co nebude a co má,/ vlhkem a zimnicí 

se dívá na kvítka.// Protéká dálkami, spí a pak nespí zase,/ snad se mu cosi zdá, v neklidu 

procitne/ a sáhne po světle hvězdy, jež usmívá se/ za noci nezřené, za noci blankytné.// Jak 

sladce povívá nekonečnými lány!/ V těch hájích milostných, milencům na dosah,/ široce 

otevřen jak dopis rozepsaný,/ kde slovo miluji rozhoupá misky vah,// jak sladce choulí se do 

sebe, do klubíčka!/ Čeká (a neví to), kdože jej rozmotá,/ kdože jej vyruší a dá mu lehká víčka/ 

na chvíli kratičkou, na chvíli života.// A potom bude žít a potom umře zase/ a vpředu, daleko, 

podruhé procitne/ a sáhne po světle matky, jež usmívá se/ za lásky nezřené, za lásky 

blankytné.//“ (J. Orten, 1993, 113n). Z básně Nenarozený, která byla nakonec zařazena do 

básnické sbírky Ohnice, vyvěrá pocit smíření. Cykličnost života, obsažená v prvním verši 

poslední strofy, je zárukou stability řádu lidského bytí, dává naději na další pokračování. 

Nesmíme zapomínat, že plození potomků má v židovské kultuře další rozměr. Židé nevěří 

v posmrtný život, věří v to, že člověk přežívá ve svých potomcích. Možná o to víc byla pro 

                                                 
27 Při jejich rozchodu roku 1940 prý „všichni přátelé, snad kromě Zdeňka Urbánka, Ortena obviňovali, že má 

nejméně poloviční podíl na Věřině zradě“ (M. R. Křížková, 1994, 306). 

28 Dle slov M. R. Křížkové (1994, 310) se motiv „nenarozeňátek“ objevuje „především v básni Lítost, O čem 

ví tesknota, Utonulá, Holub na střeše“. 

29 29.5. 1939 
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Ortena „ztráta“ svého nenarozeného dítěte bolestnější, ale to už se dopouštím interpretace 

poměrně diskutabilní.30 

Tak jako tak se domnívám, že fakt otcovství hrál v Ortenově krátkém životě poměrně 

významnou roli, možná nikoli stěžejní, ale rozhodně jej tato záležitost určitým způsobem 

formovala nebo alespoň inspirovala. Motiv nenarozených dětí se v básních neobjevuje pouze 

v době, kdy byla tato skutečnost v rámci předmětného světa ontologického autora aktuální, 

o čemž svědčí již zmiňovaná báseň Nenarozený. „Nějaký pragmatický kontext musíme (…) 

předpokládat vždycky: tvoří ho kontext globální autorovy osobnosti (…), konstituované 

v procesu integrace sémiotických ekvivalentů nejrůznějších veřejných akcí, a ovšem i 

ostatních slovesných manifestací téhož (biograficky definovaného) autora“ (M. Červenka, 

2003, 52), a tak se lze domnívat, že jako inspirační zdroj tato událost posloužila i při 

vytváření Elegií, konkrétně se jedná o Osmou: „Déšť  proti slunci,/ tak se započíná./ A po 

prostinku/ třeba zakončit:/ viděl jsi duhu/ nitra milenčina/ a chtěl jsi za ní/ navždy věrně jít,// 

a když jsi došel,/ nebyla to duha,/ nějaký mazal/ svit jí rozmazal,/ nebyla sama,/ byla sama 

druhá,/ jako by mohl/ býti otcem žal,// jako by její/ odložené dítě/ (tvá láska, ano)/ zabloudilo 

                                                 
30 Na podporu mojí teze mohu uvést citaci z dopisu, který Orten napsal 6. září roku 1938. „Od těch dob, kdy 

jsem k svému velikému štěstí s Vámi měl mít syna, nezpronevěřil jsem se mu ani pohledem, ani polibkem; jen 

jednou přišla jakási Světluška, připomněla mi Vás a já ji políbil sevřenými rty. Od té doby se počal náš (můj a 

Světluščin) smutek, který trval dvě hodiny. A nikdy nepřestane ve mně, milenko básníků“ (J. Orten, 1996, 22). 

Z této ukázky je znatelné zklamání ze ztráty nenarozeného potomka. Pohlaví dítěte zřejmě Orten znát nemohl, 

tudíž bych jej chápal jako fikční konstrukt, který svou konkrétností působí mnohem emotivněji.  

Později se Ota Ornest nejspíš cítil provinile, že svého bratra zbavil dítěte, když Věře Fingerové zařídil 

interrupci. V rámci levirátního zákona si měl bratr muže, jenž zemřel bezdětný, vzít ovdovělou švagrovou a 

mrtvému zplodit potomka. Věra Fingerová (která ale fakticky Ornestovou švagrovou nikdy nebyla, nicméně 

byla matkou Ortenova „nenarozeňátka“) už byla tehdy na početí dítěte stará, a tak se její „zástupkyní“ 

stala mladá studentka literatury Marie Rút Křížková. S ní se Ota Ornest seznámil, když navštěvovala jeho 

matku Bertu Ohrensteinovou, kvůli její diplomové práci o Jiřím Ortenovi. Údajně po narození Ester Janečkové 

řekla Věra Fingerová Marii Rút Křížkové: „Ano, to je to dítě, které já jsem neměla odvahu mít, ale ty ano“.  

Zdroj: Ester Janečková: Udělala jsem si názor na otce, který mě nevychovával. Česká televize [online video]. 

©2013 [cit. 2018-05-12].  Dostupné z: https://revue.idnes.cz/ester-janeckova-v-dokumentu-tajemstvi-rodu-

fek-/lidicky.aspx?c=A130212_140211_lidicky_zar 
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zpět,/ do nezrození,/ z něhož narodí tě/ teprve smrt sem,/ na vysněný svět,//“ (J. Orten, 2013, 

49n).31 

Vztah dvou mladých milenců procházel mnohými peripetiemi. Poté, co Věra odmítla 

mateřství přichází další krize v létě roku 1939.32 Orten si v dopisech stěžuje, že mu Věra 

nepíše, a pokud ano, tak „čím dál tím chladněji“ (J. Orten, 1996, 62). Domnívá se, že se 

některé dopisy po cestě ztratily, jinak by to znamenalo, že mu Věra dopisy neposílá, případně 

zamlčuje určité informace.33 Celá situace se vyhrotila někdy mezi 11. a 16. srpnem, kdy dává 

Orten své partnerce ultimátum, jež by rozhodlo o tom, zda bude jejich vtah pokračovat či 

nikoliv. „Milá Věro, to, co bych Ti neuměl říct, ale umím napsat, je toto: dávám Ti v této 

chvíli možnost rozejít se se mnou. Stačí, abys zítra nepřišla na schůzku, kterou si smluvíme. 

Nejsem opilý! Vidím“ (Tamtéž, 64).  

Ke schůzce zřejmě došlo, o čemž svědčí nadále vyměňovaná korespondence. Z dikce dopisů 

je jasné, že jednou oba milenci „hořeli láskou“, následně už se jim jejich soužití tolik idylické 

nezdálo. Zápis v Žíhané knize, který byl charakterizován jako koncept jakéhosi dopisu, jenž 

měl být odeslán, ale zřejmě nikdy nebyl,34 referuje právě o Ortenových proměnlivých 

pocitech: „Ach, vracíval jsem se k tobě jako k matce a nalézal jsem milenku (…) Nyní se 

                                                 
31 Motiv mateřství bychom mohli nalézt i v následující citaci: „Zem, říše otvorů, do kterých naskládala/ 

kdejakou rakev klíčící/ žena, jež matkou znenáhla se stala/ pro spáče v márnici./“ (J. Orten, 2006, 21). 

32 Věra Fingerová nejspíše neodmítala mateřství kategoricky, pravděpodobně se na roli matky necítila být 

připravená, protože v dopisu o necelý rok později píše: „Jiříčku (…) až Ti bude jednadvacet, až mi bude 

jednadvacet, budeme mít svatbu, jestli si to nerozmyslíš, ovšem, a pak budeme mít syna a pak ještě dceru, a 

bude to krásné“ (J. Orten, 1996, 262). Interpretace Jarmily Víškové (Tamtéž, 221), která se o pisatelce tohoto 

dopisu zmiňuje v intencích, že „(…) je to povídavá dívenka, podruhé prostá, něžně milující dívka, jindy 

extaticky vznícená „zralá“ žena, vášnivá milenka, šťastná až k závrati, nebo pateticky truchlící nad svou 

opuštěností (…)“ atd., značně „nabourává“ důvěryhodnost sdělení a deformuje tak pohled nezaujatého čtenáře. 

Tak jako tak se asi nikdy nedozvíme, zda tento dopis psala Věra Fingerová upřímně nebo ve chvilkovém 

„opojení láskou“ (což by upřímnost vlastně nemuselo nijak vyvracet). 

33 „(To, že jsi mi psala dopis, který jsem nedostal, mě napadlo, když jsem četl v Tvém posledním dopise větu 

„včera jsem byla zase v divadle, to právě snad bylo v dopise, který jsem nečetl.) Tolik se bojím! Sbohem“ 

(Tamtéž, 63). 

34 Ve výboru Hořký kruh (který ovšem obsahuje všechny Ortenem napsané dopisy) se nachází dopis psaný 20. 

února a pak až korespondence odeslaná 30. července téhož roku.  
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k tobě vracívám jako k milence a nalézám ne matku, ale macechu, protože jsi zlá (…) 

Kdybych ti mohl vyrvat klín, abys už mne nemohla nikdy zradit! Kdybych ti mohl vyrvat 

srdce, abys mne nezrazovala ani v myšlenkách. Kdybych ti mohl vyrvat všechno to, co tě 

odvedlo ode mě (…)“ (J. Orten, 1993, 58).  

Možná byly příčinou těchto neustálých zvratů nevěry ze strany mladé herečky,35 ale možná 

za to mohla i žárlivost Jiřího Ortena.36  

 Literární historička M. R. Křížková ovšem píše ještě o další „zradě“, ke které došlo roku 

1940. Zápisky z konce července a začátku srpna jsou vše vypovídající. 30. července Orten 

píše: „Budu psát milostné dopisy Žíhané knize (…) Napíšu jí: ty, tys mne milovala, Žíhaná 

(…) Byl jsem ti často nevěrný s jednou, která může žíti také sama o sobě, beze mne. Zdávalo 

se mi a zdá se mi ještě teď, že já nemohu žíti bez ní, ani se neodvažuji pokoušet se o to, 

protože, říkám si, jaký by to byl život“ (Tamtéž, 161). Hned následující den si Orten 

zaznamená: „Napsala mi psaní, napsala mi, že to není láska, co jí dávám najevo“ (Tamtéž, 

                                                 
35 10. července roku 1939 Věra píše: „Jiříčku, přijela sem Míla Černá s Béďou, byla jsem s nimi v sobotu večer 

na víně a celý večer jsem na Tebe myslela, jak je to dobře, že jsme se našli. Všichni ostatní jsou hlupáci a 

protivové, tak, to je mé nezvratné rozhodnutí, ke kterému mne dohnal jeden Béďův přítel, který si o sobě myslil 

bůhvíco. A nebudu Ti nevěrná a nepustím, nepustím“ (J. Orten, 1996, 252). Orten na toto psaní reaguje o dva 

dny později: „Přítel Béďův bude zabit nožem (od maminky, nový). Lhala-lis (doprovod apod.), budeš zabita 

taky (rukama, kolem krku) (…) Já vím, žes byla opilá a že se to všechno stalo jenom z opilství, ale to mně je 

jedno. Poznáš mne z mé vražednické stránky“ (Tamtéž, 56). I přes notnou dávku nadsázky je patrné, že byl 

Orten opravdu rozhořčen. Z některých dopisů vysvítá, že si všímal mužů, kteří se ve Věřině blízkosti 

pohybovali, a velmi podezřívavě sledoval jejich počínání: „Tu se Z. dotkl Tvého kolena a Ty (jenom to jsem 

viděl) jsi otočila hlavu a zasmála ses, tak nějak koketně, jako když dívky vábí. Co mohu říci“ (Tamtéž, 65). 

Jejich vztah provázely žárlivé výpady Jiřího Ortena (čímž netvrdím, že byly neoprávněné) pořád, už na konci 

srpna roku 1938, tedy přibližně rok poté, co jejich vztah začal, Orten píše: „Od toho okamžiku jsi mi byla 

daleko, kdy jsi poprvé přišla a řekla, kdy poprvé jsem se od jiných dozvěděl, jak se jakýsi herec v loutkovém 

divadle (jak chceš) zmocnil Tvých provázků. A bylo jich, Věro, ne právě málo (…) Ten filmový herec, nebo kdo 

je to dnes, je přece navlas podoben těm předešlým [vyznačil L.R.]“ (Tamtéž, 20). Poslední slovo této citace 

dokazuje, že se Věra Fingerová pohybovala v pro Ortena „nebezpečné“ blízkosti jiných mužů již dříve. M.R. 

Křížková (1994, 308) se domnívá, že dokonce svého domnělého soka donutil k přiznání. Toto tvrzení 

demonstruje na zápisu z Modré knihy: „Byl jsem v té chvíli vítězem. Vždyť jsem ho donutil, aby se přiznal (…) 

Chvěji se, vzpomenu-li si na to, jak jsem jej očima vyzval, aby mne opustil. Zdálo se, že jsem raněn jako srna, 

která se stydí za své poranění a běží dál svými plavnými skoky, aby padla kdesi mimo zraky střelce“.    

36 „Na Vláďu opravdu trochu žárlím. Jsem už takový“ (J. Orten, 1996, 107). 
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163).37 Orten opět nabízí Věře, aby jej opustila. Ta se k tomuto rozhodnutí uchýlí v prosinci 

roku 1940, kdy jejich vztah definitivně ukončí a sama naváže nový vztah s Gustavem 

Schorschem.38 „Tehdy si říkávám, že on Ti bude zajisté prospěšnější na Tvé divadelní cestě, 

říkávám si, že hluk zase jednou zvítězil nad tichem - - - ale přitom vím, odpusť mi, že to vím, 

že Ty jsi to byla, která si jej vzala k sobě, a že jsem to byl já, který jsem ti jej přivedl, já slepý, 

já hluchý, já milující“ (Tamtéž, 213n).39  

Úplná rekonstrukce tohoto vztahu se mi určitě nepodaří, ale ani to není mým cílem. 

Nejdůležitější jsou v našem případě důsledky, které to pro Jiřího Ortena mělo, protože ty se 

staly novými básnickými podněty. Absolutní ztráta milované dívky pak byla faktorem, který 

na Ortenovu tvorbu nejvíce působil, čemuž napomáhala i osudovost, s níž jejich vztah 

talentovaný básník vnímal.  

V básnických sbírkách Ohnice a Elegie lze pracovat jen s fragmenty textů. V kontextech, 

které jsem naznačil výše, by se mezi ně mohla zařadit předposlední strofa Poslední básně ze 

sbírky Ohnice: „– Vinen jsem za vůni, která voní,/ za marnou touhu po otci,/ za verše, ano, 

vím, za lásku, již jsem ztratil,/ za stud a za ticho a za zem plnou běd,/ za nebe, za Boha, jenž 

dny mé přísně zkrátil/ v mrtvý ráj na pohled –//“ (J. Orten, 2006, 115n). Jak jsem již 

předestřel na začátku této kapitoly, motivy lásky, s nimiž Orten ve svých básních pracuje a 

které variuje, jsou příliš obecné, nedají se odkazovat pouze k nenaplněnému vztahu s Věrou 

Fingerovou, i když „persona40 vylučuje ze sebe svůj svět“ (M. Červenka, 2003, 58). Láska 

jako jedno z kritérií, které vyděluje samotný druh lyriky, tedy lyriku intimní, se stává jedním 

                                                 
37 1. srpna roku 1940 Orten připouští chybu, které se dopustil: „Máš asi pravdu, souhlasím s tím. Byla to 

v poslední době, a uvědomil jsem si to plně hlavně o těchto prázdninách, nemožnost žít bez Tebe víc než láska“ 

(J. Orten, 1996, 176). 

38 M. R. Křížková (1994, 309) se domnívá, že soka v lásce Orten přímo vyhledával, potřeboval jej k dovršení 

konfliktu. Po rozchodu s Věrou Fingerovou se stává „obětí „hry“, kterou sám vyprovokoval (…) nový životní 

fakt „zrady“ vede už jenom k vytvoření vnitřního dramatu samoty“. 

39 Ani po rozchodu Věra Fingerová nezmizela z Ortenova života úplně. Necelé tři týdny před svou smrtí si 

ještě zapsal do Červené knihy: „Slyšel jsem dnes také něco o své Minulosti, která je u nějaké divadelní šmíry 

na venkově, dala si prý obarvit vlasy a má je zlaté, není spokojena, vrátí se, nic mi po tom není, a přece mi 

zase bušilo srdce a zrudl jsem“ (J. Orten, 1994, 218).  

40 U nás méně vžitý výraz pro lyrický subjekt.  
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ze základních pilířů poezie, elementárním zdrojem inspirace, s nímž se mohl ontologický 

autor setkat v jakýchkoliv podobách, a proto ji coby motiv v básni nelze přímo dosazovat do 

konkrétních souvislostí života empirické osobnosti básníka i přesto, že je fikční svět básní 

„mentálním obrazem v duši lyrického subjektu“ (M. Červenka, 2003, 58). Ve sbírce Ohnice 

totiž vnímám absenci fikčního subjektu, jenž by mohl být předobrazem mladé 

konzervatoristky. Faktem, který tuto situaci značně problematizuje, je to, že v básních může 

být Věra Fingerová pouze oslovována a vystupovat jako „nepřítomný adresát“. Poté se 

ovšem interpret nesmí dopustit jednosměrného výkladu vždy, když je někdo lyrickým 

subjektem v básni s milostnou tematikou oslovován, pakliže k tomu nemá důkaz. K tomuto 

tvrzení se odvažuji z toho důvodu, že se o tom sám Jiří Orten v souvislosti s básní Ohnice, 

nacházející se ve stejnojmenné sbírce, zmiňuje. „Vede mne po lukách vypjatých do široka,/ 

(…) Jsou tvé? Ach, ano, tvé, ty mi je přece dáváš,/ ty, jíž jsem putoval ze všeho nejvíce./ 

Hořím! Jsem v plameni! Uhas mne, rány zavaž!/“ (J. Orten, 2006, 107). Na tyto verše se 

Orten odkazuje v dopise pro Věru Fingerovou, který psal v době, kdy docházelo mezi oběma 

milenci k neshodám: „Jednou jsem Ti napsal (v básničce o Ohnici), abys mne uhasila. Proč 

neposlechneš, Ejunko? Proč jsi zase taková neposlušná holčička a proč se (zase!) Tvůj svět 

začíná obracet jinam, proč nabírá jiný vítr do svých překrásných lopat“ (J. Orten, 1996, 

108).  

Neznalý intertextových souvislostí bych si jako interpret mohl projektovat Věru Fingerovou 

do „neznámé a záhadné“ postavy Kariny z Ortenovy (zřejmě nejznámější) Sedmé elegie. 

Než jsem se začal zajímat o problematiku reflexe žité skutečnosti v Ortenově díle, vždy jsem 

se domníval, že je Karina ztělesněním milenky lyrického subjektu, ale po přečtení Červené 

knihy jsem zjistil, jak jsem se mýlil. Karin Michaelisová je autorkou „románu o erotickém 

životě stárnoucí ženy“ (J. Med, 1990, 52), který nese název Nebezpečný věk. Dokonce Orten 

přejímá některé z motivů, jež se nalézají v citacích z tohoto románu, které do deníku zapsal 

ještě před samotnou elegií. Jde konkrétně o úryvek: „Říká se „plakati krev“. Myslím, že jsme 

se oba celou dobu „smáli krví“ (J. Orten, 1994, 113), který Orten parafrázuje v poslední 

strofě této elegie: „Tak mlád, tak krutě mlád a zralý ponejprve/ směji se do krve a pláči 

kapky krve/ a Bohem opuštěn a Boha opustiv/ píši vám, Karino, a nevím, zda jsem živ…//“ 

(J. Orten, 1994, 116). V Sedmé Karinu vnímám spíše jako platonickou lásku či „modlu“, 

k níž se lyrický subjekt obrací. 
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Motivy ztracené lásky lze ještě vysledovat v elegii První.41 Nachází se především v páté 

strofě: „Všimni si záclon, křesla povšimni si/ a obrázků, co na stěnách tu visí,/ všimni si knih 

a stolu, postele té,/ které jsi náhle svoji tíhu vzala,/ všimni si lampy, ženo, víc mi patří/ než 

ty.//“ (J. Orten, 2013, 11) a pak ve strofě osmé: „A já jsem o polibek poprosil./ A oči zavřel 

jsem. A pil/ kalíšek rmutu. Potom odcházela./ Soucitem děsu miloval jsem ji/ a lítost cítil 

jsem, že nemohla/ mi sebe dáti (neboť jsem ji žádal,/ ale jen pohledem, jako se zvíře dívá,/ a 

ona neslyšela). Klaply dveře./ K oknu jsem běžel. Od té chvíle stále/ u okna stojím, stráž, ó, 

stráž tam stojím,/ stráž u sebe, stráž u snu, u žádosti,/ stráž u lásky, jež našla svého Kaina.//“ 

(Tamtéž, 12n). Je pozoruhodné, jak ambivalentně lyrický subjekt k lásce přistupuje. 

Kontrast je o to více znatelný, protože jsou oba zorné úhly pohledu zachyceny v jedné elegii 

a rozpětí mezi jednotlivými strofami je minimální. V páté strofě se z lásky stává objekt, její 

intenzita je vypočítávána prostřednictvím přirovnáváním k vlastnictví majetku. Stává se tedy 

pouhou pragmatickou záležitostí. Na druhou stranu se také mohlo jednat ze strany lyrického 

subjektu o snahu vyjádřit, jak je absurdní, že lze snadněji dosáhnout lásky od neživých 

předmětů než od fikčního subjektu „ženy“. Spíše bych se ale přiklonil k první variantě 

možné interpretace, dovádí mne k tomu především poslední dva verše, v nichž se lyrický 

subjekt projevuje jako „milenec-uzurpátor“. V osmé strofě je pak na lásku nahlíženo velmi 

upřímně, jako by se persona stala ideálem romantického hrdiny.42  

Ztráta lásky (všimněme si, že na rozdíl od fikčního subjektu bratra či otce je v tomto případě 

použit motiv obecný) je vyslovena i v Druhé elegii: „Tak asi Bůh, jenž pod sebou má 

všecko,/ krom svého Boha, nelítostně hyne/ pod tlakem prostor, jež se oddálily,/ bolesti, vrať 

se, říká, vrať se, lásko,/ (…) Věčný je Bůh a my jsme z jeho kapes/ ztracené věci, navrať se, 

říká,/ pod stůl se shýbá, kam se zakutálel,/ myslí si smutně, klíč k dívčímu srdci?/“ (J. Orten, 

2013, 19). Pokud bychom uvažovali v rámci historických kontextů, které přibližuji 

                                                 
41 Před touto elegií se ovšem v denících objevuje zápis, v němž se Orten svěřuje, že myslí na jednu dívku, 

sestru svého spolužáka z gymnázia: „Nač teď myslím? Jak jenom to udělat, abych tu dívku potkal – na to 

myslím“ (J. Orten, 1994, 78). Možná tedy reálným předobrazem fikčního subjektu „ženy“ není Věra Fingerová, 

ale právě tato dívka.  

42 M. R. Křížková (1994, 306) se snažila definovat vztah empirické osobnosti básníka k lásce, ve své studii 

napsala: „Pro Ortena zřejmě i láska byla „uměleckým dílem“, které si chtěl tvořit sám, nezávisle na objektu. 

Láska je však vztahem dvou lidí, a proto se vzpouzí stylizaci.“  
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v následující subkapitole, mohli bychom se zamýšlet nad posledními dvěma strofami v téže 

elegii: „A ty, co tížíš jenom oddálením,/ neukážeš se? Nejsi z této hmoty?/ Kdo stvořil tě? 

Kdo, kromě mne, tě stvořil?/ Ach, vím, že Bůh. Leč ten tě nemiloval/ tak jako já.// Nač jitřit! 

Mlčme nyní./ Ať věta lásky, rozlomena v půli,/ je jako les, jejž přes noc vykáceli,/ a ráno 

zvěř, když přišla ke studánce,/ shořela světlem, jehož bylo příliš,/ ať věta lásky za úděl všech 

mýtin/ má aspoň větev, jednu, jedinou jen – / a větev ta, ať jedenkráte vzkvete.//“ (Tamtéž, 

20). Pozoruhodným je jistě různorodé odstínění jednotlivých strof. Poslední jako by byla 

určitým prorockým gestem nebo modlitbou za jednu další naději. Historickými kontexty 

jsem ale především naznačoval první verš této citace. Především slovo „oddálení“ by mohlo 

charakterizovat vztah lyrického subjektu k onomu fikčnímu subjektu, který není nijak blíže 

konkretizován. Mám na mysli možnost pohybu, jež fikčnímu subjektu zůstala, ale není 

využita.  

 

4.1. Znak doby 

 

„Podívej se, do tří dnů bude pro nás vydán zákaz jízd na pět kilometrů (pro Tebe ne). Víš, 

co to znamená? Řval bych, protože vím, co to znamená. Ty sem přece nebudeš nikdy chtět 

přijet“ (J. Orten, 1996, 108). Doba, v níž Jiří Orten dospíval, nebyla nakloněna tomu, aby 

vztah mezi ním a Věrou Fingerovou mohl být plnohodnotný. Obzvlášť, když vešly v platnost 

Norimberské zákony a jeden nesměl to, co druhý.  

Sylvie Richterová ve své studii Etika a estetika literárního deníku (2015, 302) píše o 

Ortenově tragickém skonu jako o důkazu „nepředvídatelného působení skutečnosti na text“, 

kdy Modrá, Žíhaná a Červená kniha „nabývají epické dimenze a vřazují se mnohonásobnými 

významovými vazbami do kontextu druhé světové války“. Uznávám, že motivy tušené a 

zároveň nepřipustitelné smrti se v rámci historických kontextů staly něčím, co Ortenovo dílo 

přesahuje, nabývá na tragičnosti a naléhavosti Ortenova odkazu. Zároveň ale musím 

konstatovat, že bych v rámci „deníků“ očekával mnohem intenzivnější svědectví o době, 

v níž jejich autor žil. Frustrace a tíseň, které na mladého básníka dopadaly, jsou znatelné 

především v Červené a částečně Žíhané knize, ale rozhodně bych toto tvrzení nepoužil 
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paušálně na všechny tři knihy, už jenom proto, že Modrá kniha je zpočátku vyplněna 

fikcionálními texty próz. Faktem je, že období protektorátu a druhé světové války je 

konotačně velmi zatížené, tudíž si každý (alespoň trochu) poučený recipient bude při čtení 

Ortenových textů dosazovat své subjektivně hodnotící postoje, a tak se nemůže stát, že by 

deníkové záznamy byly „pouhou deskripcí, výsekem skutečnosti, sekvencí, která ztratila svůj 

kauzální kontext“ (T. Kubíček, 2004, 326).  

Osobně bych například očekával, že bude v denících více rezonovat vyloučení Jiřího Ortena 

z konzervatoře pro jeho židovský původ. Tento fakt se Orten zřejmě dozvídá 14. srpna roku 

1940, kdy si jej zaznamenal do Žíhané knihy: „Pak se dovídám, že jsem byl já a moji 

„soukmenovci“ vyloučen ze škol. Vidím dosah této zprávy, propadám se do tmy. Bude to 

naše labutí píseň, Věro, přijedeš-li? (Ostatně v novinách ta zpráva ještě nebyla, uvidíme 

zítra.)“ (J. Orten, 1993, 179).43 Následně řeč obrací k Žíhané knize. Možná není tento 

stručný zápis natolik překvapivý, protože z předchozího záznamu se dovídáme, že prostředí 

kolem divadla nazývá Orten jako „špinavé, nízké a mělké, které (…) dovede notně zaslepit“ 

(Tamtéž, 122). Staví do kontrastu svět ticha se světem ticha hlučným, přičemž by nejspíše 

zvítězilo ticho skutečné, tedy poezie a nikoliv herectví.44 Jako persona, jež „si vynucuje 

konstituci přiměřeného fikčního světa, který ji formoval, na který reaguje, vůči němuž 

zaměřuje svou akci“ (M. Červenka, 2003, 58), vymezuje svůj pohled na divadlo i v Elegiích, 

konkrétně Deváté, v níž přirovnává (poměrně konvenčně) divadlo k světu samotnému, ale 

netradičně i k světům jiným: „díky za květiny, díky za zvadlé,/ díky, zákulisí špíny v divadle/ 

světa tohoto a oněch jiných světů,/ v kterých ještě nezrozený kvetu,/“ (J. Orten, 2013, 57n). 

                                                 
43 Ani v osobní korespondenci se této „novině“ nedostalo tolik prostoru, dopis z 9. července roku 1940 je toho 

důkazem: „Budu asi také vyloučen ze školy jako náš malý Zdeněk a ostatní, ale teď, protože je večer (a ten je 

pro mne vždy moudřejší jitra), ke mně tyto věci nepřicházejí, přicházejí jenom ty, které mohou být sladce 

smutné“ (J. Orten, 1996, 108n). Jako by se Orten snažil veškeré negativní prožitky vytěsnit.  

44 Ne bez významu Jan Grosmann (1958, 8) vyvrací autenticitu sdělení Ortenových deníků prostřednictvím 

přirovnání k divadelnímu světu: „Avšak nedomnívejme se, že jsme dostali do rukou dokument, kterým 

přistihujeme básníka v jeho lidské, totiž civilní, mimoliterární, zcela soukromé podobě: jako herce před 

výstupem, nenalíčeného a bez masky“. Znalost biografických údajů pak tomuto tvrzení dodává ještě další 

významový rozměr.    
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Pro nejednoho recipienta by možná ani nebylo šokujícím, kdyby Orten ukončil svůj život 

sebevraždou, přihlédneme-li k tomu, že by byl (kdyby nedošlo ke smrtelné nehodě) následně 

deportován do koncentračního tábora. Při čtení deníků si lze takových až podprahových 

podnětů, jež by sebevraždu implikovaly, všimnout. Například na konci ledna roku 1940 

Orten píše: „Protože jsem nemohl včera v noci usnout, vzal jsem poprvé v životě uspávací 

prášek. Bylo to krásné. Byl jsem na loži těžký a zároveň lehký, napadalo mi, jak by bylo 

dobré vzít takových prášků deset a víc se neprobudit“ (J. Orten, 1993, 35). Indicie, vedoucí 

k tomu, že by chtěl Orten spáchat sebevraždu, nacházíme již v Modré knize ze začátku 

května roku 1939. Tentokrát ovšem z textu explicitně vychází najevo, že by Orten nevykonal 

tento akt sám. „Přítelem v poslední chvíli“ se mu měl stát básník Ivan Blatný, který v dopise 

ze 4. května napsal: „Sedím sám v dopolední, poněkud podmračené kavárně (…) a myslím 

na naši společnou sebevraždu. Ale rád bych na ni už myslil konkrétně: Přijde-li také Tvoje 

chvíle, napiš mi a já snad přijedu. Bylo by ovšem třeba, aby „plynová komora“ nám byla 

zajištěna na dobu, která stačí pro umření, a aby v té době (…) nikdo jiný nepřišel na 

Kouřimskou 15“ (J. Orten, 1992, 172). V odpovědi nebyl Jiří Orten nikterak konkrétní, 

datum jejich společné smrti nenavrhnul, ale ujistil Ivana Blatného, že jej nezradí. S 15. 

březnem roku 1939 podle M. R. Křížkové přichází zvrat. „Pro Blatného zůstávala smrt stále 

jen básnickým příměrem, kdežto Ortenova smrt byla náhle poznamenána realitou“ (M. R. 

Křížková, 1994, 293). Nakonec tedy k žádnému pokusu o sebevraždu u Ortena nedošlo, o 

čemž prý „všichni Ortenovi přátelé shodně vypovídají“ (Tamtéž, 288). 

Situace v protektorátu se zhoršovala s postupným zostřováním prohibitivních zákonů proti 

Židům. Jiří Orten se musel neustále stěhovat a hledat nový podnájem: „Mnohem horší to 

bude, až mi vyndají střevíce z tohoto pokoje. Dům patří nyní Němcům, mí domácí už dostali 

účet na vyčištění bytu – bude to ponuré stěhování. Kam stěhování? Do peklíčka, do nebíčka“ 

(J. Orten, 1994, 99). Postoj, který bychom mohli nazvat ironickým, možná až sarkastickým, 

s nímž na tuto událost reaguje, je velmi pravděpodobně jen předstíraný. Recipient by v tomto 

okamžiku čekal, že Orten sám bude chtít „vypsat ze sebe nespravedlnosti, kterých se vůči“ 
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němu „svět dopustil“ (T. Kubíček, 2004, 329).45 Tento ironický nadhled,46 který naznačuje 

určitou distinguovanost od celé záležitosti, je ale znatelný i v Elegiích, Janem Trávníčkem 

(1996, 19) poměrně přiléhavě označených jako „divadlo bolesti“.  

Frustrace z okolního dění je pak čitelná především v Šesté elegii, kterou Jan Trávníček 

přirovnává k „jakési Ortenově polemice s poetismem“ (Tamtéž, 23), jejímž ústředním 

fikčním subjektem je „malý smutný cvičený poník“, na něhož jsou kladeny velmi vysoké 

nároky, jejichž účelovost a opodstatněnost ani není s to pochopit. Báseň je zapsána do 

Červené knihy 22. března roku 1941, přičemž den předtím Orten do deníku zanesl zápis, 

který pojmenoval jako „první jarní den“. V něm se vyslovuje ke svému vnitřnímu pocitu 

při návštěvě poutě: „Díval jsem se na všechny atrakce a lidi, smějící se a ubohé, na tušící 

dívky a zle vědoucí dívky, na smělé chlapce a na muže, kteří hledají dobrodružství (…) a ze 

všeho chtělo se mi plakati“ (J. Orten, 1994, 110). Přirovnání Jana Trávníčka se mi velmi 

zamlouvá. Ryze český směr námětově čerpající právě z cirkusového či pouťového prostředí 

a vyhledávající krásy života byl pro Ortena připomínkou toho, co sám nemohl mít, totiž 

elementární potřebu svobodně či důstojně žít.47  

                                                 
45 Ovšem i takové pasáže bychom v denících nalezli. Jiří Orten totiž porušil zákaz navštěvování veřejných 

prostor a reakce jiných návštěvníků restauračního zařízení, kteří měli vstup povolený, byly poměrně 

nepříznivé, tudíž musel Orten vinárnu „U Petříků“ opustit. „Oč jde? Čím jsem se provinil, Bože? Proč 

dopřáváš mým uším hudbu, jakou by nesnesl bez pomsty ani ten, kdo nikdy Beethovena neslyšel“ (J. Orten, 

1993, 43). 

46 „Připouštím, že tu mohu sedět, zatímco skoro po celém světě padají lidé násilně usmrceni, že tu mohu sedět, 

zatímco lidé uhnívají ve vězeních a koncentračních táborech, že tu mohu sedět se svými útrapami, těžkostmi, 

prázdnotami, tísněmi, nadějemi, které jsou sub specie smrti malé. Připouštím. Ale jak to, že se jednoho dne (je-

li to vůbec možno) setkám s těmi, kteří vyvázli, a budu jim moci hledět do očí a tvářit se, jako bych jim byl 

rovnocenný? Jak je to možné? Nuže, snad proto, že se na to dívám z dálky. [vyznačil L.R.] Blízkost by 

zmenšila, jako ve mně. Víš“ (J. Orten, 1994, 132). 

47 I tak bychom ale mohli v Ortenových ranějších básních najít prvky poetismu, jenž formulovala především 

hra se slovy. Například v básni Dětská, která byla zařazena do sbírky Ohnice se nachází verše: „Často (ó, čas 

to chce)“ nebo „Line se, je to linka“ (J. Orten, 2006, 61). Podobně strukturovaný verš je taktéž v básni Triptych 

v téže sbírce: „Já ho dám, zpívá si, já ho dám jahodám“ (Tamtéž, 95). Nakonec i Ortenovy deníky by toho 

mohly být důkazem, kdy úvodní kapitola v Modré knize trochu připomíná Nezvalovu Abecedu: „J, ten kacíř, 

ale ne příliš veliký, i, ta podoba, bože, kdepak jsme se už viděli a slyšeli, odvažujíce se konečně vynechat první 

čas, abychom se posléze přiklonili k něčemu od nás vzdálenému, vyčkávanému, abychom hladili, ř, mřížka 
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Mnohdy možná Orten spatřoval řešení či krátkodobou úlevu od svých těžkostí v alkoholu. 

Několikrát se o tom ve svých denících zmiňuje.48 Pod vlivem některého z destilátů zápisy 

do deníku realizuje, což naznačuje, že alkoholikem opravdu nebyl, jelikož neměl značně 

potlačené vyjadřovací schopnosti. V Žíhané knize se například objevuje zápis z 15. července 

roku 1940, který by snad naznačoval pravý opak, ale v tom případě by Jiří Orten ani nebyl 

schopen, dle mého názoru, svůj komentář do deníku zapsat: „Pojď, Žíhaná kniho, píšu do 

tebe totálně ožralý, totálně ožralý touto slivovicí, pojď, napřim se na mně, dej se mi, pojď 

(…)“ (J. Orten, 1993, 146). Je tedy nutné vzít v úvahu dvě varianty. Buď byl zápis do knihy 

učiněn dodatečně, nebo mladý básník ve skutečnosti tolik opilý nebyl a opět se jedná o fikci. 

Někdy (prý) posilněn alkoholem psal i dopisy Věře Fingerové: „Věro Fingerová, já, který 

Vám toto píši, jemně omámen vínem, cítím v sobě cosi, co (vím, dobře) nelze nikdy uzavříti 

úplně“ (J. Orten, 1996, 22).  

I když se mezi Ortenovy nejčastější motivy, s nimiž pracoval, řadí smrt a láska, o čemž 

svědčí diplomová práce Azalky Horáčkové, kterou cituje M. R. Křížková,49 z velké části 

jeho tvorby na mě působí především pocit osamocení. Smrt otce, emigrace bratra, rozchod 

s Věrou Fingerovou, nemožnost navštívit matku a mladšího bratra v Kutné Hoře,50 všechny 

tyto skutečnosti spájel výsledný stav, jímž byla samota. „S nikým si nepíšu, i v tom je snad 

ta změna, s žádným přítelem, s žádnou dívkou, jenom s maminkou. A proč? Protože nemám 

                                                 
v tváři, již nosí ubozí zlodějíčkové pro všechny své časy, í, ten hvizd“ (J. Orten, 1992, 10). Možná s tím souvisí 

i to, že Orten postupně hledal „svůj výraz, svou vlastní řeč“ (M. R. Křížková, 1994, 315).  

48 Znatelná je příchylnost k alkoholu především v Červené knize (hlavně v jejím závěru): „Zase tři promarněné 

dny, jenom jsem pil, poslouchal a díval se, ale je to pryč, nikdo ti to nevrátí, prázdná, vysypaná hlavo“ (J. 

Orten, 1994, 218). 

49 „Na str. 13 uvedla přehled patnácti slov, která se v knižním vydání Deníků Jiřího Ortena (ČS, 1958) objevují 

nejčastěji. Nejužívanějším slovem je smrt (celkem se vyskytlo 113x, z toho v Modré knize 27x, v Žíhané knize 

40x a v Červené knize 46x). Druhým nejfrekventovanějším slovem je láska (celkem 102x, MK 28x, ŽK 40x, ČK 

34x)“ (M. R. Křížková, 1994, 282). 

50 Rodnému městu Orten věnoval báseň, kterou zařadil do sbírky Ohnice: „Navždycky jsme se rozloučili./ A to 

je nic, to přejde brzy,/ to je jak rosa, která slzí/ na pláči tvém.// Zas přijde zima, čekám na ni,/ a přinese nám 

s sebou sníh./ Budeme něžně uschováni,/ až snese se pod tvými víčky/ na kostely a na uličky/ v bělostných 

polibcích.//“ (J. Orten, 2006, 81). 
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žádného přítele a žádnou dívku a mám jenom maminku? Opravdu, nevím. Jak by to bylo 

krásné, nalézti se opět v nějakém člověku, nalézti klasy“ (J. Orten, 1994, 218).  

Pocit samoty vyvolávají především motivy „těžítek“, které se nachází v Druhé elegii. 

Těžítka jako předměty, jež stojí nehybně na místě, stávají se pevným bodem v životě 

lyrického subjektu. Těžítka jako předměty, které „zatěžkávají“ existenci persony, ale přesto 

je potřebuje ke svému přežití. „Těžítka moje vraťte se mi zase./ Těžké je nemít vás, vy určité 

a pevné,/ těžké je volat vás a nezranit si hrdlo.//“ (J. Orten, 2013, 17). Těžítka jako předměty, 

jež drží lyrický subjekt na zemi, za jejich pomoci či v jejich blízkosti dokáže setrvat na tomto 

světě. „Těžítka moje, vraťte se mi zase./ Jsem tolik lehký, teď, co ztratil jsem vás,/ že malý 

vánek zemi odnáší mě,/ že stačí povzdech, abych rozptýlil se/ do nepozemské hudby, 

nenebeské hudby,/ že stačí pohyb kdesi za zrcadlem/ a nejsem, padám, rozplývám se zcela.//“ 

(Tamtéž, 19). 

V téže sbírce nalezneme ale i další motivy samoty: „bezpečí svaté není rtuť či voda,/ 

nedotkneš se ho, nepřiblížíš se mu/ a schlíple budeš muset odejíti/ za dospělými, kteří bloudí 

sami.//“ (Tamtéž, 29) nebo „Snad že je šero, že se měkce stmívá,/ či ze studu, neboť tu nejsou 

sami/ a já jsem sám.//“ (Tamtéž, 37). Ze Sedmé bych mohl ještě doplnit část druhé strofy: 

„Pád Boha. Jaký pád! Potom je chlapec sám,/ bez blahé mocnosti, jež umí překážkám/ 

snižovat výšiny, jež umí blížit dálku/ a peklo zavírá na vůni, na fialku,/ potom je chlapec sám 

a procítá a jde/ za skutečností zel. Myslí, že nenajde.//“ (Tamtéž, 42). Nejinak je tomu i 

v básnické sbírce Ohnice: „Dívám se do sebe o radost pozorněji./ Jak pes se otřásám/ a 

stříkám daleko úzkost a beznaději./ Sám. Ale čistě sám!/“ (J. Orten, 2006, 39). 

Jan Grossman (1958, 15n) píše o formě „samoty jako dobového literárního thematu, samoty, 

která aspiruje na výklad filosoficky zobecňující: je to samota metafysická, totožná s lidským 

údělem, vklíněná v samu podstatu lidského bytí“. První vykladač Ortenovy poezie, Václav 

Černý, zase zastával názor, že „pocit ztráty, marnosti, odbožštění; smutek (i útěcha) samoty 

a schoulení do sebe sama; ústup do světa snů (…) tím vším naše nejmladší poezie vlastně 

přímo zrcadlí skutečnost přítomné dějinné chvíle, tím vším dokumentuje svou sociální 

vázanost, svou společenskou poslušnost“ (V. Černý, 1992, 684). I přesto je zde 

nevyvratitelný fakt, a to ten, že Jiří Orten byl v závěrečné fázi svého života opravdu sám 

(tato empirie u něj převažovala, podle mě, více než u kteréhokoliv jiného básníka válečného 



49 

 

období): „(…) vyhnanství, v němž žiju teď. Nic, žádná skutečnost v něm není, jsem v něm 

sám, bez matky, bez jakékoli blízkosti. Tato citlivá, těžkopádná a všudypřítomná cizina, ten 

pocit cizosti, s kterým jsem se narodil [vyznačil L.R.], je asi horší než vzdálenost skutečná“ 

(J. Orten, 1993, 207). „Pocit cizosti“, jenž básník vnímal již od svého dětství, se tak stává 

integrální součástí jeho osobnosti, která nabývá až archetypální povahy, jež nemusí být 

opodstatněna příčinnými souvislostmi. Ortenův zápis částečně koliduje s reflexí Jana 

Grossmana, protože v jeho případě se nejednalo o „pouhé“ dobové literární téma, ale o 

samotu osobní, samotu, která formovala básníkovo nazírání na svět, jehož prostřednictvím 

pak vznikla jeho vrcholná sbírka – Elegie.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Elegie coby „lítostná báseň reflektující ztrátu a odloučení“ (D. Mocná, J. Peterka a kol., 2004, 136) je už 

jako samotný žánr poměrně vystihující pro chápání básníkova vnitřního rozpoložení. 
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Závěr 

 

V předcházejících kapitolách jsem pracoval s několika texty, jež by mohly přímo či nepřímo 

souviset s předmětným světem empirického autora. Pochopitelně i tyto texty prošly mnou 

provedenou selekcí, dalo by se jich jistě najít více (hlavně co se Ortenových deníků týče), 

především k poslední kapitole a milostnému životu Jiřího Ortena, ale to by značně narušilo 

rozsah práce a je otázkou, zda by úplná rekonstrukce vztahu s Věrou Fingerovou byla pro 

toto téma vůbec žádoucí. 

V souvislosti s deníky a reflexí žité skutečnosti musím v závěru nastínit problematiku, s níž 

jsem se během psaní práce potýkal. Lze vůbec poznat empirického autora v soukromé 

podobě, pokud bychom se pohybovali na úrovni deníků, tedy Modré, Žíhané a Červené 

knihy? Domnívám se, že nikoliv. Deníky jsou značně zlyrizované, i když bych v případě 

tohoto žánru očekával spíše převahu epické složky, jež by se projevila v popisu 

každodenních činností, který bych v primárním deníku hledal. Snaha o uměleckost 

deformuje autenticitu sdělení. Třeba to byla součást tvůrčí strategie. Pokud Orten sám doufal 

ve vydání svých knih, byl si nejspíš plně vědom, že se ve veřejném prostoru stanou médiem, 

jež umožní „přiblížit“ jeho osobnost. Možná tedy bylo jeho tvůrčím záměrem, aby recipient 

v „deníkových“ záznamech hledal empirického autora. Možná taky ne. Sám Orten považoval 

„deníky“ spíše za literaturu, jak jsem nastínil v první kapitole, tudíž mohl jakousi 

„identifikační“ linii považovat za podřadnou.  

S tím souvisí, dle mého názoru, nepřesné a zkreslující označení Modré, Žíhané a Červené 

knihy jako deníků ze strany Jana Grossmana, který ve snaze kategorizovat tento útvar 

přikládal přílišný důraz formální stránce textů. Domnívám se, že datace záznamů byla 

pouhým interním vodítkem pro samotného autora, který tak mohl zpětně sledovat svůj 

básnický vývoj a své básnické zrání. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu fakt, že na konci 

padesátých let se Jan Grossman nemohl opřít o tak rozpracovanou teorii deníkového žánru 

jako my dnes. Nicméně se toto označení do povědomí čtenářské obce vžilo, tudíž je velmi 

těžké ho změnit. Já osobně bych akceptoval básníkovu intenci a místo označení „deník“ bych 

používal označení „kniha“ dle názvů jednotlivých textů na pomezí mezi faktuální a fikční 

literaturou, které tak dává možnost uvědomit si, jak nejednoznačné žánrové zařazení v tomto 
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případě je. Uvědomuji si, že termín „kniha“ spíše označuje výsledný produkt z tiskařských 

dílen, který se dostává do ruky každému čtenáři, jenž si ho v knihkupectví koupí. Je to termín 

obecný, který zaštítí veškerou literární produkci, ale stejně generální je i pojem „literatura“, 

jímž Orten „deníky“ označil.  

A právě snaha vytvořit umělecké dílo recipientovi znemožňuje rozpoznat osobnost 

empirického autora v mimoliterární podobě. Stejně tak zmnohonásobuje odstup od 

záležitostí, které byly v předmětném světě básníka aktuální. Pisatel deníku se může snažit 

„o stvrzení vlastní identity a vnitřního světa v konfrontaci s vnějšími poměry“ (D. Mocná, J. 

Peterka, 2004, 98n). V případě Jiřího Ortena se jedná především o stvrzení vnitřního světa, 

do něhož se uzavíral, jehož prostřednictvím absorboval své vlastní zkušenosti a zážitky, ale 

podstatně je transformoval do podoby sobě vlastní, příkladem může být jeho reflexe 

okupační zkušenosti. I když v některých záznamech v denících nesnižuje naléhavost sdělení, 

myslím, že svědectví o době okupace, o nějž Orten usiloval nebo si jej alespoň vytyčil jako 

cíl (o čemž se zmiňoval Ota Ornest), by v rámci Modré, Žíhané a Červené knihy mohlo být 

intenzivnější. Na druhou stranu nedochází k izolovanosti textů od období druhé světové 

války, ale zároveň jim také neumožňuje absolutně petrifikovat dobový kontext. Tento postup 

je patrný i v Ortenových básnických sbírkách, který tak činí básně nadčasovými.  

Vliv na to má i pocit samoty, všeprostupující fikčním světem, jenž nemusí být podmíněn 

historickými kontexty, ale může obklopovat i současného čtenáře. Lyrický subjekt se vnímá 

jako „pro marnost zrozený“ (J. Orten, 2006, 44). V podobných intencích se pohybujeme i 

v případě záznamu do Žíhané knihy, v němž Orten píše o pocitu cizosti, s nímž se narodil. 

Nebylo by snad ani patřičné hovořit o predestinaci, na níž má největší podíl prostředí, jež 

člověka nějakým způsobem determinuje. Jiří Orten nevstupuje na svět ani jako tabula rasa, 

neboť jeho integrální součástí byla samota již od narození.  

Je velmi náročné dešifrovat, které pasáže textů jsou neliterárním sdělením a které jsou spíše 

povahy umělecké. V úvahu vezměme i to, že pokud by si autochtonní deník (bez záměru jej 

publikovat) vedl člověk, jenž by disponoval tvůrčími schopnostmi a měl literární ambice, 

bylo by to zcela jistě znát. Nejinak je tomu i u Jiřího Ortena. Celou záležitost problematizuje 

i to, že mnohé z dopisů jsou psány ve stejném kódu jako deníky. Coby empirický autor je 

Orten nejvíce čitelný v zápiscích určitých činností, jež vykonával. Reflexe a úvahy o životě, 
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mezi něž se záznam o pocitu cizosti řadí, už tak jednoduše definovatelné nejsou. Existuje tu 

totiž i možnost, že pocit odcizení se vnějšímu světu je součástí básníkovy „image“. I kdyby 

tomu tak bylo, nesmíme opomíjet to, že tuto tezi zanesl do svých deníků, čímž ji 

„legitimizoval“ pro případnou interpretaci jeho děl. Respektive recipientovi umožňuje, aby 

s touto myšlenkou k uměleckým textům přistupoval. Domnívám se, že se v básnických 

sbírkách Ohnice a Elegie neobjevují motivy bolesti či odloučení plynoucí z Ortenova 

židovského původu. Nemožnost pohybu (ztráta svobody), která pronikala do deníků a která 

by byla poměrně logickým inspiračním zdrojem, z něhož by mohl Orten těžit a vycházet, se 

také v těchto básnických sbírkách neobjevuje. V tomto ohledu je asi nejvýmluvnější již 

zmiňovaná Šestá: „Takový smutek padl na mne, Bože,/ Hadího Muže tiše jsem se tázal/ a 

tázal jsem se Bramborových Herců,/ Rakety Smrti, Pavouka a Hudby,/ jež řvala steskem jako 

bité zvíře,/ ptal jsem se Nebe, nebe nad radostí,/ hlídačů ptal jsem se (a neřekli mi), kde je 

tu místo pro nemocné věci,/ pro ty, co musí ležet, pro ty slabé,/ co nemohou jet Údolími 

Kouzel/ a jejichž ústa trpknou bez polibků,/ pro ty, co zabloudily. – Neřekli mi.//“ (J. Orten, 

2013, 39). I přesto není z ukázky zcela patrné, že by snad rozpoložení, v němž se lyrický 

subjekt nachází, pramenilo z nějaké určité skutečnosti. Bylo by zřejmě velmi přímočaré 

nahlížet na tuto citaci skrze Ortenovo židovství a zákazy, jež z něho vyplývaly, i když k tomu 

předcházející zápis z Červené knihy částečně vybízí. Fikční subjekty jako „Hadí Muž“ nebo 

„Bramboroví Herci“ vytváří dojem jakéhosi bizarního fantaskního panoptika, které fikční 

svět básně značně odcizuje předmětnému světu empirického autora, a proto nemůžeme 

v rámci interpretace tohoto textu (i s přihlédnutím ke znalosti historických kontextů) 

poukazovat na konkrétní skutečnosti (židovství), které by vnitřní pocit lyrického subjektu 

modifikovaly. Nemám ovšem na mysli židovství jako víru, protože ta se v básních projevila 

používáním biblických motivů, ale židovství jako příslušnost k etniku, kvůli němuž byl 

diskriminován.   

Jiří Orten „obětoval“ svůj život literatuře. Byl vášnivým čtenářem, o čemž mimo jiné svědčí 

jeho „knihy“, do kterých si zapisoval úryvky z jednotlivých děl. Bohatá čtenářská zkušenost 

jistě ovlivnila i jeho slovní zásobu. Větné konstrukce, jež užíval, tak mohou působit 

stylizovaně, i když to třeba vůbec nebyl autorský záměr. Svůj život pravděpodobně literatuře 

i přizpůsoboval, využil možností, díky nimž by se mohl stát lepším básníkem. Neopustil tzv. 

ghetto beze zdí, setrval v protektorátu plně si vědom všech konsekvencí. 
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Vztah a následný rozchod s Věrou Fingerovou jej také určitě formoval, ale zda bylo jeho 

cílem, aby došlo k tomuto pro něj tragickému vyústění, bych raději neposuzoval. Je to věc, 

kterou by snad mohl hodnotit Ortenův blízký přítel, zasvěcený do všech souvislostí, i když 

i tom jsem se v poslední kapitole jen sporadicky zmínil. V tuto chvíli ale nesmím 

zapomenout odcitovat zápis, který si Orten zapsal 30. listopadu roku 1939 (tedy rok před 

rozchodem s Věrou Fingerovou): „V. se mě chystá opustit, zatím jen nevědomě. Pomáhám 

jí při tom a působí mi to bolestnou rozkoš. To bude něco docela jiného!“ (J. Orten, 1992, 

269). Toto lehce mrazivé nahlížení do budoucnosti jako by Ortena nutilo, aby tento osud 

naplnil. Zapsáním do deníků jako by se stalo jakýmsi nevratným předsevzetím. M. R. 

Křížková (1994, 312) nastínila Ortenovu obavu před šťastným životem. Jeho strýc básnicky 

„ztroskotal“ a Orten příčinu tohoto stavu shledal v jeho harmonickém a klidném manželství. 

Nejspíše se obával, že v případě šťastného soužití ztrácí básník inspiraci, přestává si pokládat 

palčivé otázky, přestávají ho sužovat problémy, o nichž by mohl světu psát, z nichž by se 

mohl „vypsat“. Lyrický subjekt v Sedmé píše: „Znám také krásné dny. Kam mne však mohou 

vésti?“ (J. Orten, 2013, 44). Paradoxně tak Orten mohl vnímat různé peripetie, jimiž ve 

vztahu s Věrou Fingerovou procházel, jako určitou „prevenci před básnickým vyhořením“. 

To by odpovídalo jakémusi vnitřnímu vyvolávání konfliktů, ke kterému se taktéž vyslovila 

M. R. Křížková (1994, 306n), kdy byly některé neshody mezi oběma milenci Ortenem 

zbytečně vyostřovány. Jistě stojí za rozpadem vztahu a následným rozkolem chyba na obou 

stranách. Prostředí divadla, kde herečky navazují s herci intimní kontakt, i když se třeba 

jedná jen o nastudování dramatu, nebylo pro žárlivého Ortena asi tím pravým. A Věra 

Fingerová zase možná nevěnovala Ortenovi tolik pozornosti, kolik sám vyžadoval, a dopisy, 

jež o prázdninách posílal skoro každý den, jsou toho důkazem. Na druhou stranu šťastné 

řešení jejich vztahu prakticky nebylo možné. Sňatek (který by stejně nic neřešil a možná by 

celou situaci zkomplikoval), o němž se Věra Fingerová v korespondenci zmiňuje, byl 

v období Protektorátu Čechy a Morava nemyslitelný, protože by se s přihlédnutím 

k rasovým zákonům jednalo o smíšené manželství. Od chvíle, kdy byl Jiří Orten 

perzekvován, bylo nejspíš oběma milencům jasné, že jejich společný vztah nemá nadějnou 

budoucnost.  

Jak jsem již předestřel v předchozí kapitole, je poměrně zajímavé, že nedošlo k tak těsnému 

přiblížení předmětného světa empirického autora a vnitřního světa lyrického subjektu 
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v případě reflexe vztahu s Věrou Fingerovou, než jak tomu bylo u emigrace bratra a smrti 

otce. Vladimír Mikeš (1991, 29) se zamýšlel nad postavou Věry v denících v následujících 

intencích: „O paní V. B. nemáme právo mluvit. O „Věře“ ano, protože kolem ní vyrostlo to 

obrovské předivo deníků. Máme právo, povinnost bránit „Věru“ proti textu sebezmaru. 

Neboť jaké právo má literatura na živé. Žádné! A činí-li si je, je právě to na ní jedovaté a 

nelidské. Mácha řekne o Lori to či ono: a ono to platí, Lori je taková, protože to řekl Mácha 

(…) I toto znamená DENÍK. Tu neklidnou a nebezpečnou hranici mezi literaturou a 

životem“. Snaha „bránit Věru“ pramení z toho, že deníky jsou silně subjektivizovaným 

pramenem, který musíme podrobit kritice. Navíc na Ortenovy „knihy“ (částečně fikční 

literaturu) nemůžeme nahlížet jenom jako na autochtonní deníky. Přehlédneme-li chybně 

uvedené iniciály (které se neshodují s Mikešovou sentencí, že se Věra Fingerová nikdy 

neprovdala), nemohu rozporovat ani to, že deníky vznikaly kolem Věry. Důležité je zmínit, 

že vznikaly kolem ní, nikoliv kvůli ní. Z výše uvedeného vyplývá, že Věra zaplnila mnohem 

větší prostor v Ortenových denících než v básnických sbírkách Ohnice a Elegie. Jedná se o 

záležitost poměrně pozoruhodnou, protože Jiří Orten jejich komplikovaný vztah velmi 

prožíval, jak nasvědčují zápisy do deníků. Možná byla většina z těchto záznamů jakýmsi 

uměleckým vyjádřením, ale o to víc je zvláštní, že se fikční subjekt evokující Věru 

Fingerovou neobjevil v básních. Láska je v nich nahlížena spolu s motivem řeky (taktéž, dle 

mého názoru, poměrně důležitým a častým pro Ortenovu tvorbu): „řeko, řeko lásky, počkej, 

neodteč!// (…) tady, tady někde počla nenávist/ bušit v naší krvi s láskou o závod,/ tady 

někde, řeko, ztratili jsme brod!//“ (J. Orten, 2013, 58). Opět se dostáváme do situace, kdy 

motiv lásky nemá žádnou konkrétní podobu. Plurál jako by naznačoval větší společenství, 

což z těchto veršů činí hořké konstatování, že lidé nejsou schopni lásky. Interpretačně 

víceznačná je i báseň Poslední přání ze sbírky Ohnice: „Na posledním svém lůžku/ když 

básník odpočívá/ a jeho ústa ještě živá/ smlčují řeči spád,/ tu klade na podušku věci,/ jež 

míval rád:/ (…) Bolavou lásku, která dosud bolí./“ (J. Orten, 2006, 76), protože ústředním 

fikčním subjektem je jakýsi (nebo snad kterýkoliv) básník. V další části je už ovšem 

předmětný svět empirického autora vnitřnímu světu lyrického subjektu blíž: Bolavou 

svobodu, nejbolavější asi./ (…) Dopisy od přátel, tu víru promarněnou,/ dopisy plné slz, 

věčnosti na přečtenou,/ dopisy od dívek, dopisy bratrovy,/“ (Tamtéž, 76). V posledním 

trojverší básně už lyrický subjekt používá první osobu, čímž možná deklaruje (poměrně 
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provokativně) svoji totožnost s umírajícím básníkem: „Ó, nech mne, přísný Bože,/ za věci 

dokonalé/ ještě si slastně veršem zavrzat!//“ (J. Orten, 2006, 77). Pokud bychom přistoupili 

k interpretaci, že se lyrický subjekt považuje za básníka na smrtelném loži, vidíme prolnutí 

vnitřního světa s předmětným světem ve verši o dopisech od bratra. Láska ovšem opět není 

specifikována, neurčitost je dovršena ještě dopisy od dívek (a nikoliv od dívky). Této básni 

navíc ještě předchází zápis snu, v němž Věra nefiguruje. Možná, že byla Věra pro Ortena 

skutečně někým a něčím nepopsatelným a nezachytitelným, čemuž by nasvědčoval i záznam 

ze Žíhané knihy: „Mám pocit, že pro Věru se mi nedostává slov, že pro ni nemám už nic 

jiného než bolest, dokavad se nestane zázrak“ (J. Orten, 1993, 159). 

Po několikerém přečtení Ortenových básní jsem nabyl dojmu, že mladý básník vytvořil 

mikrokosmos, v němž se tragické zkušenosti z předmětného (aktuálního) světa „obtiskly“ 

velmi sporadicky. Uzavírání se do vnitřního světa je patrné z následujících ukázek: „Hrob 

nezavřel se. Nuže, rozevlátý,/ do štíhlé stavby vyslovení zmenši/ svůj malý vesmír [vyznačil 

L.R.], dej mu v sobě zníti/ a krve štědře rač mu nalévati.//“ (J. Orten, 2013, 9). V těchto 

verších jako by lyrický subjekt popisoval postup, jakým svůj vnitřní vesmír konstituuje. 

„Tak volalo mé srdce, příliš živé./ A nevědělo, že je ještě nechce/ bohatství hlíny, náruč Boha 

jeho,/ že nic je nechce mimo jeho svět [vyznačil L.R.],/ než píseň; elegie.//“ (Tamtéž, 11). 

Opět lyrický subjekt vymezuje svůj vnitřní svět. Nejinak tomu bylo i u empirického autora, 

kdy Jiří Orten postavil do kontrastu svůj svět ticha a svět hluku Oty Ornesta (podle 

Ornestovy výpovědi) a stejně postupoval i u Věry Fingerové jenom s tím rozdílem, že její 

svět nazval světem hlučného ticha. Pokud hovořím o vesmíru, musím upozornit na to, že 

vnitřní vesmír persony nelze přirovnávat k vesmíru, jež nás obklopuje a jehož existenci 

lyrický subjekt popírá. Tím pouze poukazuje na principy, které jsou v jeho mikrokosmu 

ustálené, tedy na smrt jako entitu pohlcující vše: „že v životě už není světa, lásky,/ hvězd, 

vesmíru a růstu, matky, vlasti,/ leč ve smrti.//“ (Tamtéž, 30). Přitom ovšem není smrt něčím 

definitivním. Zdeněk Kožmín (1995, 487) píše o „prostoru za smrtí“ a Třetí elegie také 

nabývá na posmrtném rozměru: „Byl jeden převozník. V kraji, kde není mostů,/ převážel 

pocestné na nedostupný břeh./ (…) Přišel jsi také. Tisíce tudy minou./ Po ničem neptej se a 

dej se převézti./ A zaplať poplatek. A mlč. A nad hladinou/ nehledej pravou tvář své bolesti“ 

(Tamtéž, 23). Posledním veršem se navíc lyrický subjekt určitým způsobem vyvazuje ze 

znovu otevírání svých starých ran. Persona také naznačuje mnohovrstevnatost vesmíru, 
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z něhož sami jsme, a který se může sestávat i z našich vnitřních vesmírů: „Vesmír se opil 

krví naší hrůzy,/ motá se zbrkle, potácí se ve svém/ vesmíru větším [vyznačil L.R.], hledá 

cestu domů/ a nenalézá. Rosteme až k němu,/ pomáhali jsme stavět jeho vratkost,/ jsme 

přece z něho [vyznačil L.R.], jeho choré děti,/ kéž by nás vrátil k dopitému džbánu/ a naplnil 

jej družností a zdravím!/“ (J. Orten, 2013, 32). Utíkání do vnitřního světa souvisí i 

s nemožností nalézt nějaké jiné místo, kam by se lyrický subjekt uchýlil: „A já se zeptal: 

Kde je místo pro mne?/ Poník se usmál. Mlčel. Uměl mlčet!/ Potom se zvedl, přiblížil se ke 

mně/ a řekl zvolna: Počítám tu něco./ A nevím proč, a nevím ani kterak./ Ale já musím. 

Slyšíš? Musíš také./ Jdi hezky domů. Uč se čarovati. [vyznačil L.R.]//“ (Tamtéž, 40). 

Poslední verš naznačuje, že lyrickému subjektu ani nic jiného nezbývá, než se pohroužet do 

sebe sama a možná někde v hloubi svojí duše hledat odpovědi na tyto otázky. 

Pravděpodobně i kvůli tomu se stala Ortenova poezie tolik vyhledávanou. Pocity lyrického 

subjektu, který se jako by zastavil na křižovatce cest a nevěděl, jakou z nich se vydat, který 

jako by nechápal cíl svojí cesty a ani motivaci, kvůli níž se na toto putování vydal, mohou 

rezonovat v každém recipientovi, jenž se dostal ve svém životě na toto rozcestí.  

V mikrokosmu lyrického subjektu panuje bezčasí. Podle Zdeňka Kožmína (1995, 492), který 

se zabýval prostorem a časem v Ortenových básních, je „nejortenovštějším ročním obdobím 

zima.  Zimou jako by Orten mohl navázat na svůj zasutý prostor, a to zvláště bohatě 

sémantizovaným motivem sněhu.“ Nemohu než souhlasit, ale oním bezčasím jsem měl 

především na mysli bezčasí historické, protože na Ortenovu tvorbu rozhodně nelze nahlížet 

jako na tendenční. To, že Ortenovy básně postrádají temporální rozměr, je neumožňuje 

ukotvit v historických souvislostech: „připadám si jak pláč, bez času, bez podob [vyznačil 

L.R.]“ (J. Orten, 2013, 43) nebo „Odnikud, to je ráj,/ to čiré blaženství,/ kde není ošklivých,/ 

kde ani krásných není,/ ta sladká nicota,/ to věčné povívání,/ ta vrata do světla,/ jež neuvidíš 

ani./ (…) jdu tam, kde nejsou dny [vyznačil L.R.],/ kde věčnost kola žene.//“ (J. Orten, 2006, 

98). Jiří Orten své zkušenosti reflektoval, ale podstatně je metamorfoval, jako persona píše: 

„tu ale cítím, že jsem stále plný/ opustivšího, pranic nezmizelo,/ dotkni se, chceš-li, 

nahmátneš, jak trvá/ všeliká hrůza a všeliké štěstí…//“ (J. Orten, 2013, 59). Lyrický subjekt 

se tedy přiznává, že čerpá ze svých vlastních životních zkušeností, ale zatímco reflexe smrti 

otce a (především) ztráty bratra přispěly k přiblížení předmětného světa vnitřnímu světu, u 

vztahu s Věrou Fingerovou k tomuto „prolnutí“ nedošlo prakticky vůbec. Nebo alespoň ne 
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do té míry, jež by byla čitelná. Jsem si vědom neúplnosti fikčního světa lyriky, již by mohl 

charakterizovat pojem „pás“, tedy „určitý stav věcí v rámci mentálního světa subjektu, 

vyčleněný textem básně z celkové temnoty fikčního subjektivního světa, na chvíli osvětlený a 

vystavený vnímatelovu pozorování, spoluprožívání a kontemplaci“ (M. Červenka, 2003, 33). 

I přesto jsem se snažil oprostit mnoha inferencí, na nichž by se mohla podílet i moje vlastní 

empirická zkušenost s aktuálním světem, a nechal jsem se vést tím, co nám básník pro 

interpretaci jeho děl zanechal – možná osobními, možná uměleckými zápisky (Ortenovy 

„knihy“), které mi pomohly rozšířit tato osvětlená místa mluvčího a posluchačova vědomí.    

To, že se během tvorby básní Orten uzavíral sám do sebe, nekomunikoval s okolím, neposílal 

dokonce dopisy Věře Fingerové, jež by se mohla zdát prioritou v jeho životě, deklaruje 

osudovost, s níž přijímal své poslání básníka. Jiří Orten musel psát a tvořit, psaní básní pro 

něj byla nutnost potřebná k přežití (bez nadsázky), svůj život podřizoval literatuře, vše 

dokázal využít a přetavit ve svébytné umělecké vyjádření. Mikešova esej hovoří za vše: 

„Orten „nepsal“ poezii, byl sám vlastním psaným textem: od dob Máchových se v české 

„poezii“ neobjevil člověk, který by jako on splýval s tím, co píše“ (V. Mikeš, 1991, 25). Na 

konci svého života, kdy byly skoro všechny osobní tragédie, jež jsem vyjmenoval 

v předcházejících kapitolách, dovršeny, básnicky dozrál. Přesně tak, jak si sám přál, i když 

cena, kterou za to zaplatil, byla vysoká. „Svět bývalého básníka, to je něco, čeho bych se 

nikdy nechtěl dožít. Je to ustavičné obnovování zatuchlých vůní, zestárlých slov, 

předhoněných melodií. Přidá-li se zpohodlnění, sklon ke zvykům a prostě stáří, vznikne obraz 

čehosi zoufale ztraceného, vyčichlého, nenavratitelného. Knížky, ty stárnou, vzpomínky také 

a mladá sláva nejvíce. Dej mi, Bože, dožíti se zralosti, ale ne opadávání! A také mi dej, abych 

nikdy nemusil kroutit to, co je rovné, a narovnávat to, co je zkroucené nebo kulaté“ (J. Orten, 

1993, 113).  
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