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Posudek vedoucí diplomové práce 

Sto dopisů Jakuba Demla knězi a překladateli Matěji Fenclovi časově téměř přesně vyplňuje 

přestávku v dopisování Jakuba Demla s Františkem Bílkem. Tato korespondence však má 

velice odlišný tón. Deml Fencla někdy oslovuje "bratře". V literárních otázkách, které se 

týkají stylu a překladu, k němu hovoří spíše jako starší bratr a učitel, v otázkách utrpení 

a kněžství jako rovnocenný bratr-spolutrpitel (v dopise č. 38 z 6. dubna 1908 píše: "Trpím 

velice ,naší' krutou bídou! Trpte též!"), v otázkách finančních spíše jako mladší bratr, který 

však nežádá peníze pro sebe, ale pro Florianův staroříšský podnik. I zde se ukazuje, že 

Demlova korespondence, zejména do roku 1918, má mnohdy vědomou "trojúhelníkovou 

strukturu": v dopisech Fenclovi je Deml často tlumočníkem Florianova programu, potřeb 

i postojů. Odráží se to i v Demlově vyhraněném vymezování vůči dobové literatuře a umění 

v opozici ke křesťanské mystice i v momentálním hodnocení Otokara Březiny, Františka 

Bílka nebo F. X. Šaldy. Ale nejhlouběji je to znát v celkové spíše temnější, apokalyptické, 

drsné a bojovné atmosféře této korespondence a v jejím jazyce - vedle slov svatost a duše 

jsou klíčová slova peklo a ďábel. A zatímco emblematickými zvířaty v dopisech Bílkovi by 

mohli být skřivánek a koník, v dopisech Fenclovi defilují oslové, prasata, dromedáři a mezci. 

Důležité je zájmeno "my" - to znamená Studium. Jsou tu však i stránky hluboce osobní: 

Deml tu často mluví o blízkosti smrti, v době korespondence také umírá jeho nejbližší bratr 

v Kristu Josef Polák, sestra Matylka a otcovský přítel Josef Ševčík. Stále více zde zaznívají 

motivy a tónina budoucího Tance smrti. Pásmo Demlových listů končí fragmentem s nejistým 

adresátem, ale příznačnou zprávou: "Moje utrpení se zbláznilo. Dívám se na ně jako blbec." 

Zpracování této korespondence vyžadovalo nejen odolnost vůči pekelným nástrahám, 

ale také specifické odborné schopnosti a dovednosti. Sama jazyková a grafická úprava sta 

dopisů, kterou Šárka Kořínková zvládla výborně, byl vlastně úkol nejméně náročný. Proto se 

v posudku zaměřím na její práci badatelskou a historickou, jak se zračí v jejím vlastním textu 

a vysvětlivkách či komentářích, kterých je přes sedm set. 

Šárka Kořínková se v této práci vydala na nezmapovanou půdu - o adresátovi jsme 

dosud nevěděli téměř nic. Nemohla se opřít o odbornou literaturu, dokonce ani o jasné 

reference v Demlově díle. Fencl se vyskytuje stopově v monografii a bibliografii Andreje 

Stankoviče, ale ani zde ještě nebylo známo datum Fenclova úmrtí a některé údaje 

z bibliografie se nepotvrdily. Znamenalo to jít přímo ke zdrojům, vydat se do Fenclových 

působišť, najít jeho hrob, vyčíst stopy jeho osudu z místních farních kronik, projít mnoho 



archiválií, časopisů či katalogů tehdejšího kléru. Díky tomu se podařilo Šárce Kořínkové 

rekonstruovat poprvé obrysy Fenclova života i díla - jak ukazuje Fenclova bibliografie, 

kterou vypracovala. 

V Šárce Kořínkové získalo bádání o Jakubu Demlovi a jeho dopisech vynikajícího 

detektiva, který při řešení svého případu mimoděk osvětluje řadu případů jiných. Tak objevila 

například Demlovy dopisy Bohumíru Šmeralovi v Národním archivu, další dopisy Jindřichu 

Skopcovi v Archivu Národního muzea nebo dopisy Marii Kmochové-Machalické ve Státním 

okresním archivu v Táboře, utvořila i přehled o roztroušené a obsáhlé korespondenci Jakuba 

Demla s Jaroslavem Durychem a dopisech souvisejících. V pramenném bádání o díle Jakuba 

Demla je dnes Šárka Kořínková nepostradatelná, protože se nejlépe orientuje v bludišti 

archivních a internetových zdrojů. Neocenitelná je její historická průprava - například při 

určování chronologie Demlových dopisů, k níž v práci přispěla i vymezením období, kdy 

datoval dopisy podle církevního a kdy podle občanského kalendáře. Těžko lze docenit 

kolegialitu a nezištnost, s níž - podobně jako její spolupracovnice na Iva Mrázková -

poskytuje své nepublikované objevy celému semináři o dopisech Jakuba Demla. 

Ve Fenclově případě bylo také velice obtížné najít a identifikovat samy dopisy. 

Badatelka mnohdy narazila na zeď nebo téměř anekdotické příběhy, například o ztrátě složky 

s písmenem F při převozu fondů Památníku národního písemnictví, s níž zmizely i dopisy 

Fencla s Florianem. Čelila rovněž neuspořádanosti a nejasnostem ve stávajícím fondu Jakuba 

Demla v LA PNP - mezi listy domněle adresovanými Fenclovi objevila i koncepty dopisů 

Šaldovi, jiný dopis Fenclovi naopak našla v početné složce listů neznámým adresátům. 

Další listy a stopy Šárka Kořínková vypátrala ve sbornících Studia a v Demlově díle. 

Básník ve svých knihách Fencla téměř nejmenuje, listy jemu určené musela opět identifikovat 

jen podle indicií - v knize Rosnička, Pro budoucí poutníky a poutnice a ve Šlépějích. Na 

tomto případě se tedy potvrzuje hypotéza Vladimíra Binara, že Deml zdaleka ne všechny 

osoby, s nimiž byl ve velmi úzkém osobním i literárním vztahu, činí postavami svého díla. 

Šárka Kořínková v tomto směru učinila ještě jeden průkopnický krok - porovnala 

formu tištěných a rukopisných dopisů Fenclovi a naznačila Demlovy redakční postupy - které 

jsou důležitým vodítkem i pro ediční práci s dopisem, míním tím například běžné formální 

sjednocování listů, které nebazíruje na autenticitě ve smyslu diplomatického přepisu. Autorka 

dále poukázala na pisatelovy odlišné strategie v dopisech neveřejných a zveřejněných, u nichž 

rozlišila dva typy, nejen dopis ve fiktivních deníkových knihách, ale i dopis publicistický, se 

silnou přesvědčovací nebo propagační funkcí. 



Nakonec se zastavím u komentářů k vlastní edici: autorka podle zadání spojila 

v poznámkách pod čarou informace a vysvětlivky různého rázu - a tím se jejich aparát 

rozrostl. Jednak je v poznámkách podklad k velice početnému jmennému rejstříku a hesláři, 

který bude účelné zpracovat až pro knižní vydání, jednak jsou to četné překlady a poznámky 

jazykové, nutné pro srozumitelnost, jednak stovky věcných poznámek, jako jsou reference na 

Bibli, na mnohá literární díla, díla mystiků i na dílo Demlovo. Například pro pochopení 

geneze Tance smrti a jeho tajemné prózy-snu Člověk v rouše fialovém je důležitá poznámka 

465, která ukazuje na původ titulního obrazu v jednom z dopisů Fenclovi. 

Až plánované oddělení poznámek od edice a jejich rozčlenění v knižní edici ukáže, 

kolik původních poznatků sem Šárka Kořínková vložila. Nemíním tím menšinové poznámky 

o osobách obecně známých, které lze snadno vyhledat a jsou zde pro úplnost, jako podklad 

k jmennému rejstříku - u nich trvá naše společná otázka, zda a jakou formou je v heslech 

jmenného rejstříku vůbec komentovat. Po pročtení poznámek se domnívám, že je důležitá 

ostražitost zejména vůči hodnotícím či klasifikujícím adjektivům přejímaným odjinud. Za 

cenné naopak považuji převažující faktické poznámky o mnoha osobách zapomenutých, 

například o duchovních, s nimiž byl Deml ve styku, nebo o knihách, s nimiž pracoval. 

Vysvětlivky tohoto druhu přispějí k poznání celého staroříšského okruhu i života českého 

a moravského kléru, v jehož studiu bude Šárka Kořínková pokračovat jako doktorandka. 

Máme tedy před sebou práci výbornou, velice hutnou a původní, s těžištěm 

badatelským a historickým, které je do značné míry skryto pod čarou. I zde jako by přístup 

editorky odpovídal charakteru korespondence, a hlavně adresáta a jeho neviditelnosti. "Nic 

není tiššího nad přátelství, nic pilnějšího, nic rychlejšího," píše Deml Fenclovi. V rozvržení 

práce vnímám i určitou sebeironii, která se projevuje v úvodním mottu, v němž Jakub Deml 

píše jinému adresátovi: " ... ty mé staré listy mi, prosím, pošlete: ne snad proto, že bych se bál 

o svou kůži po smrti, ale že je mi hnusna představa, jak se pitomí učitelé literární historie 

z každého mého papírku živí ... " 

Tato slova však nevypovídají o Šárce Kořínkové a její nynější práci. Už to, že 

citovaný list Jindřichu Skopcovi z roku 1929 objevila právě ona, nepovažuji za náhodu: ve hře 

není jen její detektivní nadání a vytrvalost, ale i zkušenost, že některá tajemství se otevírají 

a sdělují jen těm, kdo je vnímají. Proto se těším na další objevy Šárky Kořínkové i na to, až 

bude její hřivna vykopána z poznámkového aparátu v samostatných studiích a doufám, že 

i v knižní edici dopisů Jakuba Demla a Matěje Fencla. 
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V Praze, září 2010, Daniela Iwashita 


