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Diplomová práce Martina Veselky, která pojednává o vztahu a využití existenciálních motivů v poezii 

Jiřího Ortena, je vlastně celá vystavěna na paradoxu. Jakkoli míří od samotného počátku na 

existenciální motivku a existencialistická filozofická východiska jako na cosi, co je pro Ortenovu 

básnickou tvorbu typické, dospívá na svém konci k zjištění, že existencialismus jako program je 

Ortenově osobnímu směřování a zejména jeho básnické tvorbě více než vzdálený a existenciálních 

motivů zde nalezneme právě tolik, jako v každé velké poezii. Řeklo by se tedy na první pohled, že teze 

je vyloučena antitezí a že práce potvrdila skutečnost, jíž bylo lze očekávat. 

 Takto jednoduché to ale s hodnocením práce Martina Veselky není. Jakkoli se může zdát, že 

práce na pozadí takto obecně zadaných metodologických kritérií nutně vede ke zkreslujícím 

rezultátům, přesto se zde setkáváme na pozadí dvou kompozičních celků s pozoruhodnou 

interpretační skicou ortenovské poetiky a kontextového pozadí, od něhož se tato poetika odráží. 

Veselka zvolil nejprve perspektivu, založenou na excerpci Ortenových zápisků/výpisků z četby, které 

vytvářejí zajímavé shrnutí vlivů, s nimiž se mladý básník ve svém díle porovnával a na jejichž základě 

prohluboval svoji básnickou výpověď. Vzhledem k rozeznatelnosti četných aluzí, zejména však díky 

explicitním odkazům k básnickým dílům tak vznikl zajímavý rozpis autorů, děl a jejich vlivu na 

Ortenovo dílo. Podstatné však je, že Martin Veselka tyto vlivy nejen zaznamenává, ale permanentně 

interpretačně zhodnocuje a včleňuje je tak do celku vykládaného díla. Jakkoli mezi nimi najdeme 

velice málo „existencionalistů“, přesto je tu velice dobře čitelná základní preferenční linie, která 

Ortenovo dílo určovala, a to jak z domácí české básnické produkce, tak ze zahraniční literatury. 

 Rozsáhlejší, druhou část práce pak představuje vlastní interpretační analýza klíčových motivů 

a témat Ortenovy poezie. Klíčové hledisko je pochopitelně vedeno zejména motivickými celky, 

v jejichž základě je přítomno existenciální podloží (dětství, vztah k matce a otci, deprese, samota, 

marnost, zánik, smrt, vina, víra apod.), jež však – opět z principu poezie samotné – odkrývají hlubší, 



nikoli povrchově-programní roviny Ortenovy lyriky. Veden zkušeností starších vykladačů Ortenovy 

poezie – zde zejména Václava Černého a Marie Rút Křížkové – pohybuje se zde diplomant na velice 

tenké hraně mezi rekognoskací poetického prostoru a terénu žité básníkovy zkušenosti, které se 

v Ortenově případě velice často velice úzce prolínají, přesto však – na základě nezpochybnitelné 

podmíněnosti  – vytvářejí svébytnou literární modelací specifický a svébytný poetický rámec.  Je 

třeba podotknout, že se právě na tomto metodologicky a interpretačně velice náročném pomezí 

Veselka pohybuje s jistotou, přesto však se stále prezentovaným vědomím respektu před zákonitostí 

uměleckého textu a jeho výkladových nuancí. 

 Martin Veseka předkládá, zralou, inspirativní a metodologicky podnětnou práci. Co poněkud 

vadí, jsou jistá stylová zauzlení, která – tu a tam – v textu zlomí pevně vedenou linii výkladu, citlivě 

objevený motivický či jiný vztah zastíní náhlou verbální kumulací. Přísnější autorsko-redakční finální 

péče měla rovněž poněkud umenšit počet citací, které někde mají své místo a funkci, jinde jsou spíše 

ilustrativní povahy a jasně vedený myšlenkový výkon interpreta spíše rozmělňují. V neposlední řadě 

je třeba říci, že i Martin Veselka poněkud podlehl módě, která kompozici diplomových prací 

přirovnává k textům typů gramatik či výkazů – jde mi o často velice nesmyslné „číslování“ kapitol a 

podkapitol číslicemi a jejich podskupinami. Jakkoli je tu zjevná prvotní snaha o přehlednost, je 

diplomová práce v podstatě již knihou a skutečná kniha neunese kapitoly či podkapitoly, jako např. 

„2.1.2 Ideál celistvosti a trauma z jejího rozbití“. A už vůbec nic neunese názvy podkapitol „2.13.1“, 

„2.13.2“ atd. Jde o kódy, číselník, paragrafy, či o rezumující partie práce o poezii, které by si zasloužily 

elegantnější kompozici a přinejmenším důslednější pojmenování? 

 Závěrem je ale třeba konstatovat – Martin Veselka předložil podnětnou a originální práci, 

kterou je třeba ocenit jak z hlediska využití celkového metodologického založení, tak z perspektivy 

dílčích interpretačních sond. Navrhuji hodnoti ji jako výbornou. 
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