
Šárka Kořínková 

Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi (1905 - 1912) 

(Posudek oponenta diplomové práce) 

Diplomová práce Šárky Kořínkové titulem odkazuje ke svému těžišti, kterým je komentovaná 

edice téměř stovky dopisů kněze a spisovatele Jakuba Demla adresovaných knězi a 

příležitostnému překladateli Matěji Fenclovi. Práce obsahuje ale i edici dvanácti dochovaných 

dopisů, které napsal Fencl Jakubu Demlovi, a je tak vlastně souborem veškeré dochované 

korespondence mezi oběma muži. 

Hned v úvodu je třeba poznamenat, že předložená práce svým významem, rozsahem, 

profesionalitou zpracování, pečlivostí i spolehlivostí představuje zřetelně nadprůměrný výkon 

a mé poznámky k ní budou skutečně jen poznámkami, otázkami nebo připomínkami, 

v žádném případě ne výtkami. 

Práce má jasnou a zřetelnou stavbu. V úvodní části diplomantka především připomíná 

historické a literární souvislosti, které provázely vztah obou mužů, a osvětluje (i s využitím 

farních kronik a dalších pramenů) životní osudy málo známého Matěje Fencla. Zvláštní 

pozornost věnuje okolnostem života Demlova v době počátků korespondence s Fenclem, 

osobnosti Josefa Floriana, jeho edici Studium, k níž měli Deml i Fencl intenzivní vztah, a 

Fenclově překladatelské práci na díle křesťanské vizionářky Anny Kateřiny Emmerichové. 

Svým pojetím nejzajímavější a nejosobnější z úvodních kapitol je ale ta, která přesahuje 

rámec historického výkladu a pokouší se postihnout typ a proměny přátelského vztahu mezi 

oběma muži. 

Následuje obsáhlá, chronologicky uspořádaná edice dopisů Demlových i Fenclových 

doprovázená příslušným aparátem (seznam zkratek, soupis korespondence, precizní ediční 

poznámka, soupis provedených emendací - ale ten je bez odkazů ke konkrétním dopisům) a 

především důkladnými a pečlivými poznámkami k osobnostem a událostem, které jsou 

v dopisech zmiňovány. Za ediční poznámkou je umístěn ještě popis materiální podoby dopisů 

Jakuba Demla. K němu se vztahuje moje první otázka - nebylo by logické doplnit práci i 

analogickým popisem dopisů Fenclových (tím spíš, že je jich jen dvanáct)? Je jejich absencí 

naznačováno zaměření práce k osobnosti Demlově, uplatňuje se tu hodnotící hledisko 

(Demlova superiorita ve vztahuje zjevná), nebo je důvod ještě jiný? 

Závěr práce je pak stejně přesvědčivý jako její úvod. Vrací se k nastoleným otázkám 

(má být Demlova korespondence využívána jenom k dokumentování spisovatelových 



životních osudů, nebo je její využitelnost širší?) a zdrženlivě, ale přesvědčivě se na ně 

pokouší odpovědět. Zvláštní pozornost v tomto smyslu věnuje především složitým relacím 

mezi veřejnými a soukromými Demlovými dopisy. Nerozsáhlou, ale významnou součástí 

práce je i její příloha - bibliografie Matěje Fencla, která dává ucelenou představu o rozsahu a 

směřování jeho literární činnosti. 

Jádrem práce je ovšem samotná edice, mimořádně přesná a pečlivá (při letmém čtení 

Jsem nepostřehl ani jediné místo označené jako nečitelné, což se v případě korespondence 

čítající 111 položek zdá téměř neuvěřitelné). Až na nepatrné výjimky ("proti Katololické 

moderně" Is. 62/) se zdá vlastní edice bezvadná. Tím více překvapují pravopisné, stylizační a 

jiné drobné nepřesnosti, které se občas objevují v poznámkách (konkrétně např. v pozn. 209 

na S. 61, 236 na S. 73,245 na S. 77,264 na S. 86,306 na S. 97, 310 na S. 100,347 na S. 111, 

367 na S. 118,370 na S. 119,394 na S. 129,483 na S. 159,584 na S. 190,603 na S. 197,642 na 

S. 209 nebo 652 na S. 215). Drobné nepřesnosti, které mají charakter vyšinutí z vazby nebo 

přehlédnutí, najdeme i v úvodním textu na S. 8 a 19 dole a na S. 27, neúplný bibliografický 

údaj v Seznamu použité literatury na S. 284. Takové nepodstatné drobnosti bych ovšem vůbec 

nezmiiloval, kdyby se nedotýkaly vlastní intence práce, která zjevně chce působit právě 

čistotou a precizností, a kdyby vůbec bylo možné uvést nějaké výhrady podstatnější. 

Kdybych měl potřebu hnidopišsky polemizovat, snad bych se ptal, proč jsou např. 

v charakteristikách papežů v poznámkách uváděna data někdy s výslovným zdůrazněním, že 

jde o data pontifikátu, jindy bez toho, a snad bych i polemizoval s některými zde uvedenými 

charakteristikami literátů (Altenberg, Dostojevskij, Rilke) a ptal se po motivaci rozsahu těchto 

charakteristik. Přemýšlel bych, v jakém smyslu korespondence představuje "souvislý" celek, 

když se "nedochovala v úplnosti a z mnohých dopisů zůstaly jen fragmenty" (oboje S. 9). 

Podstata předložené práce však spočívá jinde. V příběhu, jehož kontury diplomantka 

obratně načrtla v úvodu, a který se pak před námi rozvíjí při pročítání dopisů. V příběhu, který 

jsme dosud neznali, a nyní ho známe. V úseku minulého světa, který byl diplomantčinou 

rozsáhlou, poctivou a již zkušenou prací ne jen rekonstruován, ale skutečně zpřítomněn, aby 

se stal částí jiného příběhu - dílem mozaiky, která se právě nyní, v našem čase a před našima 

očima úsilím diplomantky a jejích spolupracovnic skládá v barvitý a mnohovrstevný obraz 

života a díla spisovatele Jakuba Demla i jeho souputníků. 

Navrhuji hodnocení práce známkou výborně. 

v Praze 12. 9. 2010 


