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Anotace 

Práce obsahuje komentovanou edici dopisů Jakuba Demla (1878–1961), které přispívají 

k poznání života i díla tohoto básníka a kněze v raném období jeho tvorby, konkrétně v letech 

1905–1912. V té době jednak vykonával duchovní správu v různých moravských farnostech, 

jednak spolupracoval s Josefem Florianem (1873–1941) ve Staré Říši na vydávání ediční řady 

Studium. V korespondenci knězi, překladateli a spolupracovníkovi Studia Matěji Fenclovi 

(1877–1949), jenž je jako adresát Demlových listů představen v úvodním komentáři k edici, 

jsou zachyceny Demlovy dramatické osudy těchto let, zároveň dopisy obsahují důležité 

motivy Demlova budoucího díla. Do edice jsou zařazeny též dochované dopisy Matěje Fencla 

a v příloze je připojena bibliografie jeho překladů a dalších publikací. V závěru práce jsou 

nastíněny rozdíly v Demlových soukromých a veřejných listech z tohoto období. 

 

Klí čová slova 

Korespondence, Jakub Deml, Matěj Fencl, Josef Florian, Stará Říše, Anna Kateřina 

Emmerichová, římskokatolická církev 

 

Annotation 

This thesis presents an annotated edition of letters by Jakub Deml (1878–1961). These letters 

contributes to the knowledge of named poet and priest life and work in early period of his 

work, specifically during the years 1905 and 1912. At that time he held office as clerical 

administrator in various parishes in Moravia and also worked together with Josef Florian 

(1873–1941) on publishing book series named Studium in Stará Říše. In the correspondence 

with priest, translator and collaborator of Studium Matěj Fencl (1877–1949) are recorded 

dramatic stories of Deml’s life at that time. The correspondence also contains important 

themes of Deml’s future work. Matěj Fencl is as recipient of Deml’s letters presented in the 

introductory annotation of edition. In the edition are also included Matej Fencl’s survived 

letters and the bibliography of his translations and other publications is incorporated into 

attachment. The conclusion outlined differences in Deml’s public and private letters from this 

period. 

 

Key words 

Correspondence, Jakub Deml, Matěj Fencl, Josef Florian, Stará Říše, Anna Catharina 

Emmerich, Roman Catholic Church 
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1. Úvod 

 

… 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… 

(Jakub Deml Jindřichu Skopcovi, 27. února 1929) 

 

1.1 Korespondence Jakuba Demla 

 

Během šesti dekád svého tvůrčího života korespondoval básník a kněz Jakub Deml (1878–

1961) s několika stovkami osobností známých i neznámých, napsal tisíce dopisů, ale ze své 

rozsáhlé korespondence vydal jako celek jen dopisy s Otokarem Březinou ve 30. letech.1 

Ovšem své první listy či jejich části publikoval už v době staroříšské (1904–1911), ve 

sbornících Studia, v nichž oslovoval přátele, přispěvatele a spolupracovníky, které často 

z ohleduplnosti ponechával v anonymitě, ale hlavně v těchto tzv. zadinách2 otiskoval otevřené 

dopisy církevním nadřízeným i dalším odpůrcům. Tyto dopisy později shrnul v knize Do 

lepších dob (1927). Další dopisy a fragmenty zařazoval do svých deníkových knih – 

Rosnička, Domů, Pro budoucí poutníky a poutnice – a do Šlépějí. 

 První větší edici publikovaných Demlových dopisů představuje vzájemná 

korespondence s F. X. Šaldou, zachycující léta 1913–1928, vydaná ve sborníku Literárního 

archivu Památníku národního písemnictví na konci 60. let. Další dopisy knižně vyšly až téměř 

po třiceti letech, když Jiří Olič připravil v letech 1998 a 1999 výbory z Demlovy 

korespondence z let 1930–1961 – Píšu to při světle nočním. Výbor z korespondence z let 

1940–1961 a Zakázané světlo: výbor z korespondence z let 1930–1939. V novém tisíciletí pak 

vyšly tři edice dopisů určených vždy jedinému adresátovi – Milý pane Josefe B. (dopisy 

Josefu Battovi), Milý a dobrý hochu – Milovaný důstojný pane! (vzájemná korespondence 

s Josefem Váchalem) a Carissime, kde se touláte? (vzájemná korespondence s Josefem 

Ševčíkem). Časopisecky vycházejí jednotlivé menší edice nebo ukázky z dopisů, např. dopisy 

Marii Kalašové, Bedřichu Fučíkovi, Jaroslavu Durychovi, Vítězslavu Nezvalovi a Vladimíru 

Holanovi i dalším adresátům. Vzniklo také několik strojopisných přepisů či edic Demlových 

dopisů, např. dopisy adresované Josefu Florianovi, které jsou však hůře dostupné. 

                                                 
1 Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi, Jakub Deml, Tasov 1932, Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi, 
Jakub Deml, Tasov 1933. 
2 Tento výraz používá Andrej Stankovič a označoval jím závěrečnou část sborníků, kterou tvořily dopisy různým 
adresátům. 
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 Je třeba se ještě zmínit o plánovaném, byť dosud neuskutečněném výboru z Demlovy 

korespondence. Svazek nazvaný Slovo k přátelům představuje poslední, čtrnáctou knihu Díla 

Jakuba Demla, jak ho na přelomu 70. a 80. let uspořádali ve strojopisné řadě Rukopisy VBF 

Vladimír Binar a Bedřich Fučík. Kniha by měla obsáhnout nejvýznačnější Demlovy listy 

přátelům (např. Otokaru Březinovi, Františku Bílkovi, Josefu Florianovi, Matěji Fenclovi, 

F. X. Šaldovi, V. E. Balcárkovi, Miloši Dvořákovi, J. A. Vernerovi a dalším) a ukázat na 

úlohu dopisu (a dedikace) v Demlově životě a literárním díle a stát také komentářem 

k obojímu.3 Na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK také už několik roků probíhá 

seminář věnovaný Demlovu dílu a jeho korespondenci, v němž studenti postupně 

zpracovávají Demlovy dopisy uložené v různých archivech nebo u soukromníků.  

 Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že z Demlových dopisů byl publikován jen 

malý zlomek a že přednost dostávali spíše adresáti známí v kruzích literárních. Nedá se tedy 

hovořit o systematickém či kontinuálním zpracování, celkové znalosti Demlových listů nebo 

o konečnosti jejich počtu (stále se objevují noví adresáti a nové dopisy), přičemž největší 

soubory dopisů na zpracování teprve čekají. Mezi nejobsáhlejší patří dopisy s Františkem 

Bílkem, Josef Florianem, Jaroslavem Durychem, Vladimírem Evermodem Balcárkem, 

Jaromírem Doležalem (J. K. Pojezdným) nebo Matějem Fenclem.4 Prvotním úkolem je tedy 

zpracovávání jednotlivých korespondencí a pátrání po dosud neznámých dopisech. 

 Vzhledem k „neznámosti“ Demlových dopisů jako celku neexistuje žádná jejich 

teoretická reflexe ani reflexe vztahu Demlova díla a korespondence. Dosud byly jeho dopisy, 

stejně jako dopisy mnohých jiných osobností, využívány především v kontextu jeho života, 

jako dokumenty jeho životních dramat – takto s nimi zachází Andrej Stankovič, Jiří Olič, 

Vladimír Binar, D. Ž. Bor i autorka předkládané práce. Nabízí se ovšem i další možnosti 

využití. V dopisech různých adresátům nebo i jednomu adresátovi z delšího časového období 

lze sledovat proměny stylizace autora a komunikační strategie, kterými dosahoval svých cílů. 

Je možné porovnávat dopisy soukromé, určené jedinému čtenáři, dopisy psané za účelem 

zveřejnění nebo dopisy, původně soukromé, které byly (upraveny a) publikovány – tedy to, 

jakým způsobem Deml pracoval s texty skutečných dopisů v kontextu literární fikce. Je 

možné sledovat vývoj Demlových postojů a vztahů k různým osobnostem, směrům, vývoj 

jeho názorů, reflexi vlastního díla a mnohé další. 

                                                 
3 Srov. Vladimír Binar – Bedřich Fučík, Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, Revolver Revue 42, 2000, 
s. 179–241. 
4 Obtíž při zpracovávání Demlových dopisů představuje přístupnost originálů. Ty jsou z větší části uloženy ve 
fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví (LA PNP) a v olomoucké pobočce Zemského 
archivu v Opavě (ZA) ve fondu Timothea Vodičky, případně v dalších regionálních archivech či muzeích. 
Ovšem mnoho dopisů je také v rukou soukromníků, kteří nejsou vždy ochotni spolupracovat s badateli. 
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1.2 Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi 

 

Cílem této práce bylo vytvořit edici listů Jakuba Demla katolickému knězi a překladateli 

Matěji Fenclovi (1877–1949) s historickým úvodem, zaměřeným především na osobu 

adresáta a vzájemný vztah obou dopisovatelů. Edice je také doplněna dochovanými 

Fenclovými dopisy. Práci uzavírá obecnější reflexe těchto dopisů v rámci Demlova díla.  

 Korespondence Fenclovi byla zvolena s ohledem na to, že představuje rozsáhlý 

a souvislý celek značné dokumentární i umělecké hodnoty. Dochované Demlovy dopisy 

pocházejí z let 1905–1912, vzájemný vztah obou korespondentů však trval přinejmenším do 

počátku 40. let. Dopisy spadají do Demlova staroříšského období, kdy úzce spolupracoval 

s Josefem Florianem, věnoval většinu svých sil překládání a duchovní správě, putoval po 

moravských farnostech a potýkal se s církevní vrchností. Na počátku dopisování byl autorem 

jediné knihy – Slova k Otčenáši Františka Bílka (1904) – v jeho průběhu vyšla Demlova 

básnická prvotina Notantur Lumina (1907), sbírka kázání Homilie (1907) a vznikaly prózy 

Tance Smrti, publikované prozatím jen časopisecky. 

 Význam této korespondence umocnila vzdálenost, která adresáty dělila – Fencl v té 

době působil postupně v západních a středních Čechách (v Chodově a Uhříněvsi), Deml na 

různých místech Vysočiny. Oba pisatelé se mohli osobně setkávat velmi zřídka, a vše proto 

mohlo a muselo být řečeno pouze v dopisech. Ty proto – ačkoliv se korespondence 

nedochovala v úplnosti a z mnohých dopisů zůstaly jen fragmenty – tvoří důležitý pramen pro 

další poznání vztahu mezi Jakubem Demlem a Josefem Florianem, poměrů ve Staré Říši 

v prvním desetiletí 20. století,5  pro poznání Demlova profesního života i okolností jeho 

odchodu z duchovní správy nebo jeho literárních zájmů. V dopisech se Deml také často vrací 

k jednomu ze svých základních témat – úkolu kněze a jeho postavení ve společnosti – 

a objevují se v nich i další motivy jeho budoucího díla. 

                                                 
5 Proto tyto dopisy hojně využíval především Andrej Stankovič ve své knize Josef Florian a Stará Říše pro 
dokreslení doby vydávání Studia. 
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2. Skrytý adresát Matěj Fencl 

 

Příteli! 

Řekl jsem Vám, že svého dopisu neukončuji. (...) Pokud slabost má stačí a jak to dovede má 

hluboce zamyšlená Láska k Vám, drahý bratře, pokusím se o to dnes, neohlížeje se na 

pravidla řečnická, logiku rozumu a ostatní toho druhu věci světské. (...)6 

 

Tento vřelý dopis, který Jakub Deml otiskl ve své první deníkové knize, neměl v očích 

čtenářů konkrétního adresáta s konkrétním jménem – jak je v mnoha knihách Jakuba Demla 

obvyklé. Jeho skutečný příjemce zůstával neznámým, ačkoliv drahým přítelem.  

Z celého rozsáhlého dopisu jen dvě věty přibližují totožnost adresáta: „Vy však, 

příteli, máte nejlepší vlastnosti k tomu, abyste se stal: knězem. (...) A nyní Vám mohu říci, že 

to nikterak nebyl důvod literární, pro nějž jsem Vás vybízel k překladu bl. Kateřiny 

Emmerichovy (...).“7 Do okruhu Demlových přátel patřilo kolem roku 1908, kdy bylo psaní 

napsáno, mnoho kněží, ale pouze jediného vyzýval k překladům z díla Anny Kateřiny 

Emmerichové a pouze jediný tuto výzvu přijal. Byl to Matěj Fencl. 

Tento méně známý adresát dopisů Jakuba Demla byl důležitou součástí jeho světa 

hlavně v letech 1905–1912. Korespondence, zachovaná převážně z básníkovy strany, 

představuje jeden z nejrozsáhlejších souborů Demlových dopisů z této doby a platí o ní totéž, 

co bylo napsáno o korespondenci s F. X. Šaldou: „Osob, které s ním [Demlem, pozn. ŠK] 

vejdou ve styk a s porozuměním mu naslouchají, se zmocňuje s prudkou naléhavostí, zpovídá 

se s udivující upřímností a stejná sdělení očekává i od nich.“8 Vzájemný vztah trval v různých 

podobách od roku 1905 přinejmenším do roku 1940 a na rozdíl od mnoha jiných Demlových 

přátelství se mu vyhnuly prudké zvraty a náhlé rozchody. Nejintenzivněji probíhal v Demlově 

staroříšském období, a to hlavně v letech 1906–1908, z něhož pochází více než polovina 

dochovaných dopisů. Druhý vzestup nastal od druhé poloviny roku 1910 a trval do konce 

roku 1911. Další průběh vztahu je možné poznávat pouze nepřímo, neboť od roku 1912 už se 

dochovalo jen několik dopisů Fenclových. Stihl ho tak osud mnoha dalších adresátů 

Demlových dopisů, kteří se v pozdějších dobách stali hlavně odběrateli jeho četných knih. 

Ačkoliv Matěj Fencl jistě nebyl nevýznamnou osobou v Demlově životě, nestal se na 

rozdíl od jiných přátel z této doby (například Josefa Poláka nebo Josefa Ševčíka) postavou 

                                                 
6 Jakub Deml, Rosnička, Šebkovice, Jakub Deml 1912, s. 53–54. 
7 Jakub Deml, Rosnička, Šebkovice Jakub Deml 1912, s. 62. 
8 Květoslava Neradová – Jiří Němec, Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, in Literární archív 
3–4, 1969, s. 323. 
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jeho knih, nepřekročil hranici mezi skutečností a literaturou a v Demlově díle je přítomen 

pouze jako adresát ústředního dopisu deníkové knihy Rosnička a několika dopisů z další 

deníkové knihy Pro budoucí poutníky a poutnice. 
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2.1 Matěj Fencl – kaplan a děkan v Chodově a Uhříněvsi 

 

Matěj Fencl se narodil 19. února 1877 v Bílově u Kralovic nedaleko Plzně. Byl nejmladším ze 

sedmi sourozenců a jeho rodině patřila jedna z největších bílovských usedlostí. Jeho rodiště 

leželo v pražské arcidiecézi a Fencl také celý život v této diecézi vykonával duchovní službu, 

je proto pravděpodobné, že navštěvoval arcibiskupský seminář v Praze. Na kněze byl 

vysvěcen v červnu roku 1902, stejně jako Jakub Deml, který však byl vysvěcen v Brně. 

Fenclovým prvním kaplanským působištěm se stal západočeský Chodov, kde zůstal od 

vysvěcení až do září 1907, tedy přes pět let. 

Fencl nebyl se svým působištěm příliš spokojen – byl to kraj německý, průmyslový, 

navíc zde žilo množství evangelíků. Fencl o tom Demlovi psal v prvním dochovaném dopise:  

 

 ... škola, kde klidím jen zklamání, ulice, kde potkávám příliš mnoho ztracených ovcí, 

kostel, který zeje prázdnotou, protestantská modlitebna, jež mne až příliš živě volá u vědomí 

nesnáze zdejší pastorace, tovární komíny, jež ve dne chrlí kouř a večer mně vrhají do pokoje 

zář rudých plamenů, ba i ty telefonní dráty, jež tak často, za nočního ticha, když už vše v domě 

spí a jen moje lampa hoří, se vyzvučí jednotvárnou melodií monotónních písní...9 

 

V září 1907 byl Fencl zřejmě na vlastní žádost přeložen blíže domovu, na faru do 

Uhříněvsi u Prahy, kde působil až do své smrti v roce 1949, s výjimkou několika týdnů v roce 

1908, kdy byl pro nedostatek kněží vyslán do Plzně jako katecheta. V Uhříněvsi začínal jako 

druhý kaplan, po třech letech služby povýšil na kaplana prvního. Po celou dobu kaplanování 

byl jeho nadřízeným farář a později děkan František Kahoun (1862–1939), který zemřel, 

raněn mrtvicí, krátce po vyhlášení protektorátu na jaře 1939, Fencl se poté stal 

administrátorem uhříněveského děkanství. Od dubna 1940 byl jmenován děkanem a zůstal 

jím až do své smrti v lednu 1949. Radost ze svého povýšení však neměl, jak o tom píše 

v dopise Jaroslavu Durychovi:  

 

Milý pane, ovšem, jsem dosud v Uhříněvsi, a dokonce se stala věc, po které jsem nikdy 

netoužil, nikdy o ni nestál ani nesnil. Od 1. 4. 1940 tu budu děkanem. Toto „povýšení“ mi 

ztěžuje pomyšlení, že k němu jdu, jakož přes hrob našeho předobrého p. děkana, který zemřel 

                                                 
9 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 15. listopadu 1906. 
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letos nečekaně a – náhle 18/III! Ale už se stalo a nelze na tom nic měnit: mnoho nezbývalo 

než zvednout dědictví, které mi zanechal drahý nebožtík.10 

 

Zdá se, že Fencl neměl nikdy potíže s církevní vrchností, na rozdíl od Demla. O tom 

také svědčí fakt, že strávil většinu života v jediné farnosti, zatímco Deml od vysvěcení v roce 

1902 do odchodu na zdravotní dovolenou v roce 1909, která se později změnila v deficienci 

trvalou, vystřídal farností pět a z toho více než rok byl v dočasné deficienci. V tomto ohledu 

však byli Deml i Fencl případy spíše výjimečné. 

Přestože Fencl v Uhříněvsi působil více než čtyřicet let, v místní farní kronice o něm 

mnoho zmínek nenajdeme, snad proto, že ji až téměř do smrti vedl jeho nadřízený 

a v okamžiku, kdy ji převzal Fencl, byl vyhlášen protektorát a vedení kronik bylo zakázáno. 

Kroniky se až v roce 1957 ujal nový děkan, který Fenclovo působení v Uhříněvsi shrnul do 

následujících vět: 

 
Vdp. Matěj Fencl, děkan v Uhříněvsi 

Po smrti J. M. Františka Kahouna stal se děkanem v Uhříněvsi dlouholetý kaplan vdp. 

Matěj Fencl. Za jeho děkanátu byla opravena střecha kostela a pořízena některá paramenta. 

Dne 6. ledna 1949 ve svátek Zjevení Páně ve 21:15 hodin zemřel vdp. Matěj Fencl, 

druhý děkan v Uhříněvsi. Jeho pohřbu zúčastnilo se mnoho duchovenstva, věřících a hlavně 

chudiny, kterou † pan děkan štědře podporoval. Pohřeb byl 11. 1. 1949 na zdejším hřbitově 

a sní svůj věčný sen se svým dlouholetým šéfem J. M. Frant. Kahounem. R. i. P.11 

 

S přáním Requiescat in pace by naše vědomosti o Fenclově životě pravděpodobně 

skončily, nebýt toho, že během svého kaplanování v Chodově poznal Josefa Floriana 

a později také Jakuba Demla. Je příznačné, že velkou vzdálenost mezi Florianem a Demlem 

na jedné straně a Fenclem na straně druhé překonala literatura. Fenclův dopis prozrazuje více:  

 

 Pan Florian jest mně stále osobou tajemnou, jako z pohádky. Jistě jest vlastně hlavním 

inspirátorem celé práce, ale nevím posud o něm více než před třemi lety, kdy jsem dostal od 

něho 1. sv. Léona Bloyových spisů a lístek, jehož sloh i písmo mne uvedlo v úžas.12 

 

                                                 
10 Matěj Fencl Jaroslavu Durychovi, 22. prosince 1939. 
11 Farní kronika Uhříněves, Muzeum v Uhříněvsi. 
12 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 15. listopadu 1906. 
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Matěj Fencl byl tedy jedním z „anonymních“ adresátů prvních Florianových tisků, 

konkrétně Knih a exegesí Léona Bloye z roku 1903, které Florian rozšiřoval svým 

specifickým způsobem: dáváním darem, nikoliv však zdarma. Takto zasílal tisky známým, ale 

i neznámým adresátům,13 přičemž oni sami si měli určit, kolik mohou a chtějí za knihu 

zaplatit, v případě nezájmu mohli knihu také samozřejmě vrátit. Fencl knihu nevrátil, stal 

podporovatelem a později také přispěvatelem Studia, které vzniklo v roce 1904.  

 

                                                 
13  Florian a Deml se se staroříšskými tisky logicky obraceli hlavně ke kněžskému obecenstvu, které 
pravděpodobně nacházeli v tzv. Catalogu cleri – přehledu kněží jednotlivých farností, který každoročně 
vycházel v českých i moravských diecézích. Deml tento způsob hledání odběratelů využíval i později – viz dopis 
Jakuba Demla Vilému Bitnarovi z 27. ledna 1915. 
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2.2 Deml a Fencl – spolupracovníci Studia 

 

Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi zachycují léta Demlovy spolupráce s Josefem 

Florianem i závěrečný rozchod v roce 1911, je v nich vylíčen příběh Studia a Demla jako jeho 

redaktora či spolupracovníka a nakonec také nepřítele.14  Pro Demla to byla také léta 

neustálých přesunů v duchovní správě – na počátku korespondence byl kaplanem v Babicích 

u Josefa Ševčíka (do dubna 1906), poté kaplanem a administrátorem v Martínkově (do října 

1906), poté kaplanem v Třešti (do března 1907), následovalo patnáct měsíců deficience, 

během níž pobýval Deml buď ve Staré Říši u Josefa Floriana, nebo na babické faře u přítele 

Josefa Ševčíka. V červenci 1908 mu byl umožněn návrat do duchovní správy, ovšem ne do 

Babic. Deml byl jmenován kaplanem v Bystrci u Brna, odkud v únoru následujícího roku 

uprchl do Vídně, pro neuspokojivý zdravotní stav nastoupil na časově neomezenou zdravotní 

dovolenou, která se po několika letech změnila v trvalou deficienci. Příčinou Demlova 

častého překládání z místa na místo byla jeho spolupráce s Josefem Florianem, která 

pohoršovala brněnskou konzistoř, a také neustálé porušování příkazů konzistoře. Dostával se 

také často do sporů se svými faráři i dalšími nadřízenými, protože se snažil o zavádění 

dekretu Sacra Tridentina (1905) papeže Pia X., tedy dekretu O častém a denním svatém 

přijímání. Dalším sporným bodem bylo také šíření knih o lasalettském zjevení, které byly 

v brněnské diecézi zakázány.  

Po odchodu do trvalé deficience pobýval Deml střídavě ve Staré Říši a v Babicích, 

případně u příbuzných v Jinošově nebo na cestách. Kolem roku 1909 přišli do Staré Říše 

vrstevníci Otto Albert Tichý (1890–1973) a Antonín Ludvík Stříž (1888–1960), kteří se 

postupně stali pomocníky Studia. Stříž o rok později dokonce převzal celou redakci, a Deml 

proto přestal být nepostradatelný. Je třeba poznamenat, že ze strany Josefa Floriana šlo také 

o „politické“ rozhodnutí – přestože byl Deml postaven mimo církevní službu, podléhal stále 

církevnímu právu a pro tisk svých děl potřeboval souhlas brněnské konzistoře.15 Ta mu však 

veškerou literární činnost zakázala už v roce 1908. Navíc mu také několikrát nařídila, aby se 

od Josefa Floriana odstěhoval. Demlova spolupráce se Studiem tedy přinášela vydavatelství 

a Florianovi mnohé komplikace. Vzhledem k tomu, že osobní vztahy byly v průběhu let 

(hlavně po smrti Josefa Poláka v roce 1907, který působil mezi oběma jako prostředník) také 

narušeny, nebyl v létě 1911 rozchod Demla s Florianem – jakkoli prudký – nijak překvapivý. 

                                                 
14 Zde je spolupráce Deml a Floriana vylíčena pouze ve zkratce, více viz Andrej Stankovič, Josef Florian a Stará 
Říše, Triáda, Praha 2008, s. 39–96; Alexander Wöll, Jakub Deml. Leben und Werk (1878–1961), Böhlau Verlag, 
Köln – Weimar – Wien 2006, s. 53–68; Jiří Olič, Čtení o Jakubu Demlovi, Votobia, Olomouc 1993 atd. 
15 Tuto povinnosti ukládalo kněžím motu proprio papeže Pia X. Fin dalla prima nostra, vydané 18. prosince 
1903.  
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Deml se poté uchýlil do Babic, ovšem o toto své útočiště záhy přišel. Farář Josef Ševčík totiž 

v říjnu 1911 zemřel a Deml musel Babice opustit. Odešel prozatímně do Jaroměřic 

a Šebkovic a jeho putování pokračovalo i v následujících letech. Celý tento příběh je 

zachycen právě v korespondenci Matěji Fenclovi, v níž se dochovaly dopisy do roku 1912.16 

 

                                                 
16 V LA PNP jsou ve mezi dopisy Fenclovi zařazeny ještě čtyři dopisy let 1917–1918, dopis z 5. ledna 1918 byl 
z edice vyřazen, protože jde o koncept dopisu F. X. Šaldovi. Ostatní tři listy pravděpodobně také představují 
koncepty, jejichž adresátem mohl být opět Šalda, ovšem tuto domněnku se nepodařilo potvrdit. 
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2.3 Počátek vzájemné korespondence 

 

V archivech se dochovalo téměř sto dopisů Jakuba Demla Matěji Fenclovi, většina z nich byla 

napsána v letech 1905–1912, naopak Fenclových dopisů je pouze dvanáct, polovina byla 

napsána v roce 1906, zbytek pak v letech 1912–1938. Několik dopisů je známo jen z opisů, 

které vyšly ve sbornících Studia, Fenclovi je také adresován – jak již bylo řečeno – ústřední 

dopis z knihy Rosnička a rovněž přinejmenším dva dopisy zařazené do deníkové knihy Pro 

budoucí poutníky a poutnice. Zmínky o Fenclovi jsou také rozesety po Demlových dopisech 

Josefu Florianovi, Josefu Ševčíkovi, Jaroslavu Durychovi, Vilému Bitnarovi či Vladimíru 

Evermodu Balcárkovi, jeho osoba je též několikrát – přímo či nepřímo – zmíněna ve 

Šlépějích. Dochovalo se také několik Fenclových lístků Jaroslavu Durychovi, Vilému 

Bitnarovi17 a jedna dopisnice Marii Rose Junové.18 Od vzniku Studia až do 20. let také 

pravděpodobně probíhala korespondence mezi Matějem Fenclem a Josefem Florianem, 

o uložení těchto dopisů však není nic známo. 

První dochovaný Demlův dopis pochází z listopadu 1905, je to v podstatě konvenční 

žádost o finanční příspěvek v době, kdy byl Deml redaktorem Studia: 

 

Příteli, 

 

můžete-li na vydávání Studia vypůjčit za jakýchkoli podmínek 50–100–1000 K, učiňte tak; 

dluhy naše jdou do tisíců a věci krásné se zdržují. Bílkovo dílo nemohu dále vydávat. Vedle 

pana Floriana jsme tři kněží, kteří obětovali pro Studium všecko, a ještě to nestačí... Není-li 

Vám nikterak možno urychlit náš postup, rozumí se, že se nemusíte omlouvati, jste kaplanem 

jako já – to není ještě kanovník ani prelát... 

 

Pozdravuji Vás bratrsky 

Jakub Deml, kaplan19 

 

                                                 
17 V LA PNP se ve fondu Vilém Bitnar dochovalo 5 dopisů a 14 dopisnic Matěje Fencla z let 1908–1915, ovšem, 
podle Karla Bílka, se při stěhování fondu na Staré Hrady v 80. letech jeden karton ztratil. Byl to bohužel právě 
karton s přijatou korespondencí odesílatelů, jejichž příjmení začínalo na písmeno F. S dopisy Fenclovými se tak 
ztratily například i dopisy Josefa Floriana. 
18 Dopisnice je uložena v nezpracované části Demlovy pozůstalosti v LA PNP, byla napsána 29. ledna 1938, 
v den šestého výročí úmrtí Pavly Kytlicové, a Fencl v ní Junové a Demlovi oznamuje, že za zesnulou odsloužil 
mši svatou. 
19 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 25. listopadu 1905. 
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První a druhý dopis dělí sedm měsíců a dlouho nebylo zřejmé, co stojí za 

rozprouděním korespondence, co způsobilo to, že Deml nezůstal jako v případě jiných 

podporovatelů pouze u formálních listů. Byl to pravděpodobně Fenclův zájem o věc a otázky, 

které vyvolal druhý sborník Studia z března 1906, přesněji zadiny, jež obsahují přes čtyřicet 

dopisů a fragmentů, nejen Florianových, psaných ostrým tónem. Zachycují „spor o Bloye“ 

(a jeho modernismus), který vedl Florian proti Karlu Dostálu-Lutinovovi a dalším autorům 

z okruhu Nového života a který byl také jednou z příčin Florianova rozchodu s Katolickou 

modernou. Další zadiny z tohoto sborníku se týkají obvyklých staroříšských témat: kritika 

neznalosti papežských dokumentů Pia X., kritika moravského kněžstva i způsobu vykonávání 

pastorační činnosti. 

Fencl byl všem těmto sporům vzdálen nejen regionálně, proto požádal Demla 

o objasnění či zasvěcení, kterého se mu dostalo. Deml mu vysvětlil staroříšské názory 

(v duchu konzervativní politiky papeže Pia X.) na Katolickou modernu i modernismus 

obecně. Po tomto druhém dopise, který korespondenci skutečně zahájil, už následovalo 

Fenclovo zapojení do činnosti Studia nejen jako podporovatele, ale také jako překladatele. 
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2.4 Deml jako rádce – četba, překlady a tvorba 

 

K zasvěcování do literární situace v českých zemích patřilo také zasvěcování do literatury 

a doporučování četby – české i zahraniční, moderní, ale i středověké nebo mystické. Na jedné 

straně Deml Fenclovi doporučoval, aby jako kněz a spisovatel poznal díla Verlainova, 

Hellova, Baudelairova, Dostojevského, Rilkova, Bloyova, Norwidowa, Březinova, Zeyerova 

či Bezručova, na druhé straně díla církevních otců, Terezie z Ávily, Jindřicha Susona, Jana 

Taulera, Jana od Kříže, mistra Eckharta nebo Danta Alighieriho, z časopisů pak například 

Moderní revui, Volné směry, anarchistické Obzory, polskou Chimeru nebo ruské Věsi. 

Fencl nebyl jen pasivním příjemcem, zájem o literaturu měl již dříve, o čemž svědčí 

několik dochovaných dopisů z roku 1906, a knihy putovaly mezi Třeští a Chodovem oběma 

směry. Deml pro něj nebyl iniciátorem v oblasti literatury, ale spíše usměrňovatelem 

a kultivátorem. 

 Část dopisů se vždy týkala záležitostí pracovních, otázek veřejného života 

(klerikalismu, spolkové a politické činnosti kněží), otázek vydávání a financování Studia, 

obtíží při získávání církevního imprimatur pro Studium nebo Demlových sporů 

s brněnskou konzistoří. Na její „cenzorskou“ politiku vůči Studiu reagoval Deml vždy 

kriticky, například takto: 

 

 Pravda není krotká. A – my se nikdy nedočkáme, aby naše dílo fedrovali biskupové. 

(...) Naši posvěcení „soudcové“ nepotřebují pravdy, kopou i do tak čistého a velikého díla, 

jako je Barbey d’Aurevillyho. Nedávno odsoudila konzistoř brněnská a vrátila mi dva 

překlady knih Léona Bloy. Kterak prý se vůbec opovažuji něco takového jim poslati. Ale to 

přece uznali, že tendence je dobrá.20 

 

 Deml se snažil získat Fencla pro Studium – nejen jako podporovatele (už na jaře 1906 

označil Deml Fencla v dopise Florianovi za jednoho z těch, kteří smějí nosit „řád ,přátel‘ 

Studia“), ale také jako překladatele. Vzhledem k Fenclovu německému působišti bylo 

překládání z němčiny přirozenou volbou. Nejdříve volil kratší útvary, ve čtvrtém sborníku 

z dubna 1907 jeho překlad legendy soudobého německého spisovatele Friedricha (Fritze) 

Lienharda (1865–1929) Tauler a Poustevník a v šestém sborníku Studia z listopadu 1907 pak 

překlad snové eschatologické vize z díla německého básníka Jeana Paula (1763–1825, 

vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter) S trosek světa hlásá mrtvý Kristus, že není 

                                                 
20 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 25. září 1906. 
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Boha. Práce překladatelská byla pro Fencla nová, zároveň se v této době, pravděpodobně 

nezávisle na Staré Říši, věnoval psaní recenzí pro Časopis katolického duchovenstva. Vybíral 

si texty o církevních otcích, případně o středověkých teolozích, ovšem tato činnost byla pouze 

krátkodobá, po sérii čtyř recenzí z roku 190721 jeho jméno z časopisu mizí. 

 Fencl se na Demla obracel jako na autoritu literárněkritickou a posílal mu svou vlastní 

tvorbu „k nahlédnutí a úsudku“.22 Deml jeho literární pokusy podrobil kritice, sice ocenil jeho 

cit pro styl a básnické vidění, ale naprosto odsoudil výběr světských, zábavných či erotických 

témat. „Vaše práce nepochopitelně, ba k nejvyššímu úžasu mému, neboří tohoto buržoazního 

světa, ale jsou postaveny na jeho území.“23 Takovéto psaní není hodno kněze. Kněz má mít cíl 

vyšší a v této době Deml nachází tento cíl, i pro Fencla, v překládání, v překládání světců, 

protože k nim je potřeba znovu najít cestu v době, kdy je náboženství na ústupu a zemská 

církev toho nedbá. Fencl si jeho slova vzal k srdci a o další „pouhou literaturu“ se zřejmě 

nepokoušel. 

 Stejně jako si nebyl Fencl jistý ve vlastní tvorbě, nebyl si z počátku jistý ani 

v překladech. Snad byly jeho rozpaky překladatelské ve staroříšském okruhu zbytečné, jistě 

nebyl překladatelem nejhorším, ale vznikly kvůli výnosu brněnské konzistoře. O jeho prvním 

překladu Taulera a Poustevníka cenzoři soudili, že je „snad příliš ,přesný‘“.24 Fencl tuto výtku 

přijal. „No, děkuji. Patrně jsem tedy v Němcích až ,příliš‘ dlouho a zapomněl jsem česky. 

Myslil jsem dosud, že překládám aspoň slušně – teď slyším ale jiný úsudek – no, zapíšu si 

to!“25 

 Když začal naplno překládat dílo Kateřiny Emmerichové, jeho nejistota se projevila 

znovu. Zatímco několik nedostatků ve čtyřstránkovém překladu Taulera a Poustevníka bylo 

možno opravit ve chvíli, mnohasetstránkový překlad Emmerichové vyžadoval větší rozvahu. 

Fencl se tedy obrátil na Demla jako na zkušenějšího překladatele s žádostí o pomoc, které se 

mu také dostalo. 

 

 Co se týče Vašeho překladu, milerád ho přehlédnu. Nemyslím, že bude nesprávný. (…) 

Skrupulí, jaké doprovázejí práci, není ušetřen nikdo. Skrupule dostavují se proto, že současně 

cítíme, jak bychom to řekli my, kdyby nebylo originálu! Poslouchejte jen některého kazatele, 

                                                 
21 Soupis uveřejněných recenzí viz Přílohu I – Bibliografii Matěje Fencla. 
22 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 15. listopadu 1906. 
23 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 16. února 1908. 
24 Jazykové výtky k překladům nebyly nijak výjimečné a netýkaly se zaujatosti cenzorů vůči Studiu. Podobných 
jazykových doporučení se dostalo např. i Durychovu překladu Výkřiky svaté Terezie, který byl předložen ke 
schválení v pražské arcidiecézi. 
25 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 30. listopadu 1906. 
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a uvidíte, že budete míti zcela jiný dojem, než kdybyste kázal sám. Ba docela jiný dojem byste 

měl, kdybyste sám sebe mohl poslouchati.26  

 

 O týden později mu radil znovu.  

 

 Sám, pamatujte si to, sám naleznete spravedlivé zákony překladu teprve při práci, 

teorie jsou vždy marné. Představujte si, že kromě šírého nebe nad hlavou a kromě pouště 

vůkol sebe nemáte žádného jiného svědka a soudce práce své. Že však konáte něco, co má 

zůstati jako dědictví Vašeho ducha těm, kteří zemi zalidní.27 

 

                                                 
26 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 17. března 1908. 
27 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 24. března 1908. 
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2.5 Překlady děl Anny Kateřiny Emmerichové 

 

Deml pobízel Fencla často k překladu dalších textů – Rilkových Příběhů a milém Pánu Bohu 

z němčiny, díla Cypriana Norwida z polštiny nebo papežských encyklik Pia X. z latiny – 

nakonec ho společně s Josefem Florianem přivedli k dílu Anny Kateřiny Emmerichové. Fencl 

byl v chodovské i uhříněveské farnosti pracovně dosti vytížen a zdráhal se začít s překladem 

rozsáhlého díla Emmerichové, Deml ho proto často vybízel a motivoval k další práci. 

„Kdybych mohl, tož bych Vás s veškerou rozhodností přiměl k překladu bl. Kateřiny 

Emmerichovy!! Ale ani k tomu nelze nutit, vůbec k ničemu, má-li býti dílo dobré.“28 

 Jen o deset dnů později mohl Deml s potěšením napsat: „Zato však nemohu dosti 

důrazně vypověděti, jak mne těší, že se již dáváte do díla bl. Kateřiny Emmerichové! A co 

nejhoroucněji Vás prosím, abyste v tomto díle neustal, neboť právě toto jest ten důvod, proč 

jste byl pět roků na štaci německé: abyste přeložil dílo Anny Kateřiny Emmerichové. Věřte 

tomu.“29 

 Proč Deml a v jeho zastoupení i Florian30 tolik naléhali právě na překlad díla Anny 

Kateřiny Emmerichové? Tato německá stigmatizovaná řeholnice žila v letech 1774–1824. 

Fencl, autor jejího hesla v Českém slovníku bohovědném,31 ji líčí jako světici, zdůrazňuje její 

čistotu, nevinnost, chudobu a touhu sloužit Bohu. Měla být také jakousi druhou sv. Lidvinou, 

brala na sebe nemoci druhých, „trpěla, aby odvrátila zlo jak od jednotlivců, tak od církve“,32 

za což byla odměněna viděními. V roce 1802 vstoupila do kláštera Agnetenberg u vestfálské 

vesnice Dülmen, klášter byl však během napoleonských válek v důsledku sekularizace v roce 

1811 zrušen a Emmerichová prožila zbytek života v Dülmenu. Zapisovatelem jejích vidění se 

stal básník Clemens Brentano (1778–1842), kterého přilákala rostoucí sláva stigmatizované 

jeptišky. V roce 1819 se Brentano v Dülmenu usadil a s povolením církevních úřadů 

zaznamenával vidění Emmerichové až do její smrti v roce 1824. Během svého života stihl 

Brentano vydat pouze malou část zapsaných vidění – v roce 1833 vyšlo Hořké utrpení Pána 

našeho Ježíše Krista a posmrtně vyšel v roce 1852 Život přesvaté Panny Marie. Odkazu 

Emmerichové a Brentana se poté ujal redemptorista Karl Erhard Schmöger (1819–1883) 

a sestavil z Brentatových zápisků v letech 1858–1860 trojdílný Život našeho Pána 

a Vykupitele Ježíše Krista. Tolik k samotné sumě díla Emmerichové. 

                                                 
28 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 3. ledna 1908. 
29 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 13. ledna 1908. 
30 Srov. dopis Jakub Deml Matěji Fenclovi, 24. března 1908. 
31 Český slovník bohovědný, III. díl, ed. Josef Tumpach, Antonín Podlaha, Cyrillo-methodějská knihtiskárna 
a nakladatelství V. Kotrby 1916, s. 51–52. 
32 Heslo Emmerichová, Anna Kateřina, Český slovník bohovědný, III. díl, s. 51. 
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 Dílo se setkalo s velkým úspěchem, podporou církve a bylo překládáno do dalších 

jazyků.33 Výborně totiž odpovídalo dobovému restauračnímu katolicismu,34 době tzv. druhé 

konfesionalizace,35  kdy se znovu šířily náboženské kulty (např. kult mariánský či kult 

Nejsvětějšího Srdce Páně) a docházelo k obnově lidové zbožnosti a náboženských poutí. 

V díle Emmerichové se spojuje náboženská praxe německého venkova, jak ji znala 

dülmenská řeholnice – žena zbožná, byť nevzdělaná –, a Brentanova romantická záliba ve 

folklóru. 36  Brentano tedy své zpracování vizí Emmerichové pojímal v duchu lidově-

náboženské literatury, bez nároku na historickou pravdivost, což zdůraznil ve své předmluvě. 

Když se však vydávání jejích vidění ujal Karl Erhard Schmöger a sepsal třísvazkovou Práci 

a utrpení ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, vydanou v letech 1867–1870, pokusil se 

udělat z jejího díla oficiální součást věrouky a dosáhnout blahořečení Emmerichové, ani jedno 

se mu však nepodařilo. Oba procesy její beatifikace byly zastaveny, až v roce 2004 ji papež 

Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou. 

 První překlady Emmerichové do češtiny vyšly ještě v 19. století, nebyla tedy 

v českých zemích neznámá. Cesta Josefa Floriana k jejímu dílu mohla vést přes Nový život, 

v němž Sigismund Bouška uveřejnil báseň Ctih. Anna Kateřina Emmerichová37 a v němž 

vyšla také ukázka z jejího díla.38 Pravděpodobně ho ale poznal až později prostřednictvím 

Léona Bloye, pro nějž bylo její dílo jedním ze základních katolických textů a který na ni 

v četných knihách odkazuje. Jitka Bednářová mluví přímo o přejetí kultu Anny Kateřiny 

Emmerichové,39 stejně tak se Florian u Bloye inspiroval a přejal od něj i další autory, např. 

Petra Kanisia, sv. Johanku z Arcu, sv. Brigitu, sv. Dismase, z mladších nábožensky 

zaměřených autorů pak např. Ernesta Hella nebo Fredericka Williama Fabera apod. 

Emmerichová si mezi nimi však uchovala výsostné postavení, ve sbornících Nova et Vetera 

„se na ni jakožto na nezpochybnitelnou autoritu odvolávají Florian sám i tehdy druhý muž 

Staré Říše A. L. Stříž“.40 

 Cesta Demla k Emmerichové byla složitější, ale také on ji celý život považoval za 

jednu z velkých katolických autorit. S jejím jménem se mohl seznámit v Novém životě, sám 

však o tom napsal: „Dobře-li si pamatuji, na vizionářku Annu Kateřinu Emmerichovou 

ponejprv mne upozornil Otokar Březina, alespoň on první ze všech lidí dovedl mi o ní něco 

                                                 
33 Srov. Jitka Bednářová, Josef Florian a jeho francouzští autoři, CKD, Brno 2006, ss. 425 a 499. 
34 Srov. Martin C. Putna, Dějiny české katolické literatury 1848–1918, hlavně s. 124–128. 
35 Viz Olaf Blaschke, Argumenty pro zavedení pojmu „druhé konfesionální období“, Teologický sborník 4, 2001, 
s. 8–24. 
36 Srov. Martin C. Putna, tamtéž, s. 130.  
37 Sigismund Bouška, Ctih. Anna Kateřina Emmerichová, Nový život, 1897, č. 1, s. 2–3. 
38 Anna Kateřina Emmerichová, Stavba babylonské věže, Nový život, 1897, č. 2, s. 50–52. 
39 Jitka Bednářová, tamtéž, s. 461. 
40 Martin C. Putna, tamtéž, s. 382. 



 24 

říci, jenže tehdy já jí dosud neznal, a proto také úsudek Březinův neutkvěl mi v paměti; vím 

jen, kterak žasl nad jejím viděním přírody.“41 Březina znal Emmerichovou díky Bouškovi 

a soudil, že její dílo patří mezi nejkatoličtější, jaká kdy četl.42  

 Deml potřeboval k dílu Emmerichové dospět, k čemuž došlo až po seznámení 

s Josefem Florianem a jeho francouzským mistrem: „Četl jsem potom, jsa už teologem, od 

Anny Kateřiny Emmerichové ,Přehořké Umučení Pána Ježíše Krista‘ (…) Tehdy bylo dílo 

Emmerichové ještě příliš vysoko nade mnou, tak asi, jak vysoko nade mnou bylo vůbec 

utrpení. Poněkud blíž mé duši byl Advent, jak jej z Anny Kateřiny Emmerichové podle 

francouzského přeložil Josef Florian. Ale ani tehdy (asi 1906) nebyl jsem nikterak zralý pro 

Slovo vizionářky dülmenské. Potom jsem od Mussottera v Německu koupil ,Das Leben der 

gottseligen Anna Katharina Emmerich‘…“43 A zde už přichází doba, kdy Fencl přijal překlad 

jejího díla za svůj prvotní úkol, který plnil téměř celá dvě následující desetiletí. Bohužel 

zůstal jen němým prostředníkem, žádná jeho reflexe díla Anny Kateřiny Emmerichové se 

nedochovala. Pouze Život přesvaté Panny Marie doprovodil závěrečným slovem překladatele, 

v němž v Brentanově duchu opakuje, že kniha podléhá církevní autoritě a nemá ambici být 

ničím více než literaturou. 

 V roce 1912 vyšel už v edici Dobré dílo Život přesvaté Panny Marie, vidění Anny 

Kateřiny Emmerichové podle zápisků Clemense Brentana.44 V letech 1917–1926 pak bylo 

v pěti svazcích vydáno trojdílné dílo Karla Erharda Schmögera Práce a utrpení ct. Anny 

Kateřiny Emmerichové, jehož vydávání Fencl také vydatně finančně podpořil. 45  Kromě 

překladů z Emmerichové vyšly ve Florianově edici sborníků Nova et Vetera dva Fenclovy 

překlady z němčiny v letech 1917 a 1919.46 Protože byly Fenclovi věnovány ještě dvě knihy 

vydané ve Staré Říši ve 20. letech, dá se usuzovat na to, že Fencl Florianovo vydavatelství 

podporoval i v době, kdy už se na vydávání Florianových knih Jakub Deml dávno nepodílel. 

 

                                                 
41 Jakub Deml, Šlépěje XIV, Pavla Kyticová, Tasov 1930, s. 23, srov. též Jakub Deml, Mé svědectví o Otokaru 
Březinovi, Rudolf Škeřík Praha 1931, s. 140. 
42 Otokar Březina, Korespondence I, ed. Petr Holman, Host, Brno 2004, s. 399. Později o ní napsal Josefu 
Florianovi: „… jsem jako v pralese v díle K. Em.; nemohu trefit na žádnou cestu, kde chodí lidé, a kroku není 
možno udělati pro květy.“ Tamtéž, s. 643. 
43 Jakub Deml, Šlépěje XIV, Pavla Kyticová, Tasov 1930, s. 23–24. 
44 Druhé, opravené vydání vyšlo v roce 1929 u Ladislava Kuncíře v Praze. 
45 Srov. Andrej Stankovič, Josef Florian a Stará Říše, Triáda, Praha 2008, s. 168. 
46 Andrej Stankovič v Bibliografii Staré Říše sice uvádí, že Fencl přeložil jeden z těchto textů – článek Mary 
Ryanové o Francisi Thompsonovi – z angličtiny, ovšem nic, co se o něm podařilo zjistit, nenasvědčuje tomu, že 
by Fencl anglicky uměl, ani v samotném sborníku Nova et Vetera 25 není uveden jazyk originálu. 
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2.6 Přátelství v dopisech 

 

Záležitosti pracovní mají v korespondenci své místo, ovšem už od prvních dopisů jimi také 

začíná prosvítat rozměr osobní a přátelský, který časem sílil. 

 

 Napsal-li jste, abych jistá Vaše slova a otázky považoval za nenapsaná – všechna tato 

Vaše přiznání jako signály různých světel za noci vydávají svědectví o tom, že nepíšete, nýbrž 

že skutečně žijete, a žijete-li, že také budete žíti, že jste mysticky zdráv, že jste pravdivý, 

upřímný, pokorný, že zasluhujete, aby Vám do ruky vtisknut byl život, pochodeň, dar, 

nesmrtelnost, žezlo, meč, srdce. A což je nejdůležitější: když přijde čas, že dovedete býti sám – 

se svým Bohem… A konečně i sám, když Bůh Vás opustí… Toť poslední zkouška 

nejsilnějších…47  

 

 Fenclova odpověď nebyla o nic méně vřelá. „M ůj milý, mám Vás snad zvláště 

ubezpečiti, že i nepíši-li denně, přec na Vás myslím stále? (...) Již dávno vyčetl jste z mých 

listů oddanou lásku a upřímnou úctu, kterou chovám k Vám, k Vašemu Slovu, k Vašim 

listům…“48 

 

 Důkazem důvěry může jistě být zapůjčení listů Otokara Březiny a Josefa Floriana, 

korespondence Julia Zeyera s Františkem Bílkem nebo vlastní korespondence s Bílkem, 

kterých si Deml velmi cenil. Také mu odkázal své dopisy adresované Josefu Polákovi.49 

Florianova korespondence měla Fenclovi přiblížit hlavně osobnost pisatele, která mu 

zůstávala tajemná a na niž se často ptal. A Demlovi záleželo na tom, aby Fencl „panu 

Florianovi“ i jeho dílu a snahám správně porozuměl a hlavně – aby v něj uvěřil. 

 

P. Florian mně zůstává i nadále osobou tajemnou, přes to, co o něm píšete. Že jest to 

podivuhodný muž, poznal jsem z toho, co jsem od něho četl. A přec ve Studiích se obráží jen 

neúplně jeho duch. Ptal-li jsem se na něj, nebylo to z nedůvěry. Naopak, od prvního okamžiku 

věřím v něho... Domníval jsem se, že mám práva zvědět něco bližšího o něm. Ale nechci klást 

                                                 
47 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 26. října 1906. 
48 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 15. listopadu 1906. 
49 Věnoval mu je v nedochovaném dopise z července 1909. Fencl se poté obrátil na Františka Poláka, bratra 
zemřelého Josefa, aby mu Demlovy dopisy vydal. (Matěj Fencl Františku Polákovi, 2. srpna 1909) Polák 
v odpovědi, která se dochovala pouze v konceptu, ovšem Fenclovu žádost striktně odmítl. (František Polák 
Matěji Fenclovi, nedatováno) O dnešním uložení dopisů Jakuba Demla Josefu Polákovi není nic známo. 
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otázek: jsem přesvědčen, že mně sdělíte vše, co mám vědět. A napadá mně: že právě laik má 

takovou sílu na obranu církve. Či čerpá ji ze svých vizí…?50 

 

 Florianův poměr k Fenclovi můžeme vyčíst jen z Demlových slov.  

 

 Pan Florian nemohl přede mnou zatajiti jistý úžas své úcty vůči Vám, když prý Vy 

v době přece tak krátké tak velice jste vzrostl. Jak jsem pravil, přítel Florian jest do 

nedohledna posilněn Vaším slovem. Jest to pro něj jaksi první útěcha po smrti Josefa Poláka, 

kněze v nejryzejším smyslu slova.51 

 

 Na počátku dopisování tvořili v Demlově pojetí osu Studia – ideovou i tvůrčí – tři 

vyvolení: Josef Florian, Josef Polák a Jakub Deml. Polák stál mezi Florianem a Demlem – on 

je seznámil a působil mezi nimi jako harmonizátor. Po určité době začal mezi tyto zasvěcené 

– alespoň dle Demla – pronikat i Fencl. „Hle, byl byste čtvrtým v naší Naději,“ 52 zval Deml 

Fencla na „cestu Studia“ v létě 1906. Měl se stát jedním ze „strany přátel Božích“, tedy 

pravým knězem „církev římskokatolické“, který odmítne klerikalismu, modernismus, 

spolkový život a věnuje všechny své síly Studiu a prosazování zásad papeže Pia X., i proti 

vůli církevní hierarchie. Fencl tyto úkoly přijal, ale naštěstí byl geograficky příliš vzdálen, což 

ho uchránilo osudu, který postihl další kněžské spolupracovníky Studia – Demla samého, 

Josefa Ševčíka, Josefa Poláka nebo Ludvíka Vránu.53  

 Právě Polák, Demlův nejlepší přítel ze semináře, po posledním přeložení daleko od 

Staré Říše nečekaně zemřel v květnu 1907 a tato smrt se odrazila v dopisech Fenclovi. Ztráta 

přítele i uvědomění smrtelnosti Demla velmi zasáhly, prožitek smrti je dopisech provázen 

pocity smutku a marnosti, strachu a časem také zloby a později se stane jedním z hlavních 

motivů jeho díla. 

 Jak už bylo zmíněno výše, osobní setkání těchto přátel bývala vzácností. Deml Fencla 

sice často zval do Staré Říše, neboť „jeť nutno, aby se přátelé časem vídali, jest to nutno 

k doplnění korespondence, jež musí zůstávati kusou – jest to nutno i kvůli ďáblům, kteří 

                                                 
50 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 20. listopadu 1906.  
51 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 15. dubna 1908. 
52 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 16. srpna 1906. 
53 Deml byl trestán častým překládáním mezi farnostmi, také Josef Polák byl pro spolupráci se Studiem přeložen 
na druhý konec Moravy, do Mutěnic. Ludvík Vrána krátce kaplanoval u Josefa Ševčíka v Babicích (září–
prosinec 1910), také se zapojil do činnosti Studia a byl (v lednu 1911) přeložen do vzdálených Oslavan u Brna. 
Ševčík, který svého bývalého kaplana vždy přijímal v Babicích s otevřenou náručí, pykal – podle vyjádření 
v Demlových dopisech – za své přátelství tím, že mu po delší dobu nebyl přidělen do farnosti žádný kaplan 
a Ševčík musel náročnou duchovní správu v Babicích a okolí vykonávat sám, což vedlo podle Demla k jeho 
předčasné smrti v roce 1911. 
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daleko častěji a čileji odbývají své konference.“54  Ale Fencl si nemohl dovolit opustit 

chodovskou farnost ani uhříněveské děkanství jednak pro pracovní vytížení, jednak pro 

nedostatek financí. V roce 1908 mu Deml vyčítal, že přes všeobecné očekávání opět nepřijel. 

Ale v příštím roce Fencl toto své zaváhání napravil a Starou Říši navštívil.55 

 Nicméně když se Deml nemohl s Fenclem stýkat častěji osobně, seznámil ho alespoň 

s dalšími svými přáteli, kteří přesídlili do Prahy – s Jaroslavem Durychem,56 Ottou Albertem 

Tichým a Antonínem Ludvíkem Střížem, kteří mu měli staroříšskou a babickou atmosféru 

přiblížit. 

 

 Svého Proroka57 poslal jsem příteli Mat. Fenclovi, knězi v Uhříněvsi u Prahy, i radím 

Vám, byste k němu zašel před svým odjezdem do Příbrami a řekl mu, že ho vzkazuji 

pozdravovat a že ho prosím, aby Vám to dal přečísti. Zároveň Vás prosím, abyste mu 

vypravoval o Staré Říši a o Babicích, abyste mi pak napsal, co jste viděl v Uhříněvsi.58  

 

 Durych pak Fencla během dubna opravdu navštívil a styky pokračovaly 

v následujícím roce. Na podzim roku 1908 se do Prahy přestěhoval i Otto Albert Tichý 

a Jaroslav Durych ho brzy s Fenclem seznámil osobně, jak o tom v nedatovaném dopise 

z podzimu 1908 informoval Josefa Floriana.59 Deml měl zjevně radost, že se jeho přátelé 

stýkají, svědčí o tom dopisy z listopadu 1908. „Přiložil jsem poslední list Fenclův a Ottův, 

z nichž můžete poznati, že v Praze byl Ottu kozel dlužen, když i starý kozák dp. Fencl se jím 

rozehřál nejinak než Taras Bulba svými vlastnokrevními uličníky.“60 Další dopis už mířil 

přímo do Prahy. „Můj milý, Vy tam v Praze slavíte samá convivia.61 Zdá se mi, že jako by mi 

pp. Otto, Stříž a P. Fencl o ničem jiném nepsali, leč o vzájemných návštěvách, setkáních, 

koncertech, a jako byste se oddávali jen umění.“62 Ve stejné době byl v Praze na návštěvě 

i Josef Florian a setkal se s celou pražskou družinou.  

 

                                                 
54 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 8. října 1908. 
55 V korespondenci si není návštěva zmíněna, ale v nezpracované části Demlovy pozůstalosti v LA PNP se 
dochoval Demlův lístek tohoto znění: „7. VIII. 1909. Mezi 8. a 15. srpnem přijede P. Fencl, a jistě by se ho 
velmi bolestně dotklo, kdybych mu odjel.“ 
56 Jaroslav Durych se Demlem a Florianem seznámil ještě jako student gymnázia v Příbrami a v této době 
studoval v Praze medicínu. 
57 Mystický dialog Prorok publikoval Deml v Meditacích v roce 1908. 
58 Jakub Deml Jaroslavu Durychovi, 26. března 1908. 
59 Jaroslav Durych Josefu Florianovi, nedatováno, Jaroslav Durych Březinovi – Demlovi – Florianovi. Výbor 
z korespondence, ed. Václav Durych, strojopisná edice, Praha 1989, s. 145. 
60 Jakub Deml Josefu Florianovi, 5. listopadu 1908. 
61 Hostiny. 
62 Jakub Deml Jaroslavu Durychovi, 18. listopadu 1908. 
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 Rovněž mne potěšily zprávy, které mám o Vás z péra Ottova, Durychova a Fenclova, 

ač nikdy si nediktuji, co mi kdo má psát. Nedivte se zastřené duši P. Fencla, nezná Vás, 

a tehdy člověk rád se zastírá; první návštěvy bývají obyčejně rozpačité a bojácné; až se s ním 

setkáte častěji, bude sdílnějším, ač není-li jím už. Právě dnes mi P. Fencl psal, jak byl s Vámi 

a s Ottou při hudební produkci, a velmi jej potěšilo toto setkání, píše krásně o Vás. Až se zas 

uvidíte s P. Fenclem, pozdravujte jej ode mne, a řekněte mu, aby mně nezazlíval, že mu hned 

nepíšu, kromě jiné práce také postonávám.63 

 

 Nejosobnější a nejpůsobivější dopisy vznikly na jaře a v létě roku 1908, od té doby 

intenzita korespondence klesala a její obsah se proměnil. Zavinily to hlavně okolnosti vnější. 

Deml se v létě roku 1908 dočasně vrátil do duchovní správy, ovšem už v březnu 1909 

nastoupil na časově neomezenou zdravotní dovolenou. Brněnský biskup Pavel Huyn ho 

potrestal zákazem vykonávání všech kněžských funkcí (kromě předčítání breviáře) a Deml 

také přišel o plat, což ještě více zkomplikovalo jeho nelehkou životní situaci. Navíc se 

v letech 1909–1910 opět vyostřil střet brněnské konzistoře a staroříšských spolupracovníků.  

 Poté co se v červnu 1909 uchýlil do Staré Říše, psal Fenclovi: „Od Velikonoc 

protloukal jsem se mezi Babicemi, Jinošovem a Šaraticemi.“ 64  A putování po Moravě 

pokračovalo i v dalších letech. Dopisy jsou od roku 1909 nabity informacemi o nových 

přibyvších do Staré Říše (Antonín Ludvík Stříž, Otto Albert Tichý, Ludvík Vrána), o nových 

příznivcích, či spíše příznivkyních Studia (Mathilda Vaňková, hraběnka Anna Attemsová, 

Leopolda Tenorová, s nimiž Deml zahájil korespondenci) i plné událostí. Deml též navázal 

kontakty se zahraničními knězi, příznivci zjevení lasalettského a eschatologického hnutí ren – 

Ernstem Rohmerem, Augustem Rohlingem a dalšími. Po jistém útlumu z předchozích let se 

opět zvýšila aktivita staroříšského vydavatelství, což s sebou přineslo obvyklé potíže 

s financováním a distribucí knih i obvyklé těžkosti ze strany brněnské konzistoře. 

 Po několikaměsíčním mlčení se Jakub Deml v létě 1910 omlouval: „Kdybyste znal 

moji situaci v tomto roce, jistě byste mi nezazlíval moje „mlčení“. Doufal jsem, že Váš Anděl 

Strážný Vám nějak sdělí moje každodenní Memento za Vás, a když ne On, tedy Světice, pro 

Jejíž slávu pracujete...“65 

 

                                                 
63 Jakub Deml Josefu Florianovi, 18. listopadu 1908. 
64 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 7. června 1909. 
65 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 3. srpna 1910. 



 29 

2.7 Spory po roce 1911 

 

A Demlova situace se nezlepšila ani v příštím roce. V červnu roku 1911 zakázala konzistoř 

další vydávání Studia, Deml opustil Starou Říši a přerušil styky s Josefem Florianem. Fencl se 

tím ovšem ocitl ve složité situaci, udržoval totiž kontakt s oběma bývalými spolupracovníky, 

navíc jeho první překlad, Život přesvaté Panny Marie od Clemense Brentana, který 

získal imprimatur pražského ordinariátu, byl připraven k tisku.66 

 Spor se v této vypjaté době objevil také mezi Fenclem a Demlem, záležitost byla 

poněkud nepřehledná a týkala se finanční půjčky Josefa Ševčíka Josefu Florianovi z babické 

Raiffeisenky, při níž Fencl ručil svou životní pojistkou, která byla jako jistina uložena 

v babické Raiffeisenově záložně. Po Ševčíkově smrti v říjnu 1911 se celá věc zkomplikovala. 

Deml měl být vykonavatelem Ševčíkovy závěti a podmiňoval nejprve navrácení pojistky 

zaplacením Florianova dluhu. Když však byla Ševčíkova poslední vůle prohlášena za 

neplatnou, všechny náležité dokumenty byly postoupeny soudu v Moravských Budějovicích 

kvůli dědickému řízení. Deml se snažil celou věc urychlit, obrátil se na svého spolužáka 

z gymnázia, nyní právníka a sociálnědemokratického poslance Bohumíra Šmerala, se žádostí 

o radu.67 

 Fencl stále udržoval kontakty jak s Demlem, tak s Florianem, a protože se mu z obou 

stran dostávalo rozdílných informací,68 získal pocit, že ho Deml podvedl. Ten se však po 

celou dobu snažil získat jeho důvěru zpět a opětovně ho ujišťoval: „... buďte přesvědčen, milý 

příteli, že proti Vám ničeho nemám a že s Vámi budu mluviti a jednati, dokud neuvidím, že 

jste pozbyl ke mně důvěry a že věříte více Florianovi, jehož jste nemohl poznati ze všech 

stran jako já –“69 

 Z pozdějšího dopisu z konce roku 1911 vyplývá, že se situace uklidnila. „Milý příteli, 

děkuji Vám za poslední Váš list, který, jsa blíže dobroty, mohl mi vnuknouti konejšivou 

myšlenku, že mne přece ve svém srdci nepovažujete za lupiče neb podvodníka, jak bylo 

možno čísti z Vašich dřívějších řádků.“70  

 Dědické řízení se neustále protahovalo a bylo ukončeno až na jaře 1912. Fencl však 

ztratil trpělivost i důvěru v Demla a požádal o navrácení všech svých dopisů, což se také 

                                                 
66 Vyšel v roce 1912 v nové ediční řadě Josefa Floriana Dobré dílo. 
67 Jakub Deml Bohumíru Šmeralovi, 9. února 1912. 
68 Josef Florian otiskl dopis Fenclovi z 21. listopadu 1911 se svým názorem na věc ve 2. sborníku Nova et 
Vetera z listopadu 1912, s. 11–15, pod názvem Příteli knězi, jenž se u nás pojistil na život. V dopise tvrdil, že 
své pohledávky v babické Raiffeisence vyrovnal, a Fenclovi doporučil, ať se obrátí na soud v Moravských 
Budějovicích, který bude Ševčíkovu pozůstalost projednávat.  
69 Jakub Deml Matěji Fenclovi, listopad 1911. 
70 Jakub Deml Matěji Fenclovi, prosinec 1911. 
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stalo. Deml poté požádal o totéž,71 ovšem i v posledním dochovaném dopise ho ujišťoval: 

„Milý p říteli, ubezpečuji Vás o své lásce a přátelství k Vám, a pravím, že mi křivdíte, arci 

nevědomky, poněvadž, jak vidím, nevíte o tom, že pozůstalost pana auditora babického není 

dosud vyřízena.“72 

 Další dopisy ze strany Jakuba Demla se nedochovaly, existuje ale několik dopisů 

Fenclových. Půl roku po vzájemném navrácení dopisů se Fencl Demla dotazoval: „Po neděli 

přijedu do Prahy. Směl bych Vás navštíviti? Snad bychom si leccos vysvětlili, čeho se 

v korespondenci dotýkat nechce ani Vám, ani mně.“73 Během Demlova pražského pobytu od 

října 1912 do listopadu 1913 se mohli osobně potkávat častěji než dosud a minulé spory si 

mohli vyjasnit osobně. 

 Během roku 1913 se vyskytlo ještě jedno nedorozumění. „To už jsem Vám snad také 

sdělil, že P. Mat. Fencl zažádal nakladatele Herdera o autorizaci pro Život 

A. K. Emmerichové, ačkoli věděl, že toto dílo překládám a vydávám já? To učinil zcela jistě 

na radu intrikáře Floriana! – A aby mne ranil, spáchal P. Fencl ještě ten sarkasmus, že mne 

o té svojí autorizaci přátelsky informoval, sotvaže odeslal svou petici Herderovi. Fencl není 

schopen tak rafinovaného výsměchu, ba ani této taktiky – to učinil jistě na radu 

Florianovu!“74 

 Deml zde Fenclovi a Florianovi křivdil, šlo totiž právě o tu knihu, kterou Fencl 

překládal už od roku 1908. Původně sice měli trojdílnou Schmögerovu práci o Anně Kateřině 

Emmerichové přeložit Fencl, Deml i Florian rovným dílem, z tohoto plánu však sešlo. Deml 

tedy vydal pouze svůj překlad první části u Václava Stoklase v Praze v roce 1913 pod 

pseudonymem Vojtěch Běloch.75 Naopak Fencl chtěl vydat celé dílo, proto na konci roku 

1912 požádal Herderovo vydavatelství ve Freiburgu o povolení pro vydání celého českého 

překladu. Jednání probíhala rychle a Fencl získal povolení pro vydání v červnu 1913.76 

V letech 1916 a 1917 také obdržel imprimatur knížecího arcibiskupského ordinariátu 

v Praze77 a všechny tři díly jeho překladu vyšly v Dobrém díle Josefa Floriana v letech 1917–

1926.  

 

                                                 
71 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 14. března 1912. 
72 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 14. března 1912. Vzájemné navrácení dopisů z let 1905–1911 vysvětluje, proč se 
Demlově pozůstalosti dochovalo tak málo dopisů Fenclových a tak mnoho Demlových. 
73 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 25. listopadu 1912. 
74 Jakub Deml Vladimíru Evermodu Balcárkovi, nedatováno. 
75 Kromě toho vydal Deml z díla Emmerichové ještě Horu prorokův (s dřevoryty Josefa Váchala) v roce 1912. 
76 Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, nezpracovaný fond Farní úřad Uhříněves. 
77 Tamtéž. 
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2.8 Pozdní léta – stopy v díle a dopisech 

 

V následujících letech byly kontakty mezi Demlem a Fenclem pravděpodobně poměrně 

omezené. Deml putoval po českých zemích i po Slovensku, než se na počátku 20. let 

definitivně usadil v rodném Tasově, Fencl vykonával duchovní správu v Uhříněvsi 

a překládal. 

 Fenclových dopisů se z let 1912–1938 dochovalo pouze šest. Plyne z nich, že byl 

pravidelným čtenářem Demlových Šlépějí i dalších knih. Fenclovi také patří dvojí, 

ambivalentní vzpomínka ze Šlépějí a shodou okolností se na obě události dochovaly Fenclovy 

reakce. 

 

Vzpomínka první: 

 

Bylo to v zimě roku 1920, šli jsme s Pavlou Kyticovou po Praze a na Staroměstském 

náměstí náhle potkáváme kněze, který byl kdysi mým přítelem a s kterým jsem se neviděl 

dlouhou řadu let a rovněž tak dlouho jsem si s ním ani nepsal, neboť byv proti mně poštván, 

náhle přerušil se mnou všechny styky, dávaje mi tak najevo své nejhlubší opovržení. „Zpustl 

jsem, klesl jsem,“ tak jsem si v duchu musil vždycky říci, kdykoli jsem si vzpomněl na tohoto 

svého přítele kněze. A najednou po tak dlouhých letech potkávám jej v Praze na 

Staroměstském náměstí a jsem všecek proměněn jeho proměnou: najednou totiž vidím, že se 

mezi náma vůbec nic nestalo, že tu bylo sice přerušení všech styků viditelných, ale ty 

neviditelné že zůstaly, byly a jsou docela přátelské, tak jako kdysi… A tento přítel kněz 

doprovázel mne a Pavlu Kytlicovou ze svého vlastního popudu a citu dál pražskými ulicemi 

a byl tak laskavý a oči, ba i celý obličej a celé tělo mu zářily přátelstvím, člověk to prostě vidí 

a také v hlase slyší… 

 Bylo to pro mne jako satisfakce, a proto dvojnásob jsem se kochal tímto 

znovunalezeným přátelstvím, já se v něm zrovna popelil! Bylo to docela upřímné a bylo to, 

jako když jarní slunce vyláká ze země kvítka.78 

 

 Fenclovy dojmy ze setkání byly obdobné, i když je vyjádřil jen velmi stručně na 

malém prostoru své vizitky. 

 

                                                 
78 Jakub Deml, Šlépěje XI, Pavla Kytlicová, Tasov 1928, s. 26–27. 
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 Milý příteli, jsem šťasten, že za milé naše setkání mohu Vám podati malý dar. Knihu, 

která právě vyšla. Druhý exemplář dejte prosím mým jménem paní P. Kytlicové na důkaz mé 

úcty k ní.79 

 

 Událost, k níž se váže vzpomínka druhá, se odehrála o několik let později, když chtěl 

Deml navštívit uhříněveskou faru cestou do botanické zahrady v Průhonicích: 

  

 Bylo brzo ráno, my doma nesnídali a přítel Prokeš jistě už se těšil se mnou, jak 

v pohostinné faře zasedneme k horké kávě s čerstvými rohlíky. (...) Vystoupili jsme z vlaku do 

sychravého rána, jdeme k městu a ptáme se po faře. (…) Vstoupili jsme radostně do fary 

a ptáme se na důstojného pána – ááá, však tady sám přichází! Jdu mu vstříc – pro Boha, kam 

jsme to vlezli? Je to vůbec on? Je to ten člověk ze Staroměstského náměstí? Měl by to být on, 

má s ním společní jméno i společnou osobnost, ale kde vzal tu tvář, ty oči a ten hlas? Vždyť je 

to hnusný nepřítel, zřetelný nepřítel a bojí se, že jdu k němu pro žebrotu! Tento kněz vylezl 

právě z nějakého hadího doupěte, sice by nebylo možno, aby byl tak studený! Toto je méně než 

zdvořilost. (…) Vyměnili jsme několik společensky blbých a křesťansky nejlhostejnějších frází 

a spěcháme s Toníčkem na čerstvý vzduch.80 

 

 Toto vidění druhého setkání Fencl snad nesdílel a necítil se jím uražen, snad proto, že 

znal Demla i jeho „pravdy okamžiku“. Zachoval se jako velkorysý, byť poněkud rezignovaný 

přítel. 

 

 Milý příteli, posílám Vám – opožděný dárek vánoční. Snad Vás potěší více než mě 

Vaše poslední kniha (Šlépěje). Myslil jsem si: Chudák, co ho to asi stálo, než napsal takovou 

knihu! Myslil jsem si ještě jiné věci – ale raději to nenapíši, abych zas nepřišel, jak se říká, do 

lidských hub. Teď už nemám kdy na polemiky – ty i my!81 

 

I přes nepříjemnou vzpomínku styk neustal. Ve XIV. Šlépějích oznamoval Deml 

druhé, rozšířené vydání Fenclova překladu Života přesvaté Panny Marie Clemense Brentana. 

„Překlad vskutku výtečný! Toť kniha, kterou by měl bez výjimky znát každý katolík naší 

                                                 
79 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 14. května 1921. 
80 Jakub Deml, Šlépěje XI, Pavla Kytlicová, Tasov 1928, s. 27. 
81 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 20. ledna 1930. 
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zeměpisné šířky.“ 82  Vydání knihy spojil Deml s oslavou svého vztahu k vizionářce 

Emmerichové. 

V příštím roce vyšlo Mé svědectví o Otokaru Březinovi a rozpoutalo v české literatuře 

nevídanou polemiku. Fencl ji pečlivě sledoval a z jeho reakcí na některé články je možné 

vyčíst, že se postavil na Demlovu stranu (a vyzýval ho k dalšímu psaní o Březinovi). „Kdo 

autorizoval Chalupného a jiné podobné chlapíky, aby si hráli na mravokárce u nás? A quo 

missi sunt? (A diabolo?)“83 V dalším dopise pak vyjádřil svůj názor na Šaldův článek Z nové 

literatury o Otokaru Březinovi.84 „Také F. X. Šalda ve svém Zápisníku mé Svědectví podrobil 

,zdrcující kritice‘, poslal mi to P. Matěj Fencl s poznámkou: ,Ale má ten Šalda hubu.‘“85 

Ovšem v osobním dopise prozradil Fencl více, knihou byl nadšen a zklamán zároveň. 

 

 Nezajímaly mě ani tak Březinovy soudy o literatuře (…), jako spíše jeho názory 

filozofické a zvláště ovšem náboženské. A tu mě překvapilo, někdy až bolestně, že jeho 

náboženské názory nejdou ani výše, ani hlouběji, než kam sahá obzor průměrného českého 

inteligenta! Pochybuji proto (ačkoliv bych si toho nepřál), že bude jednou zařazen mezi 

katolické (nebo aspoň křesťanské) básníky, leda tak asi, že podle Tertulianova rčení „anima 

naturaliter christiana“,86 člověk 20. století vsál už do sebe tolik křesťanských myšlenek a tolik 

křesťanské kultury, že i když jest bez vyznání, aspoň v nestřeženém okamžiku myslí a mluví 

jako přesvědčený křesťan.  

Rozumí se, že tuhleto rozhodovat a soudit nepřísluší už ani mně, ani Vám, ani 

komukoliv z lidí, ale jest tu jeho dílo, a to jest zůstaveno lidským soudům. 

 

Tento soud, pronesený přítelem a bez emocí, se mohl Demla hluboce dotknout, 

nezpochybňoval sice Demla jako Březinova svědka, ale zpochybňoval jeho celoživotní snahu 

vykládat Otokara Březinu jako katolického básníka, nebo přinejmenším vykládat jeho dílo 

v rámci katolické věrouky. Od prvních časopiseckých prací, od počátečních kritik chápal 

a vykládal Deml Březinovo dílo v těsné souvislosti s Biblí a katolickou mystikou, o téměř 

třicet let později, v článku k Březinovým šedesátinám, jej nazval básníkem víry87 a vyzdvihl 

                                                 
82 Jakub Deml, Šlépěje XIV, Pavla Kytlicová, 1930, s. 23.  
83 Kdo je poslal? Snad ďábel? Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 4. července 1931, citováno dle Jakub Deml, Šlépěje 
XVII, Pavla Kytlicová, Tasov 1931, s. 25.  
84 F. X. Šalda, Z nové literatury o Otokaru Březinovi, Šaldův zápisník IV, 1931–1932, s. 24–35. 
85 Jakub Deml Josefu Florianovi, 25. 10. 1931. 
86 Duše od přírody křesťanská. 
87 Jakub Deml, Básník víry, Tvar 2, 1928, září–říjen, s. 241–254. 
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katolicitu jeho díla.88 Na první straně Mého svědectví o Otokaru Březinovi citoval Deml 

Březinův výrok: „Jest mi velikou útěchou, že aspoň mé dílo jest katolické!“89 A toto Demlovo 

celoživotní snažení Fencl nepodpořil. Je škoda, že se nedochovala Fenclova pozůstalost 

s Demlovými dopisy po roce 1912, ani konkrétní odpověď právě na tento dopis. 

Naopak posledním dochovaným Fenclovým dopisem je výstižné, až prorocké přání 

k šedesátinám Jakuba Demla ze srpna 1938. 

 

Jakube Demle, 

příteli „malých“ a básníku Boží! 

Z výšin šedesátky se ohlížíte na svůj život a měříte cestu, kterou jste prošel, vážíte dílo, 

které jste vykonal a – počítáte rány, které jste rozdal i dostal. Jste spokojen? Nevím, ale tuším, 

že jste ještě nevyzpíval všechen hněv a všecku lásku, kterou překypuje Vaše duše a že ještě 

řeknete slovo – poslední – že bude všem u nás dlouho „znít v uších“, i když se ještě dnes tváří, 

že jsou hluší. 

 Vděčně vzpomíná oddaný 

    Fencl90 

 

Vzájemná spolupráce básníka a jeho přítele začala u knih a u knih také skončila. Jejich 

posledním společným počinem byla Kniha Tobit, v novém překladu profesora Josefa Hegera, 

k níž oba připojili své krátké překlady, Deml ze sv. Bonaventury, Fencl přirozeně z Anny 

Kateřiny Emmerichové. Knihu Tobit vydala Maria Rosa Junová v roce 1940 v Tasově. 

                                                 
88 Více viz Bedřich Fučík, Od země k hvězdám, in Bedřich Fučík, Čtrnáctero zastavení, Arkýř – Melantrich, 
Praha, 1992, s. 49–67. 
89 Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Rudolf Škeřík Praha 1931, s. 9. 
90 Matěj Fencl Jakubu Demlovi, 21. srpna 1938. 
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3 Edice dopisů Jakuba Demla a Matěje Fencla 

 

3.1 Soupis korespondence 

 

3.1.1 Jakub Deml Matěji Fenclovi 

1. Dopis, 25. listopadu 1905, Babice (ZA) 

2. Dopis, 4. června 1906, Martinkov (ZA) 

3. Dopis, 8. srpna 1906, Martinkov (ZA) 

4. Dopis, 16. srpna 1906, Martinkov (LA PNP) 

5. Dopis, 17. září 1906, Martinkov (LA PNP) 

6. Dopis, 19. září 1906, Martinkov (ZA) 

7. Dopis, 25. září 1906, Martinkov (ZA) 

8. Dopis, 20. října 1906, Martinkov (Pro budoucí poutníky a poutnice) 

9. Dopis, 26. října 1906, Martinkov (ZA) 

10. Dopis, [po 26. říjnu 1906], Martinkov (LA PNP) 

11. Dopis, 3. listopadu 1906, Martinkov (ZA) 

12. Dopis, 10. listopadu 1906, Třešť (ZA) 

13. Dopis, 12. listopadu 1906, Třešť (Studium) 

14. Dopis, 18. listopadu 1906, Třešť (LA PNP) 

15. Dopis, [po 20. listopadu 1906], Třešť (ZA) 

16. Dopis, [po 30. listopadu 1906], Třešť (ZA) 

17. Dopis, [7. prosince 1906] 1906, Třešť (ZA) 

18. Dopis, 19. prosince 1906, Třešť (LA PNP) 

19. Dopis, 6. dubna 1907, Stará Říše (ZA) 

20. Dopis, 10. června 1907, Stará Říše (LA PNP) 

21. Dopis, 15. června 1907, Stará Říše (LA PNP) 

22. Dopis, 24. září 1907, Stará Říše (ZA) 

23. Dopisnice, 14. října 1907, Stará Říše (ZA) 

24. Dopis, 15. října 1907, Stará Říše (ZA) 

25. Dopis, 19. října 1907, Stará Říše (ZA) 

26. Dopis, 29. října 1907, Stará Říše (Pro budoucí poutníky a poutnice) 

27. Dopis, 19. prosince 1907, Babice (ZA) 

28. Dopis, 3. ledna 1908, Stará Říše (ZA) 

29. Dopis, 13. ledna 1908, Stará Říše (ZA) 
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30. Dopis, [28. ledna 1908], Stará Říše (Rosnička) 

31. Dopis, [16. února 1908], Babice 1908 (ZA)  

32. Dopis, 25. února 1908, Babice (LA PNP) 

33. Dopis, 4. března 1908, Babice (ZA) 

34. Dopis, 13. března 1908, Babice (ZA) 

35. Dopis, 17. března 1908, Babice (ZA) 

36. Dopis, 24. března 1908, Babice (LA PNP) 

37. Dopis, 5. dubna 1908, Babice (ZA) 

38. Dopis, 6. dubna 1908, Babice (ZA) 

39. Dopis, 15. dubna 1908, Babice (ZA) 

40. Dopis, 3. května 1908, Babice (ZA) 

41. Dopis, 17. května 1908, Babice (ZA) 

42. Dopis, 22. května 1908, Babice (ZA) 

43. Dopis, 27.–28. května 1908, Babice (LA PNP) 

44. Dopis, [před 30. květnem 1908], Babice (ZA) 

45. Dopis, 30. května 1908, Babice (LA PNP) 

46. Dopis, 5. června 1908, Stará Říše (ZA) 

47. Pohlednice, [červen 1908], Babice (ZA) 

48. Dopis, 16. června 1908, Stará Říše (LA PNP) 

49. Dopis, 8. října 1908, Bystrc u Brna (LA PNP) 

50. Dopis, 5. listopadu 1908, Bystrc u Brna (ZA) 

51. Dopis, 19. listopadu 1908, Bystrc u Brna (ZA) 

52. Dopis, 24. listopadu 1908, Bystrc u Brna (ZA) 

53. Dopis, 3. prosince 1908, Bystrc u Brna (LA PNP) 

54. Dopis, 5. prosince 1908, Bystrc u Brna (ZA) 

55. Dopis, 26. prosince 1908, Bystrc u Brna (ZA) 

56. Dopis, 26. ledna 1909, Bystrc u Brna (LA PNP) 

57. Pohlednice, [23. února 1909], Vídeň (ZA) 

58. Dopisnice, [8. března 1909], Babice (LA PNP) 

59. Dopis, [po 24. březnu 1909], Stará Říše (LA PNP) 

60. Dopis, [7. června 1909], Stará Říše (ZA)  

61. Dopis, 14. června 1909, Babice (LA PNP) 

62. Dopis, 6. července 1909, Babice (LA PNP) 

63. Dopis, [srpen 1909], Stará Říše (ZA) 
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64. Dopis, [4. října 1909], Stará Říše (Studium) 

65. Dopis, 7. října 1909, Babice (ZA) 

66. Dopis, [po 7. říjnu 1909], Babice (ZA) 

67. Dopis, [13. října 1909], Stará Říše (ZA) 

68. Dopis, 18. října 1909, Babice (ZA)  

69. Dopis, [14. února 1910], Babice (ZA)  

70. Dopis, [20. března 1910], Stará Říše (LA PNP)  

71. Dopis, 3. srpna 1910, Stará Říše (ZA) 

72. Dopis, [14. srpna 1910], Babice (LA PNP, ZA)  

73. Dopis, [31. srpna 1910], Babice (ZA)  

74. Dopis, [9. září 1910], Babice 1910 (LA PNP)  

75. Dopis, [14. září 1910], Babice (ZA)  

76. Dopis, [17. září 1910], Babice (ZA)  

77. Dopis, [20. září 1910], Babice (LA PNP) 

78. Dopis, [21. září 1910], Stará Říše (ZA)  

79. Dopis, [19. listopadu 1910], Babice (ZA)  

80. Dopis, [1. prosince 1910], Stará Říše (LA PNP)  

81. Dopis, [14. ledna 1911], Stará říše (LA PNP)  

82. Dopis, [po 15. lednu 1911], Stará říše (LA PNP) 

83. Dopis, [22./23. ledna 1911], Stará Říše (LA PNP)  

84. Dopis, [30. ledna 1911], Stará Říše (LA PNP)  

85. Dopis, [16.–23. června 1911], Stará Říše (ZA)  

86. Dopis, 19. června 1911, Stará Říše (LA PNP) 

87. Dopis, 25. června 1911, Babice (LA PNP) 

88. Dopis, 2. července 1911, Babice (LA PNP) 

89. Dopis, 4. září 1911, Babice (LA PNP) 

90. Dopis, 3. října 1911, Babice (ZA) 

91. Dopisnice, 5. října 1911, Babice (ZA) 

92. Dopis, [po 20. říjnu 1911, před 21. listopadem 1911], Jaroměřice (ZA) 

93. Dopis, [před 21. listopadem 1911], Jaroměřice (ZA) 

94. Dopis, 21. listopadu 1911, Třebíč (LA PNP) 

95. Dopis, [prosinec 1911], Třebíč (ZA) 

96. Dopis 14. března 1912, Šebkovice (ZA) 

97. Dopis, [zima 1917–1918], Jinošov (LA PNP) 
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98. Dopis, 2. ledna 1918, Jinošov (LA PNP) 

99. Dopis (lístek), 31. ledna 1918, Jinošov (LA PNP) 
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3.1.2 Matěj Fencl Jakubu Demlovi 

1. Dopis, 15. listopadu 1906, Chodov (LA PNP) 

2. Dopis, 20. listopadu 1906, Chodov (LA PNP) 

3. Dopis, 20. listopadu 1906 II, Chodov (LA PNP) 

4. Dopis, 30. listopadu 1906, Chodov (LA PNP) 

5. Dopis, 3. prosince 1906, Chodov (LA PNP) 

6. Dopis, 5. prosince 1906, Chodov (LA PNP) 

7. Dopis, 25. listopadu 1912, Uhříněves (LA PNP) 

8. Dopis, 14. května 1921, Uhříněves (LA PNP) 

9. Dopis, 22. prosince 1921, Uhříněves (LA PNP) 

10. Dopis, 20. ledna 1930, Uhříněves (LA PNP) 

11. Dopis, 9. října 1931, Uhříněves (LA PNP) 

12. Dopis, 21. srpna 1938, Uhříněves (LA PNP) 
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3.2 Dopisy Jakuba Demla a Matěje Fencla 

 

1 D 

Babice 25. XI. 1905 

Příteli, 

 

můžete-li na vydávání Studia91 vypůjčit za jakýchkoli podmínek 50–100–1000 K, učiňte tak; 

dluhy naše jdou do tisíců a věci krásné se zdržují. Bílkovo dílo nemohu dále vydávat. Vedle 

pana Floriana92 jsme tři kněží,93 kteří obětovali pro Studium všecko, a ještě to nestačí... Není-li 

Vám nikterak možno urychlit náš postup, rozumí se, že se nemusíte omlouvati, jste kaplanem 

jako já – to není ještě kanovník ani prelát... 

 

Pozdravuji Vás bratrsky 

Jakub Deml 

kaplan 

                                                 
91Studium, ediční řada, kterou vydával Josef Florian ve Staré Říši v letech 1904–1912. Byla zaměřena na 
náboženskou literaturu, především na dílo soudobých katolických spisovatelů Léona Bloye, Ernesta Hella 
a Julese Barbeye d’Aurevillyho, své původní knihy tu vydal i Deml. Od roku 1905 vycházely také sborníky 
Studia, v nichž se objevovaly práce původní i překlady jak od Demla a Floriana, tak od řady jejich 
spolupracovníků, většinou kněží – Josefa Ševčíka, Josefa Poláka, Matěje Fencla a dalších. 
92  Josef Florian (1873–1941) po studiích na pražské technice a filozofické fakultě působil krátce jako 
středoškolský profesor v Náchodě. Poté co se seznámil s dílem Léona Bloye, se usadil ve svém rodišti Staré Říši, 
kde začal vydávat díla katolické literatury, filozofie a mystiky. Tyto knihy vycházely v několika edicích, 
k nejvýznamnějším patří Studium (1904–1912), Nova et Vetera (1920–1948; sborníky 1912–1922) a Dobré dílo 
(1912–1941, po Florianově smrti do 1948). Obsáhlá korespondence Jakuba Demla Josefu Florianovi je uložena 
v Moravském zemském muzeu v Brně. Pokud odkazuji v této edici na korespondenci Jakuba Demla Josefu 
Florianovi, vycházím ze strojopisného opisu podstatné části této korespondence, který pořídil v 70. letech 
Jaroslav Staněk. 
93 Deml má na mysli kromě sebe pravděpodobně také P. Josefa Poláka a P. Josefa Ševčíka. Viz níže. 
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2 D 

4. VI. 1906 

Milý bratře, 

 

píšu Vám o svátcích svatodušních.94 Poněvadž pak ukazujete se upřímným, vidím, že Duch 

svatý, jehož nepřestávám vzývati, začíná uskutečňovati prosby mé, které podobně jako ty 

Jeho jsou „lkáním nevypravitelným“. Tedy Vás posílá Duch s otázkami… 

 Nejraději bych s Vámi promluvil ústně, a budete-li míti někdy času, přijeďte do Staré 

Říše; dnes pak odpovím jen na to nejnalehavější a docela krátce: 

 Ani pan Florian, ani já nepíšeme a netiskneme, aniž bychom nezamýšleli něco více 

než literaturu. A jedině toto „více“  zamýšlíme a chceme a dáváme. Poznáte to lehce časem, 

neboť věřím, že setrváte ve své upřímnosti. 

 Už zde jest příčina našeho rozchodu s Dostálovou95 „Modernou“. Jiná příčina téhož 

rozchodu jest racionalism a bludařství „Katolické moderny“.96  Sledujeme je v Novém 

životě,97 Bílém prapoře,98 v Hlídce99 atd. 

  „Jiného základu žádný položiti nemůže, nežli položen jest.“100  A „Katolická 

moderna“ klade naprosto jiný základ: zavrhuje nadpřirozené a klaní se přirozenému; hájí 

Schella,101 Müllera,102 propaguje Spaldinga,103 Bonomelliho,104 Loisyho105 a s posměchem, 

                                                 
94 Oktáv svatodušních svátků byl v roce 1906 od 3. června do 10. června.  
95  Karel Dostál-Lutinov (1871–1923), kněz, katolický básník, spisovatel, překladatel, ale hlavně spolu se 
Sigismundem Bouškou vůdčí osobnost Katolické moderny. Spoluzakládal a redigoval časopis Nový život (1896–
1907). Vztahy mezi Demlem a redaktory Nového života nebyly od počátku nijak vřelé, jak dokládá 
korespondence s Lutinovem, avšak poté, co se Deml seznámil s Josefem Florianem, se staly přímo 
nepřátelskými. Katolická moderna zastávala v rámci církve reformní pozice a okruh kolem Demla a Floriana 
pozice tradicionalistické, v duchu papeže Pia X. Z toho vycházel i jejich pohled na literaturu. 
96 Katolická moderna byla literárním hnutím, které vzniklo v 90. letech 19. století a usilovalo o obrodu katolicky 
orientované literatury. Katolická moderna poprvé veřejně vystoupila v roce 1895 almanachem Pod jedním 
praporem. Vůdčími osobnosti byli Sigismund Bouška, Karel Dostál-Lutinov a Xaver Dvořák. 
97 Viz poznámku č. 95.  
98 Bílý prapor. Obzor katolické moderní inteligence (1902–1905), katolicky orientovaný časopis vydávaný 
v Olomouci. 
99 Hlídka (1896–1941) byla pokračovatelkou časopisu Hlídka literární (1884–1895), vydávali ji rajhradští 
benediktini za redakce Josefa Pospíšila a Jakuba Hodra, zaměřovala se na křesťanskou filozofii, apologetiku, ale 
i na přírodní či sociální vědy. 
100 První list Korintským 3,11: „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus.“ 
101 Herman Schell (1850–1906), kněz, německý katolický filozof a teolog proreformní orientace.  
102  Josef Müller (1855–?) patřil k předním německým katolickým modernistům, od roku 1901 vydával 
v Mnichově časopis Renaissance, který byl oblíben i v okruhu Nového života.  
103  John Lancaster Spalding (1840–1916), americký kněz a první biskup v illinioské Peorii, podporoval 
vzdělávání kněžstva, byl spoluzakladatelem Americké katolické univerzity a mnoha dalších katolických škol. 
Jeho knihu projevů Vyšší vzdělání kněžstva vydal česky v roce 1904 Karel Dostál-Lutinov. 
104 Geremia Bonomelli (1831–1914), cremonský biskup činný v politickém životě, usiloval o usmíření Vatikánu 
a nově vzniklého Italského království, o odluku státu a církve a větší otevřenost církve vůči světu. 
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skrytějším a zjevnějším kárá autoritu Církve. Nekatolicky a neuctivě mluví o Neposkvrněném 

Početí, kultu Nejsvětějšího Srdce Páně atd. Nepřestává napadati celibát, zřízení indexu. Boží 

církevní hierarchii a usiluje ji zbořiti v samých základech. Reformuje tam, kde se reformovati 

nesmí, jako v dogmatech, a způsobem, jakým se reformovati nemá: v bohoslužbě, v kázni – 

a to vše svévolně a cynicky, nebo rozumářsky. 

 Kterak se knížka Zde se vraždí velcí lidé106 dostala do Nového života, je záhadou, již si 

vysvětluji pouze rčením „bonus dormitavit Homerus“107 – neboť Lutinov nic do té míry 

nenávidí, jako génia a světce! Že vydal Bílka?108 Že kdysi tiskl práce O. Březiny?109 

Bláznovství Jakuba Demla?110  Mám na to písemné důkazy (kdyby nebylo jiných!) 

v korespondenci téhož Lutinova, že to vše tiskl z obchodních ohledů – anebo z důvodů jen 

taktických… Musím Vám říkati více? 

 P. Dostál-Lutinov nenávidí Bílka, nenávidí Březinu, nenávidí samého Hella111 (i na to 

mám důkaz písemný) – nenávidí vše nadprůměrné – a pak, vše čistě katolické! Žurnalista! 

Chápete tudíž, že i já, i p. Florian, marně se po léta pokoušejíce o jeho nápravu, konečně 

opustili jsme Nový život! Neb všechny ty práce, které nyní vydává Studium, byly uchystány 

pro Nový život – mnohé z nich také tam hanebně dlouho ležely ladem… 

 Věřte, že vyčerpal jsem všechny možné pokusy a trpělivost, nežli jsem se odhodlal, při 

své bídě, stavět nový útulek pro díla a exegeze – v Studiu. 

 P. Dostál má tak nízkou kvalifikaci pro posuzování věcí Krásných, Velikých 

a Svatých, že byste užasl. Zkazil se příliš záhy tento posedlý novotář a tribun davu. Tím 

                                                                                                                                                         
105 Alfred Loisy (1857–1940), francouzský kněz, filozof a teolog, představitel katolického modernismu, zabýval 
se otázkou biblického mýtu o stvoření. Pro své názory se dostal do konfliktu s Vatikánem, a v roce 1908 byl 
dokonce exkomunikován. 
106 První spis Léona Bloye přeložený Josefem Florianem do češtiny, vyšel nákladem Nového života v Novém 
Jičíně v roce 1902. 
107 Quandoque bonus dormitat Homerus. – Někdy dokonce i Homér chybuje. Citát z Horatiova spisu O umění 
básnickém.  
108 František Bílek (1872–1941), grafik, sochař a architekt a Demlův blízký přítel. Nákladem Nového života 
vyšlo např. Album sochaře Františka Bílka (1897) nebo cyklus Otče náš! (1901) s Březinovým úvodem; cyklus 
zde podruhé vyšel v rámci Demlovy první knihy Slovo k Otčenáši Františka Bílka (1904). Bílkovy dřevoryty, 
reprodukce jeho výtvarných děl, jeho texty i stati věnované jeho tvorbě se objevovaly na stránkách Nového 
života až do roku 1907. Vzájemná korespondence je uložena v LA PNP. 
109 Otokar Březina (1868–1929), básník, esejista, Demlův přítel a učitel. V Novém životě vycházely Březinovy 
básně hned od prvního ročníku 1896 do roku 1901, časopis také často psal o jeho díle. 
110 V Novém životě vycházely v letech 1903–1905 Demlovy básně (některé pod pseudonymem J. Vznata), 
překlady, glosy i studie, např. Volné slovo o četbě a stilu či Slovo k Hudbě pramenů (obě 1903). V roce 1905 
také redigoval samostatné přílohy Nového života, do nichž sám přispěl řadou textů věnovaných dílu Františka 
Bílka. 
111 Ernest Hello (1828–1885), francouzský spisovatel, filozof a esejista katolické mystické orientace; spolu 
s Léonem Bloyem jeden z nejvášnivějších soudobých satiriků a polemiků. Jeho dílo překládal a vydával Josef 
Florian. 
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jedině zůstal. Mám v opisu korespondenci Zeyerovu112 s Bílkem: kdyby se dověděla anebo až 

jednou se doví veřejnost tento úsudek a tyto zkušenosti Zeyera s Dostálem! 

 Odpudil Zeyera, Bílka, Boušku,113 Lémana114 – svým – jednáním… Bílek se k němu 

vrátil z nouze, ač ho nenávidí a on jej. Rovněž Bouška teprve nyní vrací se k Dostálovi – 

a mám důkazy – že z nečistých úmyslů… Herodes a Pilát se našli. Léman (můj bývalý přítel – 

P. Dohnal) vrací se k Dostálovi, ač Dostál vynechával mu v básních celé řádky: já vím, proč 

se vrací… Zkrátka: V Katolické moderně je příliš mnoho shnilého. Věřte mi! 

Peníze pro p. Floriana věrně a ochotně zprostředkuji. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Bez Vašeho dotazu byl bych tyto věci nepsal – ale je toho víc a horšího… 

                                                 
112 Julius Zeyer (1841–1901), český básník, autor rozsáhlého díla v próze i ve verších, generační souputník 
lumírovců, stál však mimo hlavní literární proudy. 
113 Sigismund Bouška (1867–1942), kněz, člen řádu benediktinů, katolický básník a překladatel z katalánské 
a provensálské duchovní literatury. V 90. letech 19. století se stal jedním z hlavních organizátorů hnutí Katolické 
moderny – inicioval např. vydání almanachu Pod jedním praporem, spoluzakládal též časopis Nový život. 
Vzájemná korespondence je uložena LA PNP. 
114 František Léman, literární pseudonym Demlova spolužáka z bohosloví Františka Dohnala (1876–1956), 
kněze, básníka, esejisty, literárního kritika a překladatele z evropských literatur. 
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3 D 

8/8 06 

Příteli, 

 

poslal jsem Vám předevčírem knihu Rilke,115 Geschichten vom lieben Gott.116 Abych nebyl 

v pochybnostech, napište mi prosím Vás, zdali jste ji dostal. 

 Přeložil jsem z ní povídky tři; hned tu první: Das Märchen von den Händen Gottes, 

pak Wie der Verrath nach Rußland kam a Der Bettler und das stolze Fräulein.117 

 Také jsem již psal R. M. Rilkovi o právo autorizační.  

 A napsal byste mi, zdali se Vám kniha líbí a zdali ji tedy přeložíte? V posledním 

případě svůj trojí překlad Vám odevzdám. 

 Tento pátek odjede pan Florian na čtrnáct dní na pouť do La Saletty, kdež bude 

i Bloy:118 pojede přes Vídeň a Ženevu.119 Nechtěl byste taky jet? Cesta odtud sem a tam stojí 

65 K, útrata pak nemusí být velká. Pan Florian bude tento pátek u mne na noc a v sobotu 

odjede o deváté hodině ráno z Moravských Budějovic. 

 

Pozdravuje Vás přátelsky 

Jakub Deml, administrátor 

v Martinkově, pošta Domamil. 

 

Chtěl-li a mohli-li byste do Francie jeti, pošlete mi telegram: Martinkov – Moravské 

Budějovice 

                                                 
115 Rainer Maria Rilke (1875–1926), básník, český Němec, Deml jeho dílo znal a část také přeložil do češtiny 
pro Studium. 
116 Deml název přeložil jako Příběhy o Pánu Bohu, knihu tvoří třináct Rilkových povídek, které poprvé německy 
vyšly v Lipsku v roce 1904 nákladem vydavatelství Insel-Verlag.  
117 Pohádka o rukách Božích, Kterak se do Ruska dostala zrada, O žebrákovi a pyšné slečně. První zařadil Deml 
do své knihy Pro budoucí poutníky a poutnice, další dvě vyšly v Demlově překladu v šestém sborníku Studia 
v listopadu 1907. Všech třináct povídek vydal v roce 1913 Otto Albert Tichý v rámci Dobrého díla. 
118 Léon Bloy (1846–1917), francouzský prozaik, esejista a literární kritik. Po setkání s Barbeyem d’Aurevilly se 
přiklonil ke katolicismu a vykonal kajícnou pouť na La Salettu, což se odrazilo i v jeho díle (např. kniha Ta, 
která pláče). V roce 1900 se seznámil s Josefem Florianem, který se stal jeho prvním překladatelem. Florian 
velkou část Bloyova díla vydal ve svých edičních řadách Studium a Dobré dílo. 
119 Josef Florian podnikl pouť do La Saletty společně s P. Josefem Polákem a setkal se tam poprvé osobně 
s Léonem Bloyem. Nedaleko La Saletty, vesnice ve francouzských Alpách, se v roce 1846 pasačce Mélanii 
Calvatové (1831–1904) zjevila Panna Maria, La Saletta se poté stala poutním místem. Florian po návratu 
lasalettský zázrak propagoval v českých krajích a ve Studiu vyšlo v roce 1907 např. Zjevení přesvaté Panny na 
hoře La Saletské dne 19. září 1846. 
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4 D 

Martinkov, p. Domamil 16/8 1906 

Milý příteli, 

 

obtíže, které člověka odstrašují před nějakým dílem, jsou vždycky zdánlivé. Všecko dokážem, 

ale jen proto nekonáme více, protože nemáme silnější vůle. Modernisti, například, mají strach 

z poslušnosti nebo z celibátu, a proto se jim obé zdá nemožným a nelidským a nerozumným. 

Nemoc vůle! 

 Taulera a Poustevníka120 přeložil jste tak dobře, že mám úplnou důvěru ve Váš překlad 

nebo, abych lépe řekl, ve Váš duchovní sluch. Buďte ujištěn, že jest to uznání, které 

nerozdávám na potkání. Není (toto slovo), hyperbolou, ale více suchým konstatováním. 

A nemyslete, že jest generalizováním jednoho více méně nahodilého a šťastného případu. (Vy 

např. nebyl byste schopen titulovati mě „milý kolego“.) (Kde je pravý – mystický poměr mezi 

dušemi, tam ani mezi bratry nevyskytne se slovo, které by uplatňovalo „rovnost a bratrství“.) 

I mezi pokrevními bratry nejhlubším výrazem lásky a pochopení – je úcta. Říkám Vám to 

důvěrně, protože při nalezení pokladu člověk je vždycky štědrým, aspoň na úsměv. A zdá se 

mi, že Vás nalezám… Hle, byl byste čtvrtým v naší Naději… Pan Florian je první. Třetím 

pater Josef Polák.121 Tyto věci jsou o to tajemnější, čím méně je svědků. A vidím pravdy, pro 

které nacházím výraz ve všech věcech a událostech a zjevech kolem sebe – a vidím zároveň, 

že tento stav je ze všech nejtragičtější… neboť pro množství důkazů, jako pro množství 

zrcadel a hvězd, není možno promluvit, aby se to nezdálo málo odůvodněným a slabým 

a „příliš ideálním“… 

 Tohoto strašného osudu – a tohoto štěstí! Neboť, konečně člověk, bledý jako nemoc, 

musí přiznati si, že všechno závisí od BOHA… Ale představte si úžas a vděčnost člověka, 

který pozoruje, že se mu někdo blíží, a že přichází – od Boha! Kvůli sobě nedivil bych se 

tolik, mám ve své podobě (a to jest podstata člověka) příliš mnoho světského – a kdyby to jen 

něha byla – ale pan Florian? U něho je celý proces daleko tajemnější a přátelství jeho přátel 

mnohem dražší… Zdali se nepodobá (pravé přátelství) – za okolností a z důvodů výše 

uvedených – víře? 

                                                 
120 Převyprávění legendy o Janu Taulerovi, autorem byl německý spisovatel Friedrich (Fritz) Lienhard (1865–
1929), stoupenec německého antimodernistického a tradicionalistického literárního směru Heimatkunst, který si 
vybíral témata z domácí lidové tradice.  
121 Josef Polák (1880–1907), Demlův spolužák z bohosloví a jeden z nejlepších přátel; z vlastních financí 
například podpořil vydání Demlových knih Homilie a Notantur Lumina. Působil jako kaplan ve Stařči u Třebíče 
a také se podílel na vydávání Studia. Později byl přeložen do Mutěnic u Hodonína, kde v květnu 1907 náhle 
zemřel za zápal mozkových blan. Jeho smrt Demla velmi zasáhla a odrazila se také v jeho díle. Polákovi věnoval 
řadu veršů i rozsáhlé pasáže v knihách Domů, Do lepších dob nebo Hlas mluví k Slovu. 
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 Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův – neboť přes tu překážku, že jsi Jonášův: tys 

uvěřil v Toho, jenž není ani Jonášův, ani Josefův aniž koho jiného – leč Boží… „Tělo 

a krev…“122 

 Uvěřiti v toho, jenž činí zázraky, není veliká oběť. Ještě menší oběť jest uvěřiti v toho, 

jenž mluví bolestí nebo něhou. Ale uvěřiti v toho, jenž se blíží v oděvu smilníka, rouhače, 

tyrana, blázna? Jako plamen? Jako krupobití? Jako zemětřesení? A v těchto plamenech uviděti 

tělo panny, pravdu a tělo Eucharistické? Byl byste čtvrtým, který se nepohoršuje… A uvěřiti 

takovým důkazům proti Katolické moderně (Dostálovi, Bouškovi, Bílkovi atd.), které svědčí 

pouze mysticky – protože celý národ je slepý, aby to viděl realisticky? V tom je cena Vaší 

„víry“… a proto mám radost z Vašeho dopisu a z Vašeho styku s panem Florianem… 

 Tendence knihy Geschichten vom Lieben Gott je dobrá: je to skutečně pro děti (jim 

nezáleží na pravdě materialistické: a co jiného jest pravda tzv. historická? A pravda nynějších 

apologetů „křesťanských“?) – jest to proti nynější škole – a proti nynějšímu spolkařskému, 

stádnému světu – proti žurnalismu – a proti všem, kteří podceňují legendu, pohádku, mrzáka, 

dělníka, žida, cizoložnici (nevěstku) – a Boha, a krásu. A katolické „litanie“. 

 A proti všem, kteří všechno očekávají od „sociální otázky,“ od normálu, od zdravého 

rozumu, pokroku, a jak se všichni tito ďábli jmenují… 

 Bůh miluje paradox… A kniha Rilkova je paradoxní… Ovšem nedoufám, že by 

církevní vrchnost, nám ji aprobovala – Bůh žádá od několika katolíků heroismu, aby zůstali 

katolíky, a to: zůstanem, proti celé Katolické moderně! 

 Nedáváme Vám žádné lhůty k překladu, naše věci, jako věci Boží, nikdy nespěchají – 

zvolte si rok, dvě leta, jak chcete… 

 Váš vytištěný překlad už nelze opravit, ale napište nám ony tiskové chyby a my 

připojíme opravu na zvláštním lístku.  

 Buďte ujištěn, že peníze Vaše, které nám pošlete (je to jedno, kterému z nás) přijdou 

na nutnou věc, protože všechny naše věci jsou absolutně naléhavé… i taková pouť do La 

Saletty. Na můj dopis o Lutinovi nemusíte odpovídati, stačí, když věříte. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
122 Parafráze Matouše 16,17: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec 
v nebesích.“ 
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5 D 

Martinkov 17. 9. 1906 

Můj milý, 

 

pan Florian právě odešel, byv tu u svatého přijímání, a já si vzpomínám, že můj odeslaný 

dopis k Vám je neúplný. Ale na to buďte už připraven: neboť jakmile dopisy dvou lidí začaly 

být úplné, přestalo mezi nimi přátelství. Ba, ale rozumějte mi dobře! – vrchol přátelství je 

tam, kde se už nevidí potřeba řeči – „kde jen ruce ještě mluví“, jak jsem napsal ve svém 

Smrtelném tichu.123 Smrtelné ticho není vlastně nic jiného než epištola „de amicitia“ ad 

amicos:124 přečtěte to pozorně – a uvidíte, že je to psáno budoucím – že to bylo psáno i pro 

Vás – a snad jedině pro Vás – a že máme jen právě tolik přátel, kolik je nám jich dáno – a že 

to dostačí – ba musí to dostačiti, jestliže podle nevyzpytatelných úradků jest potřeba na světě 

tolik lidí, kteří mluví… 

 Nic není tiššího nad přátelství, nic pilnějšího, nic rychlejšího – jest to takové třesení 

křídel, že se zdá, jako by se nepohybovala… a jako by vzduch byl vodou či větví… Logika 

a gramatika školská je tu nesmyslem, protože dorozumívání děje se tu tělem (ve výraze tváře 

a rukou např., pak v linii  těla celého od hlavy k nohoum) a tělo poskytuje nesčíslnou škálu 

nuancí – a kde přátelé osobně se neznají, nebojte se, že se tato řeč, řeč těla a jiných mrtvých 

věcí neobjeví… Takzvaná květomluva jest pouze dětská násobilka pro přátelství dětí, a míň… 

Nebo jak jinak mohli bychom se spřáteliti s Verlainem,125 Hellem, Francisem Jammesem,126 

Baudelairem127 – nebo s Dostojevským128 či Dantem?129 A s těmi, kteří se pro nás narodí 

v den našeho úmrtí? … 

 Vidíte, příteli, že se velice těžko dostávám k tomu, abych Vám zodpověděl otázky 

týkající se Vaší knihovny a Vaší práce, tj. Vašich nástrojů. A jsou to otázky dobré a nutné, 

neb hledající ptá se těch, kteří bloudili – a bloudivší mají po svých trampotách a ve svém 

oddechu tu moc, neocenitelnou, že hledajícího postaví na cestu, a řeknou: je Vám, nejdražší 

bratře, volno, blouditi tudy... 

                                                 
123 Součást Demlovy kniha Notantur Lumina, vydané jako devátý svazek Studia v roce 1907. 
124 O přátelství přátelům, může jít o narážku na Ciceronův spis Laelius de amicitia (Laelius o přátelství). 
125 Paul Verlaine (1844–1896), francouzský básník, jeden z prokletých básníků a symbolista. 
126 Francis Jammes (1868–1938), francouzský lyrický básník. 
127 Charles Baudelaire (1821–1867) francouzský básník a kritik, označovaný za prvního z prokletých básníků. 
128 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821–1881) vrcholný představitel ruského realismu, Deml jeho dílo znal 
a obdivoval. Viz níže. 
129 Dante Alighieri (1265–1321), italský básník a předchůdce renesance, jehož dílo Demla velmi ovlivnilo. 
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 Neboť jedině nebezpečné pro duši jest to, „čeho lze dosáhnouti bez nebezpečenství“130 

– – – 

 Z českých časopisů radím Vám odbírati jedině Moderní revui.131 A tu Vám sdělím věc 

zajímavou: Škrdlova Vlasť132 a s ní, jak se rozumí, všechen český oficielní „katolicism“ 

odsoudili Barbeye d’Aurevillyho.133 A na druhé straně, všichni spolupracovníci Moderní 

revue odsoudili Moderní revui a jejímu redaktoru, Arnoštu Procházkovi,134 odřekli své 

spolupracovnictví z toho důvodu, že uveřejnil nejslavnější román nejkatoličtějšího 

spisovatele, Barbeye d’Aurevillyho.135 Redaktor Moderní revue byl nucen obrátiti se na své 

spolupracovníky se zvláštním „dotazem“, chtějí-li, aby Moderní revue přestala vycházeti – 

aby tedy sdělili, pošlou-li příspěvky. Proto jste četl v třináctém čísle Moderní revue ono – 

neobvyklé prohlášení redakce. Nezapomeňte tuto okolnost (sdělil mi ji pan Březina) 136 

rozhlašovati mezi Vašimi známými, poněvadž je jisto, že na soudnou stolici v parlamentě 

Katolicismu (mluvím tak, poněvadž se věc netýká dogmatu, sice bych nikterak neužil slova 

„parlament“) sedli si lidé, kteří mají sedět v lavicích posluchačů. Ach, máme to zkušenosti, 

kdybyste věděl…! S konzistořemi – – – „atd.“ – ale nebudu o tom mluviti.  

 Volné směry 137 neodbírejte. Odbíráme je my, a tak Vám je vždy pošlem. Panu 

Florianovi trvá balení dlouho, až k němu přijdu, tak Vám to odešlu. Nespěchá to: Studium, 

svazek silný, který vyjde tento měsíc, dosti Vás zaměstná…  

 Šalda píše – mnoho studoval – a neškodí, že ho čtete – ale není to, co potřebujeme my. 

Není to chleba – je to literatura. Šalda zplodil Miloše Martena, a vidíte, že to dítě má 

bledničku. A Karásek, „mladší bratr Šaldův“… 

 Já už vidím, že svůj dopis opět neskončím – mám zdlouhavou povahu – ale to Vám 

ještě sděluji, že byste si měl okamžitě koupiti: 

 Schmöger,138 Leben d. gottsel. Anna Katharina Emmerich,139 a sice úplné vydání 

(tuším: Freiburg, 1867–70. Asi dva svazky jen.) A přál bych si toho já i pan Florian, abyste 

                                                 
130 Citát z eseje Otokara Březiny Perspektivy. 
131 Moderní revue pro literaturu, umění a život (1894–1925), časopis věnovaný literatuře české i světové 
i umělecké teorii a kritice, který ovlivnil tvorbu několika generací. Zpočátku dekadentní a symbolistické 
zaměření se v novém století změnilo na orientaci novoromantickou a novoklasicistní. Redaktory byli Arnošt 
Procházka a Jiří Karásek ze Lvovic. 
132  Konzervativní, protimodernistický katolický časopis Vlasť (1884–1941) redigovaný knězem Tomášem 
Škrdlem (1853–1913). 
133 Jules Barbey d’Aurevilly (1808–1889), francouzský básník a literární kritik, ve své tvorbě vycházel z dědictví 
romantismu, ovlivnil mimo jiné tvorbu Léona Bloye. Jakub Deml ho opakovaně cituje i ve svém díle.  
134 Arnošt Procházka (1869–1925) výtvarný a divadelní kritik a estetik, vůdčí osobnost dekadentního křídla 
generace 90. let, zakladatel, vydavatel a redaktor Moderní revue. Také básník a překladatel z francouzštiny. 
135 V roce 1906 vyšel v Knihovně Moderní revue román Ženatý kněz v překladu Arnošta Procházky. 
136 Deml se s Březinou mezi 14. a 17. zářím osobně setkal. 
137 Volné směry (1896–1949), časopis Spolku výtvarných umělců Mánes zaměřený na teorii i praxi moderního 
umění českého i světového. 
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přeložil tu knihu právě,140 ze které je vzato, co bylo v březnovém sborníku Studia. Byla by to 

práce slavná, to Vám pravím, poznáte to, až za několik dní budete ve Studiu čísti článek 

Barbeye d’Aurevillyho o Kateřině Emmerich. Schopnosti k tomu máte – a snad Vás 

Prozřetelnost ne nadarmo tak dlouho ponechala mezi Němci. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                                                                                                                         
138 Karl Erhard Schmöger (1819–1883), německý katolický kněz, později člen řádu redemptoristů, kterého 
oslovila mystická teologie, věnoval se uspořádání díla mystičky Anny Kateřiny Emmerichové. 
139 Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, Schmöger dílo sestavil a vydal u Herdera ve Freiburgu v letech 
1867–1870. Bl. Anna Kateřina Emmerichová (1774–1824) byla německá augustiniánská řeholnice, mystička 
a vizionářka. Její dílo zaznamenal Clemens Brentano. Viz níže. 
140 Fencl tuto knihu opravdu přeložil, vyšla v letech 1917–1926 v pěti svazcích ve Florianově edici Dobré dílo. 
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6 D 

Martinkov, Domamil 19. 9. 1906 

Příteli, 

 

posílám Vám k četbě listy Julia Zeyera, (jsou úplné, a Bílek mi dal právo opsati je) – Bouška, 

který je u mne četl, bez mého vědomí a dovolení připojil k nim své poznámky: i bude Vám 

nyní jasno, proč Bouška v předposledním čísle Nového života Bílkovi tak málo je přízniv141 – 

ale radím Vám, odezírejte při četbě této korespondence jak od Boušky, tak od Bílka – a patřte 

na Zeyera! 

 Též Vám, a pouze Vám dovoluji přečísti si listy Otokara Březiny. 

 A rozumí se, že Vám dovoluji vypsati si z obojí korespondence místa, která budou 

míti pro Vás význam. Dobu Vám neurčuji (do dvou měsíců snad budete s tím hotov?), 

a kdybych něčeho potřeboval dřív, poprosím Vás. 

 Budete-li si přát, pošlu Vám též listy Bílkovy, mně adresované. Jest jich mnoho, 

a proto Vám je neposílám. 

 Též Vám zapůjčuji vzácnou knihu Geistlicher Blumenstrauß,142 a bude-li Vám možno, 

vyhledejte někoho (ale Boušku ne! Ani Dostála!), kdo by doslova přeložil (po způsobu 

p. Floriana) Philomenam S. Bonaventurae.143 Stabat Mater speciosa144 už mám přeloženo. 

 Jako kněz – a spisovatel měl byste míti tyto knihy: 

 I. Spisy sv. Otcův apoštolských,145 přeložil Sušil,146 

 II. Makaria Aegyptského Padesát homilií, 147  obojí vyšlo v Dědictví 

svatoprokopském,148 

 III. Wolter, Praecipua elementa ordinis monastici, Desclée, de Brouwer et soc., 

Brugis 1880,149  

                                                 
141 Bouška otiskl v Novém životě (1906, č. 6–7, s. 274–276) rezenci z názvem Jakub Deml, v níž velmi ocenil 
Demlovo Slovo k Otčenáší Františka Bílka, ovšem tvrdil, že „komentář Demlův je cennější, obsažnější, krásnější 
a umělečtější než sám Otčenáš Bílkův (…). Deml je větším básníkem než Bílek, o tom není sporu“. 
142 Geistlicher Blumenstrauss aus spanischen und deutschen Dichtergärten (Duchovní kytice ze španělských 
a německých básnických zahrad), sbírka duchovní lyriky vydaná roku 1829 německým kardinálem a biskupem 
vratislavským Melchiorem z Diepenbrocku (1798–1853) v Sulzbachu. 
143 Slavík sv. Bonaventury, středověká latinská rýmovaná báseň, nakonec ji přeložil Deml sám, ukázka z jeho 
překladu vyšla v prvním ročníku Meditací (Svatého Bonaventury Slavík. Prolog, in Meditace 1, 1908, s. 221–
223). Knižně Deml celý svůj překlad vydal vlastním nákladem až v roce 1912. Viz níže. 
144 Stála Matka krásná, latinský církevní hymnus, připisovaný Jacoponu da Todi, líčící radost Panny Marie po 
narození Krista, protipól Stabat Mater Dolorosa. V Demlově překladu vyšel hymnus ve čtvrtém sborníku Studia 
v dubnu 1907. 
145 Spisy sv. Otcův apoštolských a Justina mučedníka, přeložil František Sušil, Praha, Dědictví sv. Prokopa 1874. 
146 František Sušil (1804–1868), kněz a významný moravský buditel, sběratel lidových písní. 
147 Sv. Makaria Aegyptského Padesát homilií duchovních, Praha, Dědictví sv. Prokopa 1878. 
148 Dědictví sv. Prokopa, pražské vydavatelství náboženské literatury. 
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 IV. Concordantiarum SS. Scripturae manuale, sestavili PP. De Raze, de Lachaud et 

Flandrin. Parisiis, apud Victorem Lecoffre via dicta Bonaparte 90, 1896.150 

 Také bych Vám odporučoval Heinrich Suso,151 Leben u. Schriften,152 IV. Auflage, 

Regensburg bei Jos. Manz153 1884. A v Praze, v knihkupectví Cyrillo-Methodějském vyšla 

1885 Susonova Knížečka o věčné Moudrosti – za 1 K váz. – Zatím tolik. 

 A pak Vám posílám k nahlédnutí, co jinak nestojí za koupi: Altenberg,154 

Strindberg,155 Annunzio;156 Andrejev.157 – Dostojevského máte? Idiot, Zločin a trest, Bratři 

Karamazovi – to musíte číst – Tolik zatím. Přemýšlím o Vás neustále. 

Bratrsky 

Jakub Deml 

Knihy Březinovy máte všechny? 

A Hellovy?158 

                                                                                                                                                         
149 Wolter, Maurus, Praecipua ordinis monastici elementa, e Regula sancti patris Benedicti, Desclée de Bouwer, 
Bruggy 1880. (Základy benediktinského mnišství)  
150 Raze, Henri de – Lachaud, Edmond de – Flandrin, Jean B., Concordantiarum ss. scripturae manuale, Paříž, 
Lecoffre 1896. 
151 Bl. Heinrich Seuse / Jindřich Suso (kolem 1295 – 1366), německý středověký teolog a mystik. 
152 Heinrich Suso’s, genannt Amandus, Leben und Schriften, ed. Melchior Diepenbrock, Řezno, Manz 1884. 
153 Georg Josef Manz (1808–1894), německý knihkupec a vydavatel především katolické literatury. 
154 Peter Altenberg (1859–1919) vídeňský prozaik a básník, představitel modernismu. 
155 Johan August Strindberg (1849–1912), švédský spisovatel a dramatik. 
156 Gabriele d’Annuzio (1863–1938) italský básník a spisovatel, představitel vyhraněné dekadence. 
157 Leonid Nikolajevič Andrejev (1871–1919), ruský předrevoluční spisovatel, autor mnoha povídek s prvky 
psychologické prózy. Viz níže. 
158 Do roku 1906 vyšly česky Hellovy knihy Podobizny svatých (Praha, V. Kotrba 1898) a Život (část z knihy 
Člověk, Praha, Hugo Kosterka 1898). 
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7 D 

Martinkov, p. Domamil, s. Thomae de Villanova159 25/9 1906 

Můj milý, 

 

mimoděk jsem si vzpomněl na verše: 

  

„Kdo tě potkal a svedl z mých zahrad? Či leká  

tě oblak, jenž zhaslými slunci se pozdvih’ a nad mým domem se prostřel?  

Či smrt, která zabíjí v křižovatkách mé hosty a čeká, 

až sám se přiblížím k oknu, blízko na osudný dostřel?“160 

 

 Myslil jsem skutečně, že nějak stůněte, můj milý. Buď že se rozstonalo Vaše tělo, 

anebo Vaše přátelství ke mně. I rozpomínal jsem se. „Kdo tě potkal a svedl z mých zahrad?… 

Či smrt… „Buďte ujištěn, milý, že ďábelské mocnosti žárlivě střeží místa, kde dva nebo tři 

sešli se ve jméně Božím.“161 I rozpomínal jsem se… Neboť, a věřte mi, příliš dobře, a dlouho 

již, a mnohdy bolestně přesvědčuji se, že Peklo skutečně pracuje proti našemu svatému 

úsilí… Ne lidé, ale Peklo, a prosím Vás, věřte tomu. A prosím Vás, buďte na to připraven. 

A kdybyste byl blíž a kdybyste byl na vinici naši vstoupil dřív, byl byste spatřil, jakých 

prostředků používá Ďábel. A často jak směšných, nemůže-li vážnějších. Ostatně přesvědčíte 

se o tom, až budete čísti svatou Terezii162 nebo Susona. Nemůže-li (Ďábel) uškodit, vyplázne 

aspoň jazyk.  

 Při této příležitosti hned Vás upozorňuji, že všechny spisy sv. Terezie lze dostati 

v překladu německém: Sämtliche Schriften der hl. Theresia von Jesu, übersetzt von 

Dr. Magnus Jocham, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg,163 šest svazků. Není to drahé. 

Dostanete je také někde antikvárně. Rovněž vřele Vám odporučuji Leben und Werke des hl. 

Johannes von Kreuz,164 dva svazky, Regensburg, bei Josef Manz. Pro katolickou mystiku jsou 

tyto věci základem. Z mistra Eckharta165  přeložil Dr. Lang166  pro Studium traktát 

                                                 
159 Sv. Tomáš z Villanovy (1488–1555), španělský kněz, řeholník a arcibiskup, věnoval se především péči 
a chudé a snažil se vyřešit problém chudoby obecně. Kanonizován v roce 1658 papežem Alexandrem VII. Jeho 
svátek se dnes slaví 22. září. 
160 Citát z básně Otokara Březiny Tys nešla ze sbírky Svítání na západě. 
161 Matouš 18,20: „Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 
162  Sv. Terezie / Terezie z Avily / Terezie od Ježíše (1515–1582), španělská mystička a reformátorka 
karmelitánského řádu. 
163 Sebrané spisy sv. Terezie od Ježíše, přeložené dr. Magnusem Jochamem, vydavatelství Friedricha Pusteta, 
Řezno 1869–1870. 
164 Život a dílo sv. Jana od Kříže. 
165 Mistr Eckhart (kolem 1260 – 1328), významný německý pozdněstředověký filozof, bývá též označován za 
mystika. Jeho dílo ovlivnilo např. Jana Taulera nebo Jindřicha Susona. Viz výše. 
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O odloučenosti.167 Věc nadmíru hluboká! Jest to hudba pramenů,168 tento Eckhart. Ovšem, že 

naši doktoři teologie hned vyrukují s výčitkou, že Eckart byl odsouzen Janem XXII., jako 

částečný heretik.169 Nic nedbejme doktorů, kteří nedovedou ocenit poezii. Nesmí se všechno 

v těchto a podobných dílech brát materialistně a jako dogma, nýbrž jako odvaha Krásy, 

sestupující do temnot Ducha. Ostatně, není nebezpečí, že se dnešní člověk stane kacířem: tak 

příliš dnešním kněžím je víra vůbec lhostejna. A věřte mi. Znám příliš dobře dnešní kněžstvo. 

– Doktoru Aloisu Langovi, profesoru (náb.) reálky v Moravské Ostravě poslal jsem druhdy 

adresy knih, které jednají o Eckhartovi: Jestli Vás to zajímá, dopište mu a odvolejte se na 

mne. Denzingera (Enchiridion symbolorum)170 ovšem nekupujte, jest to přeloženo už ve 

Studiu. Zato bych Vám odporučoval studovati Taulera:171 jeho spisy vůbec nemají bludů, 

a Tauler prohlášen od Církve za blahoslaveného. Z Taulera vždy od Vás překlad přijmu. 

Dr. Lang píše nyní studii o Angelu Silesiovi.172 Knihy Silesiovy tvoří jediný svazek. Ale 

skutečně cenným dílem Silesiovým jest Cherubinischer Wandersmann.173 Dr. Lang už to asi 

přeložil.174 Dílo toto považuje Březina za jedno z nejhlubších děl lidského ducha. Však také 

Mickiewicz175 z toho něco přeložil (Silesiovi říká Szlązak).176 

 Gottesminne177 neodbírejte, posílám Vám ji sám, to co z ní mám, ostatní jsem půjčil 

Březinovi. Z korespondence Březinovy poznáte, co Březina o Gottesminne soudí.178 

 Souhlasím s ním. Vidíte to i z toho, že jsem ji už přestal rozřezávat. Je to krotké! Musí 

to být krotké, má-li to odporučovat a chválit dvacet biskupů. Pravda není krotká. A – my se 

                                                                                                                                                         
166 Alois Lang (1869–1957), kněz a učitel na reálném gymnázium v Ostravě, zabýval se soudobou zahraniční 
literaturou a později hlavně díly středověkých mystiků, ve Studiu vyšla jeho práce Jacopone da Todi: blázen pro 
Krista. 
167 Vyšel ve třetím sborníku Studia v říjnu roku 1906. 
168 Odkaz na soubor esejů Otokara Březiny. 
169 Jako dominikán se Eckhart věnoval také hojně kazatelské činnosti a právě pro několik vět ze svých kázání byl 
na konci života obžalován z hereze. Proces skončil až po Eckhartově smrti, papež Jan XXII. (pontifikát 1316–
1334) označil v bule In argo dominico (1329) sedmnáct Eckhartových vět za heretické. Ale Eckhart se ještě před 
smrtí zavázal podřídit papežskému výnosu, nebyl tedy pro herezi odsouzen. 
170  Příručka vyznání víry, běžně užívaná neoficiální sbírka církevních dokumentů, poprvé publikovaná 
německých teologem Heinrichem Denzigerem (1819–1883) v roce 1854 a od té doby mnohokrát doplněná. 
Příručka celá ve Studiu nevyšla, pouze její části – např. Motu proprio papeže Pia X. 
171 Jan / Johannes Tauler (asi 1300 – 1361), německý teolog, kazatel a mystik, spolu s mistrem Eckhartem 
a Jindřichem Susonem patřil k nejznámějším představitelům pozdněstředověké dominikánské spirituality. 
172  Vlastním jménem Johannes Scheffler (1624–1677), německy píšící slezský barokní básník a mystik. 
Zmiňovanou studií by mohl být spis Poutník cherubínský Angelus Silesius z roku 1909. 
173 Poutník cherubínský, sbírka asi 1700 duchovních epigramů, jejichž hlavním tématem je otázka po jednotě 
duše a Boha. 
174 Langův překlad vydal Ladislav Kuncíř v roce 1922 pod názvem Cherubinský poutník. 
175 Adam Mickiewicz (1798–1855), přední polský básník, představitel romantismu. 
176 Polsky Slezan. 
177 Gottesminne: Monatschrift für religiöse Dichtkunst (Boží láska: měsíčník pro náboženské básnické umění) 
vycházel v letech 1903–1907 a 1911–1913 v Münsteru. 
178 Gottesminne je krajina melancholické meditace. Ale, krajina, přes niž se přehnal nesmírný žár, jehož jsme už 
nezastihli. (…) Schází prudkost, vášeň, let, z viditelného do neviditelného varem překypující život. Ani ukázky 
ze starších mystiků nezdají se mi šťastné. (Otokar Březina, Korespondence I, Brno, Host 2004, s. 631) 
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nikdy nedočkáme, aby naše dílo fedrovali biskupové. Ale naši biskupové, čeští, dovedou 

fedrovati časopis německý. Jsme žebráci. Jsme už velmi ničemný národ. Otrocký. Naši 

posvěcení „soudcové“ nepotřebují pravdy, kopou i do tak čistého a velikého díla, jako je 

Barbey d’Aurevillyho. Nedávno odsoudila konzistoř brněnská a vrátila mi dva překlady knih 

Léona Bloy.179 Kterak prý se vůbec opovažuji něco takového jim poslati. Ale to přece uznali, 

že tendence je dobrá. Odpověděl jsem podle pravdy. Ach, my katolíci… Pöllmann180 však mi 

slíbil, že v Gottesminne na Léona Bloy nezapomenou, a že už, na mé upozornění, práci tu 

zadal. Ovšem, Gottesminne, bude náš – slepý tribunál odporučovati… Němci je dovoleno vše. 

Německá řeč asi tak nepálí. Němec má mnoho „pomocných slov“. Budiž. 

 Chimeru181 Vám vřele odporučuji, ač dostanete-li ji. Zeptejte se v Moderní revui, 

poproste třeba jménem mým nebo p. Floriana, zdali ještě vychází. Zdá se mi, že už nevychází. 

Vídal jsem ji u Březiny. A zvláště bych si přál znáti Rudela,182 nemýlím-li se v jeho jméně 

(ale není totožný s Rydelem!),183 spisy jeho vyšly právě v jednom sešitě Chimery. A to vůbec 

ponejprv, z rukopisů zesnulého, který za svého života nic neuveřejnil. Mystik. – Chimeru 

bych Vám sám z pokladny Studia platil. Do německých časopisů bych Vás vůbec nenutil. 

Máte již Hochland.184 Ostatně optám se na to ještě p. Floriana. Neue Wiener Rundschau185 

snad se jmenuje velký, seriózní list, v němž jsem u p. Březiny četl Kassnera.186 Snad to. 

Rudolf Kassner je hluboký. P. Březina mi právě zapůjčil jeho knihu, Rudolf Kassner, Motive. 

V Moderní revui je také o ní zmínka. Vyšla u S. Fischera187 v Berlíně a stojí za čtení. Jakmile 

budu s ní hotov, půjčím Vám ji. – Čtete i rusky? Ruské časopisy máme (Věsi).188 Jak se Vám 

líbí Andrejev? Je to skutečný umělec. Rovněž Stefanyk.189 Z Moderní bibliotéky Vám vřele 

odporučuji malou knížečku: Nouhonys, Egidius a cizinec.190 Jiného nic odtud. 

Eckharta bych si přál též: nevíte, kde vycházejí jeho spisy? 
                                                 
179 Konzistoř odmítla udělit imprimatur knihám Obviňuji se a Příležitostné slovo podnikatele bourání. (Jakub 
Deml, Pro budoucí poutníky a poutnice, s. 229) 
180  Ansgar Theodor Pöllmann (1871–1933), německý benediktin, v letech 1903–1907 vydavatel časopisu 
Gottesminne. 
181 Chimera (1901–1910), polský literární měsíčník, zaměřený na moderní evropskou literaturu. Redigoval ho 
básník Zenon Przesmycki (1861–1944), známý pod pseudonymem Miriam. 
182 Viz poznámku č. 199. 
183 Lucian Rydel (1870–1918), polský básník a dramatik z okruhu hnutí Mladé Polsko. 
184 Hochland (1903–1971), německý časopis s podtitulem Měsíčník pro všechny oblasti vědění, literatury 
a umění, vydávaný v Mnichově. 
185 Neue Wiener Rundschau (1901–1902), rakouský literární časopis, v němž publikoval např. Peter Altenberg. 
Viz výše. 
186 Rudolf Kassner (1873–1959), rakouský spisovatel, esejista a překladatel. Jeho Motivy, vydané v Berlíně 
v roce 1906, jsou sbírkou esejů. 
187 Berlínské nakladatelství Samuela Fischera bylo založeno v roce 1886 a existuje dodnes. 
188 Věsi (1904–1909), ruský časopis, který vycházel v Moskvě za redakce S. A. Poljakova. 
189  Vasyl Stefanyk (1871–1936), ukrajinský spisovatel, autor povídek líčících hrůzný život na haličském 
venkově. 
190 Wilhelm Gerard van Nouhuys (1854–1914), nizozemský spisovatel a kritik. Zmiňovaná kniha Egidius 
a cizinec vyšla v roce 1905 v Moderní bibliotéce. 



 55 

 Der bunte Vogel191 patří p. Florianovi, vraťte ho po přečtení přímo jemu. 

 Redakci Studia opět převezmu od p. Floriana, poněvadž jemu taková práce překáží – 

ale konzistoř mi nařídila, že první sešit musím poslati k aprobaci v rukopise, ostatní pak čísla 

hned po vytisknutí. Váš překlad z Jeana Paula192 byl bych měl rád hned v čísle prvním (které 

vyjde 1. prosince), jenže nemám tolik důvěry v konzistorního referenta – on by v tom našel 

nevěru –, a proto jsem nucen odložiti tu práci až do čísla druhého. Neboť nerad bych Studiu 

znemožnil cestu hned v počátku – když je to natištěno, jinak se to čte… 

 Nevím, co bych Vám měl k informaci ještě psát – to se ukáže časem. Ale z mých slov 

na začátku vidíte, že opravdu na Vás myslím – S těmi matrikami atd. netrapte se tuze. Co 

vykonati musíte, to konejte klidně. Uvědomte si, že i v takové práci jsem vedle Vás… Jsem 

vždy s Vámi. A nic není zpožděno, když si již uvědomujete, že bylo něco zpožděno… Tímto 

uvědoměním jest vše vykoupeno… Živte tuto lítost, ale zůstaňte klidným – Váš klid bude 

posilovati i můj. Neklid jest pozorovati i ve Vašem písmě. Hleďte, jak Březina každou 

písmenku maluje… a pan Florian… Pište aspoň tak zřetelně (čitelně) jako já: a poznám, že 

jste klidný… U Vás mi na tom záleží – protože jsem Vás nalezl – a chci, aby můj přítel byl 

klidný. Hleďte, to nás vždy bolí, když vidíme, že přítel nějak trpí – třebas i neklidem – je to 

znamením, že přátelství naše není dosti silné, abychom ho potěšili a uklidili… Nebylo by 

snad dobře, kdybyste se hlásil na štaci českou? 

 Také v tom jsme si podobni, že i já jsem byl (ovšem jen dva roky) na štaci německé.193 

Ale odešel jsem odtud. A vidím, že to bylo dobře. Snad právě tato okolnost Vás znepokojuje. 

Nevím. Každý jinak snese. 

 

Pozdravuji Vás bratrsky 

Jakub Deml 

 

Dostojevského čtěte co nejdříve! Uvidíte nejen slávu slova, ale rozpláčete se i nad jeho 

hloubkou… uslyšíte Srdce jako pláč velkonočních zvonů... 

 Vždyť Vám to dá knihkupec na dluh. A o ty časopisy se tolik nestarejte – také se tím 

maří čas. – Ephemerides.194 Velmi na Vás myslím. – 

                                                 
191 Pravděpodobně almanach Der bunte Vogel von 1897, který uspořádal a vydal německý básník a novinář Otto 
Julius Bierbaum (1865–1910) a výtvarně doprovodil významný švýcarský malíř a dřevorytec Félix Vallotton. 
192  Vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter (1763–1825), německý spisovatel. Fenclův překlad 
eschatologické vize S trosek světa hlásá mrtvý Kristus, že není Boha vyšel v šestém sborníku Studia v listopadu 
1906. 
193 Deml tím míní své kaplanování v Kučerově na Hané od 1. září 1902 do 1. srpna 1904, kde byla většina 
obyvatelstva německá. 
194 V latině ephemerides znamená deníky, ale Deml měl v tomto případě zřejmě na mysli pomíjivost. 
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8 D (fragment, opis z knihy Pro budoucí poutníky a poutnice) 

20. X. 1906 

Milý! 

 

Nepochybuji, že jsem Vám způsobil zármutek, jak pravíte. Stalo se to tím, že jsem Vám 

nemohl ihned odpověděti: dobré vydání bl. K. Emmerichové má pan Florian, čekal jsem 

pravidelnou jeho návštěvu a on – nepřišel. Bez jeho rady nechtěl jsem Vám v té věci psát, 

a on nepřišel. Hleďte, jak jeden zármutek má vzápětí druhý. Jak vidíte, nestalo se mou vinou 

– chtěl jsem Vám dáti informaci bezpečnou. Mám ještě více osvětlovati svou nevinu? Mám 

vypravovati, že nerad dotazuji se p. Floriana písemně, a sice jedině pro příliš zdlouhavé 

poštovní spojení s Říší, a že jsem zcela jistě ho očekával a že jsem Vám skutečně mínil, chtěl 

okamžitě psát? Není snad potřeba těchto a jiných důkazův. Ale jak prudce – litujete! Pravíte, 

abych Vám neodpovídal, a litujete, že jste mi kdy psal. Je mně milé toto přiznání Vaše, 

přijímám je jako projev citu – jiného. Řeknu-li to hned, nebude to zcela dobře. Ale přece 

nějak to řeknu: Zdálo se Vám, že Vaši duši beru na lehkou váhu. – Ne, žádnou duši tak 

nepřijímám. Nejméně tu, která se blíží. A vše, co mi v tomto obcování překáží, jako jídlo, 

spánek, návštěvy jisté, úřední záležitosti atd., považuji za svou kletbu a zlo. Bolest mi to 

působí. Věřte tomu. Nic nechci než duši. A věřte též, že jsem svou duši ještě – nerozdal, jak 

by se asi zdálo. Není snad tady ono místo, odkud vznikly pochybnosti Vaše o pravosti mého 

přátelství k Vám? Zákon gravitace je ten, že všechno padá, co nepracuje proti pádu, plavbou, 

letem, vůlí. A když něco padá, zdá se, jako by všechno pracovalo k tomuto pádu… Od 

věčnosti. Vznikne-li v nás nějaká pochybnost: všechno pracuje k této pochybnosti. I mlha, 

padající lupení, prázdnota po odlétlých ptácích, listonoš, sestra, noc, den atd. atd.: vše. Vidíte, 

můj milý, co bych musel vyléčit, abych uzdravil Vaši ránu. Zahojí se sama! Tak jako jaro 

přichází samo. Nenechati v přátelství některou věc nerozřešenou znamená konec přátelství. 

Pochopiti Mysterium ubohým lidským rozumem znamená konec víry. A co horšího: konec 

štěstí, konec OBĚTI, konec blaha! 

 Marně tedy byste naléhal, abych Vám vše vysvětlil, jste mi přece a skutečně milý! – 

 Stromy opadávají, den se krátí, nebe snižuje se mlhami: odumírání, tesknota – ale 

člověk je pánem ve všem tom, a proto buďte vesel! 
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9 D (fragment) 

Martinkov 26/10 1906 

[…] ale nejste už svůj… 

Svatá Mechtilda195 se modlí: cizíma myšlenkama myslím, cizími slovy mluvím, 

cizíma očima se dívám, cizím srdcem cítím, cizíma rukama pracuji… 

Nebojte se, můj drahý, vyjdete ze své pouště a porozumíte větě, že jsou „bytosti 

s odleskem vnějších věcí v oku“ a co znamená „oči, s odleskem vnitřním krve“, jak jsem 

napsal ve svém rozjímání vánočním. 196  A porozumíte jiným věcem, jakož jste jim 

porozuměl… Pro Vás janua linguarum reserata.197 Konečně už kdokoli snad rozumí mému 

SLOVU (svět je úžasně už vzdělaný, a už je příliš mnoho křesťanů…), Vy však Slovo mé 

milujete – jaká to pro mne sláva! Jediná sláva člověka, když někdo pro něj už trpí, s ním 

dýchá, jeho očima se dívá, jeho duchem myslí, jeho rukama pracuje – a Vy víte, že mé Slovo 

není moje Slovo… a proto, co dávám, dávám s takovou lehkostí, veselostí, štědrostí 

a jistotou... Jaká sláva a jaká útěcha pro mne, že někdo mému Slovu uvěřil a mým smíchem se 

směje – neb o nic jiného se nejedná než o patření na „Tvář Boží“ a práce může být jakákoli…  

Jaká útěcha pro mne Vaše láska, neboť žijete-li Vy ve mně, má léta počítají se 

dvakráte, a zemru-li v třiceti letech, vyplnil jsem věk šedesáti let, a radoval-li jsem se den, Vy 

jste mi tuto radost vykoupil utrpením týdne, a hřešil-li jsem týden, Vy jste můj hřích odpykal 

kajicností sedmasedmdesáti dní, a co já odpočívám, Vy pracujete – a vše naopak – neboť 

věřím ve svatých obcování a poznal jsem tajemství skryté vzájemnosti a souvislosti 

a rovnováhy mezi dušemi, a přiznávám se Vám, že je to zatím mé poslední veliké tajemství, 

které jsem poznal… 

Vím, že Vám odpovídám neúplně a jednostranně, vím najednou, co bych měl přesně 

odpověděti, ale vím, že mne doprovázíte očima, i když se odchyluji a odvracím náhle jinam… 

dle toho, co se zrcadlí právě v oku, neboť jedná-li se o rozmluvu mezi dušemi, „tonoucí 

zachytává se tonoucího“. A píšete-li např., že jste se cítil opuštěn, ztracen a jako zavrhnut ode 

všech – anebo píšete-li, že jste viděl celou svou chudobu – anebo napsal-li jste, abych jistá 

Vaše slova a otázky považoval za nenapsaná – všechna tato Vaše přiznání jako signály 

různých světel za noci vydávají svědectví o tom, že nepíšete, nýbrž že skutečně žijete, 

a žijete-li, že také budete žíti, že jste mysticky zdráv, že jste pravdivý, upřímný, pokorný, že 

                                                 
195 Sv. Mechtilda Magdeburská (asi 1207 – asi 1282), německá středověká mystička, svá poznání a vize začala 
zapisovat na radu svého zpovědníka, dominikána Heinricha z Halle. Její dílo, sepsané v lidovém německém 
jazyce, tvoří šest knih a je známé pod názvem Tekoucí Světlo Božství (Das fließende Licht der Gottheit). Do 
češtiny ho přeložil Josef Ševčík. 
196 Citáty z prózy Děti, která vyšla v Demlově knize Notantur Lumina. 
197 Brána jazyků otevřená, odkaz na dílo Jana Ámose Komenského. 
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zasluhujete, aby Vám do ruky vtisknut byl život, pochodeň, dar, nesmrtelnost, žezlo, meč, 

srdce. A což je nejdůležitější: když přijde čas, že dovedete býti sám – se svým Bohem… 

A konečně i sám, když Bůh Vás opustí… Toť poslední zkouška nejsilnějších… Kameny 

budou vám milé jak chléb – a nebudete čekati, až Vám budou zaměněny za chleba, Vy sám si 

je zaměníte, jak učinili všichni, kteří jdou před námi. – Neříkejte, že jste mne urazil, to by 

znamenalo, že Vám nerozumím, a neříkejte, „dítě jsem já“, neboť atd., jak je to u Proroka – 

Vaše slova, vůle, síla, zdraví, odvaha, to všechno svědčí, že jste muž – a můžete rozdávat, 

a budete rozdávat – jste v Centru života, jste kněz, vládnete nad mystickým tělem Kristovým.  

Co se týče Kateřiny Emmerichové, nezáleží na tom, kolikáté vydání, jen aby bylo 

úplné, dle Vašeho dopisu je však vydání, které Vám Mussotter198 poslal, neúplné. Jestli jste 

mu je dosud neposlal zpět, převezmu si je já a zaplatím, jen mi je pošlete i s účtem, ale 

nařiďte Mussotterovi, aby hledal vydání úplné, on jistě Vám je obstará, a zatím můžete 

překládati z vydání neúplného, potom snadno doplníte místa vynechaná. Anebo zatím čtěte 

Dostojevského a Chimeru. Pan Florian má vydání francouzského Emmerichovy, a proto Vám 

je nepošle, jeť lépe, když se překládá z originálu. – Je to skutečně Norwid,199 kterého jsem 

Vám chtěl odporučiti, a nikoli Rudel. A úsilovně Vás prosím, abyste ihned zakoupil ten VIII. 

tomus200 Chimery, kdež jsou Pamieci Cypryana Norwida201 – a kromě toho tomus VII., kde 

jest jeho Boga-Rodzica.202 Tato práce může být pro nás velmi významná. Ze starších svazků 

jiných nekupujte teď, ale nový ročník Chimery odbírejte. Z jiných časopisů radil bych Vám 

jedině ještě Mercure de France.203 Snad Vám zatím Chimera stačí. – O Bílkovi zas jindy atd. 

Susona, prosím Vás, vraťte mi brzo, stále takových knih člověk potřebuje. Duch Páně s Vámi, 

milý! 

 

Jakub Deml 

                                                 
198 Josef Mussotter, antikvář z jihoněmeckého Munderkingenu, u nějž Deml objednával především staré tisky 
německých mystiků. (Viz též Demlovu deníkovou knihu Rosnička.) 
199 Cyprian Kamil (Konstantin) Norwid (1821–1883), polský romantický básník, dramatik, sochař a malíř.  
200 svazek. 
201 VIII. Svazek Chimery vyšel v roce 1905. 
202 Epická báseň Bohorodička vyšla v VII. svazku Chimery v roce 1904. 
203 Mercure de France, francouzský časopis, vydávaný od 17. století, v roce 1890 ho obnovili francouzští 
symbolisté a vychází dodnes. 
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10 D 

[po 26. říjnu 1906] 

Milý příteli, 

 

abych ničemu neublížil, radil jsem se ještě s panem Florianem, i prosím Vás, kdybyste 

Kateřinu Emmerichovu překládal dle vydání prvního, nezkráceného, neboť v každém 

podobném zkrácení nevidíme snahu po nějaké nápravě, nýbrž ústupek jakýsi obecenstvu. 

Mnoho jsem o Vás hovořil s panem Florianem, a vím, že nezpyšníte, prozrazuji-li Vám, že 

pan Florian konstatoval u Vás vnitřní sílu, která roste každým dnem jako řeka přibírající 

prameny – anebo vůbec jako vše, co roste. Zkrátka zdraví – anebo život. Vnitřní čin. A to jest 

Budoucnost. A, abych nezapomněl: prosím Vás, kdybyste začal překládati onu knihu, kde jest 

Vidění vánoční,204 jež bylo v březnovém sborníku Studia. S tiskem nemusilo by se čekati až 

na konec, mohlo by se začíti, jakmile byste měl takovou dávku překladu, že byste pak tiskaři 

vystačil: tiskařové naši vysázejí jeden aršík asi do osm až deset dní. Až se do toho dáte, 

uvidíte, že Vás práce strhne... a co důležitějšího: duše Vaše se soustředí a zmohutní... Je to 

analogické s prací fyzickou, která posiluje svalstvo i nervy i krev. A pak, teprve při této práci 

poznáte mnohé věci, které Vám nemůže říci žádný člověk. Podobná práce vždycky znamená 

objevení Ameriky.  

 Gottesminne, Volné směry a korespondenci Bílkovu jste obdržel? Ve svém listu se mi 

o tom nezmiňujete. Jste asi velmi zaměstnán. Také Vám chci říci, kdybyste neměl dosti peněz 

a potřeboval tu neb onu pomůcku ke své práci, mějte ke mně důvěru, napište, kolik 

potřebujete, a já Vám účet zaplatím z pokladny Studia, doufám totiž, že Prozřetelnost nikdy 

nám nedá trpěti nouzi v tom, co je ke slávě Boží. Váš překlad z Lienharta Tauler a Poustevník 

vyjde v nejbližším (asi v prosincovém) sborníku Studia. 205  Překlad z Jeana Paula asi 

v lednovém. Tážete se, zdali bych přijal překlady z deníku Brentanova.206 Rozumí se, že ano. 

A rovněž z Taulera. – Viďte, že ta Gottesminne je trochu slabá? A Volné směry jednostranné? 

Jak byste přeložil tyto verše: 

 

Schön ist die Jugend, die uns erfreut. 

Doch wer will sie halten? Sie flieht und bereut, 

                                                 
204 Radostné vidění blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové v době vánoční leta Páně MDCCCXIX, výňatek 
z knihy K. E. Schmögera Život a dílo A. K. Emmerichové. Andrej Stankovič se mylně domnívá, že toto vidění 
přeložil Fencl. Srov. Andrej Stankovič, Josef Florian a Stará říše, s. 382. 
205 Překlad byl opravu publikován v nejbližším sborníku, který ovšem vyšel až v dubnu 1907. 
206 Clemens Brentano (1778–1842), německý básník a prozaik, patřil k mladšímu proudu německé romantiky, 
jeho život zásadně změnilo setkání s jeptiškou a vizionářkou Annou Kateřinou Emmerichovou v roce 1819. Až 
do její smrti v roce 1824 zaznamenával v denících její vidění, úvahy a řeči, které později uspořádal a vydal. 



 60 

und wer fröhlich sein will, der sei ‘s heut’, 

und für morgen ist keine Gewissheit.207 

 

Jak víte, je to z knihy Rilkeho. Od Rilkeho máme ještě dvě jiné knihy. 

 Mám téměř ustavičnou korespondenci s nejdůstojnější konzistoří atd.208 Až se setkám 

s Vámi, vše Vám povím... Příliš, příliš mnoho událostí krouží kolem mé hlavy... Vaše láska 

mne posiluje, a v některých chvílích i zahanbuje a rmoutí, protože se mi zdá, že moje láska 

má přílišné požadavky... Prosím Vás, mějte se mnou slitování...  

 

Zcela Váš  

Jakub Deml 

                                                 
207 „Jak krásné jest mládí, proudící v nás, / kdo však je zadrží? S pláčem odletí zas, / a chce-li kdo vesel být, 
budiž jím včas / zítřek již smrti možná dán v pospas.“ R. M. Rilke, Příběhy o Pánu Bohu, povídka O žebrákovi 
a pyšné slečně, přeložil Jakub Deml, Studium, šestý sborník, s. 30. 
208 Deml v této době korespondoval s brněnskou biskupskou konzistoří kvůli vydávání sborníků Studia, žádal 
o udělení povolení pro vydání (imprimatur) jednotlivých částí sborníku. 
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11 D 

3/XI 1906  

Milý, 

 

já vím, že bych Vám dnes neměl psát, ale je takové ticho v mém večerním pokoji, v mém 

pustém domě, že tikot hodinek přede mnou na stole ležících zdá se jediným zúčastněným 

svědkem mého života... Nejsem na tom nejhůř: v kamnech za mnou praská oheň 

v přestávkách, jako vzpomínky osamělého. Nejsem na tom nejhůř: přede mnou tikot hodin, za 

mnou praskot ohně... 

 Také potřebuji velice mnoho peněz. Včera a dnes také byl u mne pan Florian, který 

(mimochodem řečeno) od počátku naší známosti, kdykoli se zmýlím, napomíná mne, abych 

neužíval slova „přítel“ nebo „láska“, ale tentokrát ani pan Florian mne nerozveselil. Ono je to 

v takových případech nesnadno: jsem tělesně churav, a už od několika let netrvaly mé srdeční 

záchvaty tak dlouho. Lékař mi před dvěma lety řekl, že má srdeční vada není organická, nýbrž 

dojmová. Za týden odcestuji se do Třeště, jsem tam ustanoven za kaplana.209  Má 

administratura končí, a proto je více dojmů a starostí. Vy nepíšete. 

 

Váš oddaný 

Jakub Deml 

                                                 
209 Deml byl do Třešti přeložen nečekaně k 1. listopadu 1906. V Martínkově působil od dubna 1906, nejdříve 
jako kooperátor, po odchodu faráře Rumlera do penze v červnu 1906 jako administrátor, což bylo poměrně 
samostatné postavení. V říjnové sborníku Studia však vyšel redakční článek Výstraha věřícím země moravské, 
polemizující s výroky biskupa Huyna. Deml byl obviněn z jeho autorství a za trest přeložen do Třešti. Viz níže. 



 62 

12 D 

10/XI 1906 

Můj milý, knihu Clemense Brentana Godwi210 mám, až si jí budete přát, pošlu. Před svým 

odstěhováním posílám Vám ještě některé drobnosti, mezi nimi též Brunnerovy211 

anarchistické Obzory,212 abyste poznal a viděl, jak anarchisté jsou čilí a ve své žebrácké bídě 

jak jsou obětaví a jaký smysl mají pro věci krásné – a jak daleko a pozadu za nimi jsou: 

katolíci! Skutečně, dnešní katolíci připadají mi vůči anarchistům jako hokynáři, sprostí, tupí, 

špinaví... Sice by aspoň katolická inteligence pochopila a oceňovala význam Studia a takový 

Nový život byl by jim prostě nesnesitelný svým nevkusem a hloupostmi. Ale – klérus náš už je 

tupější než laici. 

 Na ty obrázky z Obzorů dejte mi prosím Vás pozor, jsou to věci delikátní, a zvláště je 

mně drahá Hlava tigra.213 Myslím, že si Obzory jistě objednáte. O anarchistech rád bych Vám 

řekl víc, jenže nyní jsem zaměstnán – i mohlo by se zdát, že soudím nesprávně. Anarchie má 

budoucnost – a jsou to jediní důslední lidé tohoto světa (huius saeculi).214 Demokracie je 

konfuzní, polovičatá a nemá důvodu ani sociálního, ani historického, ani – teologického. 

Všechno svědčí proti ní. Tak jako všechno svědčí proti Katololické moderně, kompromisní, 

polovičaté. 

 Poslední boj na zemi bude mezi římskými katolíky: papeženci a anarchisty. Nikdo to 

u nás nevidí, a omezeným lidem v Církvi se zdá, že se to spraví ignorováním. A zatím, 

anarchisté budou míti ve světě převahu svým duchovním (estetickým etc.) vytříbením – 

kulturou a odvahou k: činu! Naši modernisté a klerikálové jako demokratická luza osvojili si: 

řečnění, petice, protesty, rezoluce!!! A potisknout hodně papíru... a naříkat... a vyčítat... 

a posílat do novin „opravy“... 

 Tak vám stručně poukazuji na nový význam našeho Studia – uvědomit si, přichystat se 

na boj poslední... Snad to ve Studiu zpozorujete... Náš boj s nimi je neviditelný, je to 

pozorování – neboť ještě nepřišel čas, a sotva se ho dožijem – ale doposud konají nám 

katolíkům anarchisté dobrou službu... pomáhají umývat a česat – buržou... Šlapou housenky. 

Až se to dokoná a prostranství mezi nimi a námi se vyklidí – nastane boj poslední – a to bude 

teprve skutečný boj... To nebudou davy... to budou jednotlivci – konejme zatím hlídku. 

 Nová adresa má: Třešť, Morava. Jsem tam kooperátorem. 

                                                 
210 Clemens Brentano, Godwi aneb Kamenný obraz matky, Brémy, Wilmans 1801. 
211 Vratislav Hugo Brunner (1886–1928), český grafik, ilustrátor a karikaturista, přátelil se s Eduardem Bassem 
či anarchistou Michalem Káchou. 
212 Obzory: umělecký měsíčník (1905–1906), vyšlo pouze deset čísel, přispěvateli byli např. Jiří Mahen, Helena 
Malířová, Antonín Sova či Rudolf Těsnohlídek. 
213 Arnošt Hofbauer, Hlava tigra / Tygr, lept, Obrozy 1, 1906, č. 4 [příloha pro abonenty]. 
214 Této generace. 
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 Jste tedy zvědav, co se se mnou stalo. Je to mnoho věcí, ale všechny jsou hotovy 

a odbyty, jak je u mne ve zvyku. Jen se tažte a já Vám napíšu, nemůžete-li za mnou přijet. 

Můj zármutek občas prýští z hloupého zaměstnání úředního a hlavně z tuposti našeho 

kněžstva… 

Pište mi brzo!  

 

Srdečně 

Jakub Deml 



 64 

13 D (fragment, opis ze Studia) 

12. XI. 1906 

PŘÍTELI P. M. F. 

 

Och, nemáte představy o naší situaci, myslíte-li, že by nám nepomohlo třicet korun, když je 

nám vítaným a vzácným často halíř! A již jsme v dokonalosti křesťanské – pravím to zcela 

vážně – tak daleko pokročili, že se nám nejedná o zaplacení dluhů (nyní!), nýbrž o udělání 

tolika dluhů, kolik při zdravém svědomí je vůbec možno! Rozjímejte, příteli, tato slova, snad 

pochopíte, jaké jest postavení přátel Pravdy od věků do věků. Jen skutečná chudoba má tuto 

odvahu a toto Světlo... Jste dosti silný, abyste snesl jeho paprsky? Poněvadž mi nepíšete 

každý den, a poněvadž já na Vás myslím každý den, bude se Vám snad zdáti, že jsem ještě 

truchliv... Ale nejsem již! Boží bojujeme boj, a chvíle se míhají jako blesky a jako třpyt zlata 

– – – 
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1 F  

Chodau, 15/11. 06 

Můj milý, 

 

mám Vás snad zvláště ubez[pe]čiti, že i nepíši-li denně, přec na Vás myslím stále? Vždyť vše 

vede a řídí mé myšlenky k Vám: škola, kde klidím jen zklamání, ulice kde potkávám příliš 

mnoho ztracených ovcí, kostel, který zeje prázdnotou, protestan[t]ská modlitebna, jež mne až 

příliš živě volá u vědomí nesnáze zdejší pastorace, tovární komíny, jež ve dne chrlí kouř 

a večer mně vrhají do pokoje zář rudých plamenů, ba i ty telefonní dráty, jež tak často, za 

nočního ticha, když už vše v domě spí a jen moje lampa hoří, se vyzvučí jednotvárnou 

melodií monotonních písní, i ty dráhy upomínají mne, že v dáli kdesi bije srdce, v jehož 

tepotu ozývá se můj život... A mám psáti dále, že Každou hodinu, Každou minutu cítím 

prázdnotu okolí a i vlastní duše, již by vyplnil někdo, jehož každé Slovo dýchá životem a volá 

k životu. Ano i tehdy, když jsem Vám svou netrpělivostí dal příčinu k pochybám a k otázkám, 

na něž jsem nenalezl odpovědi, i tehdy jsem myslil na Vás a celá má duše soustředila se 

k Vám jako k svému Slunci. Neodvažuji se na tomto místě užíti, tuším, přirovnání Březinova 

o hvězdách svržených: spíše nazval bych se souputníkem, jenž od svého středu přijímá i teplo, 

i světlo. 

 Než k čemu mnoho slov: již dávno vyčetl jste z mých listů oddanou lásku a upřímnou 

úctu, kterou chovám k Vám, k Vašemu Slovu, k Vašim listům... Proto nebudu zase znovu 

děkovat za to, co jsem dostal tento týden, ač bych měl k tomu příčiny: vždyť odkryl jsem ve 

Vaší duši novou, posud mně ukrytou strunu, která se mně ozvala čistým a silným tónem. 

S Vašimi slovy o Obzorech úplně souhlasím. Již asi před měsícem, když jsem zvěděl o tomto 

novém časopise ze Studia, dopsal jsem si pro ukázkové číslo, a jakmile jsem přečetl některé 

práce, objednal jsem si celý. Ovšem posud jsem ho neobdržel, ale p. Bouček215 omluvil se mi 

před několika dny lístkem, že byl příliš zaměstnán přípravou nového svazku, a zároveň 

oznámil, že nový ročník bude vycházet měsíčně. Ale očekávám zásilku denně. 

 Také pravdiva jsou, bohužel, slova o Studiu. Četl jsem kdysi v Čechu kritiku nové 

jakési publikace Nového života: bohužel anonymní kritik doufal, že vyčerpal seznam našich 

pracovníků, když uvedl Dostála a jeho družinu. 

 Ovšem, panstvo má asi zcela jiné starosti, než aby se strachovalo o „bláznovství“, jež 

přináší Studium: malicherné polemiky zcela soustřeďují jejich pozornost a nedov[o]lují, aby 

se zabývali takovými hloupostmi!  

                                                 
215 Antonín Bouček (1880–1947), redaktor, anarchistický novinář a překladatel. 
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 Mám ještě mnoho na srdci a množství otázek žádá odpovědi. Pro dnes ale prosím jen 

o sdělení, povedete-li na dále Studium či převezme-li to p. Florian. Ad vocem216 Florian: jest 

mně stále osobou tajemnou, jako z pohádky. Jistě jest vlastně hlavním inspirátorem celé 

práce, ale nevím posud o něm více než před třemi lety, kdy jsem dostal od něho 1. svazek 

Léona Bloyových spisů217 a lístek, jehož sloh i písmo mne uvedlo v úžas. Také jsem se dosud 

nedočet[l] o výsledku jeho letní cesty, kterou podnikl (jak se mně zdálo) spolo na kvap.218 

Jistě že nejel jen pro zábavu a že měla ta cesta určitý účel. 

 Ale ustanu. Upadám příliš v domněnky, a začnu-li se tázati, nemají mé otázky konce. 

Proto končím a ponechávám si ostatní pro příští dopis, který přijde v nejbližších dnech 

zároveň s balíkem knih, které jsem už tolikrát chtěl poslat a zas na další dobu odložil. 

Tentokrát ale zcela jistě balík vypravím v sobotu, nebo zcela jistě v pondělí. Pošlu také 

některé své věci k nahlédnutí a úsudku. 

 

Posiluj Vás Bůh. 

Váš oddaný 

Fencl 

                                                 
216 Poznámka k Florianovi. 
217 Léon Bloy, Knihy a Exegese, Hladov / Stará Říše, Josef Florian 1903. 
218 Josef Florian spolu s Josefem Polákem podnikli v létě 1906 pouť na La Salettu, kde se setkali s Léonem 
Bloyem. 
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14 D 

V Třešti 18. listopadu 1906 

Můj milý, nemyslíte, že je to stejné, zdali redakci Studia vede p. Florian, anebo já? Proč se na 

to ptáte už podruhé? 

 Jak víte, redigoval jsem druhdy Studium sám a biskupská konzistoř mi radila (když už 

jsem vydal Brelan, červenec a sešity Bílkovy),219 abych redakci dal některému laikovi, a já 

věděl, že konzistoř tím míní p. Floriana. Konzistoř se obávala jednak, že bych mohl, jakožto 

redaktor Studia (nikoli Vlasti!) míti někdy zápletku se světskými soudy, a jednak, když na to 

upozornil strýček a nevolaný kmotříček Bouška v Novém životě, že bych se zadlužil... Ač 

jsem nebyl povinen, protože ze strany konzistoře nebyl to rozkaz, odevzdal jsem redakci 

p. Florianovi. Asi před třemi měsíci podal jsem konzistoři žádost, aby mi dovolila býti 

redaktorem. Odepsali mi, že mi to dovolí, jen abych první číslo svého časopisu poslal jim 

k aprobaci před tiskem, ostatní pak čísla abych jim posílal vždy po vyjití. Rukopisy prvního 

čísla jsem jim odeslal, a ač jsem jich prosil, aby mi je vrátili včas, že chci první číslo vydati 

první neděli adventní, dosud mi nevrátili, ač jsou tomu dva měsíce. I napsal jsem jim, aby mi 

rukopisy vrátili (je mezi nimi i Váš překlad), že redaktorem nebudu. Ponechám tedy redakci 

i dále p. Florianovi, a také jsem ho o to prosil a uvedl několik důvodů. Na věci nejdůležitější 

mají údové konzistoře nejméně času – a tím, totiž mou spravedlivou netrpělivostí se stalo, že 

redakci Studia povede p. Florian. 

 Je pro Vás osobou tajemnou? Nejen pro Vás! On je náramně prostý; a výjimečně čistý 

ve svých úmyslech a životě a nábožensky zdravý... Kde jiní „filozofují“, on vidí.  

 Zdá se mi, že máte k němu jakousi nedůvěru. Zpočátku, zvláště kdykoli mne káral – 

i já jsem se v nitru několikrát od něho odvrátil. Ale nyní už nic mne od něho neodvrátí. Je 

z čistého křišťálu, a Bohu milý... Ze „záhadného“ rodu Jacoponů220... Nikomu, jakožto katolík 

a kněz, nejsem tolik dlužen jako jemu... Znáte transparent. Pan Florian postaví do každé věci 

nejprve světlo... jeho úsudek má proto vždy něco strašidelného – a neodvratného jako smrt... 

Jeho úsudek je jeho život. A jeho úsudky kráčejí okénkem zpovědnice a přicházejí od Stolu 

Páně. Je Bohu milý... Pochopíte, odkud jeho světlo, jistota a síla... Jediný křesťan, jehož 

znám... Mám s ním velkou korespondenci z těch dob, kdy jsme byli místem příliš vzdáleni... 

V tom byste o něm mnoho poznal, ale tyto listy jeho jsou mi příliš drahé, než abych je vydal 

                                                 
219 Léon Bloy, Brelan vyobcovaných, přeložil Josef Florian, Studium, Babice, Jakub Deml 1903; Studium, první 
sborník, Babice, Jakub Deml července 1905; Souborné práce Františka Bílka, sedm sešitů, Babice, Jakub Deml 
1905. 
220 Jacopone da Todi (asi 1230 – 1306), vlastním jménem Jacopo Benedetti, středověký italský básník, 
františkán, vyznával ideál absolutní chudoby. Účastnil se sporu mezi dvěma frakcemi svého řádu – spirituály 
a konventuály, na jejichž straně stál papež Bonifác VIII. (1294–1303). Jacopone byl za svou aktivitu ve sporu 
exkomunikován a v letech 1298–1303 také vězněn. Propustil ho až nový papež Benedikt XI. 
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všanc poštovnímu personálu, jako listy Bílkovy, nebo Březinovy... Chcete-li to čísti, přijeďte 

si pro to... V posledních dvou letech viděli jsme se tak často, že nebylo třeba tak často psát... 

Zdá se Vám osobou tajemnou? Chápu: Vy jste jistě příliš zaměstnán... Tak jsem byl i já 

v Kučerově, mezi Němci – pak jsem měl čas, vidět – i viděl jsem – a litoval, že jsem nepoznal 

p. Floriana dřív... Více než kdo jiný potřebuje on důvod k přátelství. 

 

Jakub Deml 
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2 F 

Chodau, 20/11. 06 

Drahý příteli! 

 

Posílám Vám knihy, které jsem přečetl. Mezi jinými také některé z poslední zásilky, jsou to 

ty, které už mám, a proto je hned vracím. O Roseggerovi221 posílám studii Rosegger und seine 

Glaube.222 Ale nevím, dočtete-li ji do konce, musel jsem se tehdy velmi přemáhat.  

 Od Jørgensena223 mám Lebenslüge und Lebenswahrheit a Reisebuch.224 Budete-li si 

přát, pošlu k přečtení. Posílám také dva sešity Die neue Rundschau,225 které jsem si před 

nějakou dobou zakoupil. Ale není-li obsah lepší, myslím nestojí za odbírání, aspoň nechápu, 

co chtěl autor (či autorka) svým Lebenslauf des heiligen Wonnebald Pück. Ale prohlídněte si 

to přec. 

 Vracím Vám také dopis chudých z Moravy p. biskupu.226 Můžete být opravdu na to 

hrd! Jen podivno, že není v dopise tom ani zmínky o činnosti spolkové. Poněvadž teď veškera 

činnost kléru se obrací na tyto koleje a zásluhy odměřují se dle toho, kolik měl kdo řečí ve 

spolcích atd., byla by patrně prosba, i kdyby byla došla, neměla mnoho výsledku. Nevím 

ovšem, nežádal-li jste snad o faru, ale myslím, že nejste příliš truchliv, že jste ji nedostal. 

Jsem v tom také velmi bídně: dosud nejsem ani na nějakém patronátě, kde bych přec po letech 

mohl nějakou faru očekávat. Ale těším se myšlenkou, že jsem i v Němcích v Jeho Rukou. 

 Poněvadž jste mne vybídl, abych se tázal, budu klást otázky. Povedete i nadále 

Studium, či jste snad na novém místě příliš zaměstnán? Dívám se do Katalogu227 a vidím, že 

Třešť má 6318 obyvatel a že jsou tam dva kaplani (u nás jest přes 10 000 a jest zde katecheta 

a jeden kaplan). 

 Pak by nebylo asi práce mnoho, ovšem jen hádám, poněvadž nejsou v Katalogu 

uvedeny venkovské školy a obce. Ale jste-li dva, nebudete přec tak zaměstnán a přec někdy si 

můžete udělati prázdno, kdežto já musím stále být připraven a v permanenci, poněvadž p. šéf 

se s p. katechetou nepohodli. – 

                                                 
221 Peter Roseggera (1843–1918), rakouský básník a prozaik. 
222 Rosegger a jeho víra. 
223 Johannes Jørgensen (1866–1956), dánský spisovatel, na nějž velmi zapůsobilo dílo Ernesta Hella, známé jsou 
především jeho životopisy svatých. 
224 Johannes Jørgensen, Lebenslüge und Lebenswahrheit, Mainz, Kirchheim 1897; Das Reisebuch, Mainz, 
Kirchheim 1898. 
225 Die neue Rundschau (1890–dosud), jeden z nejvýznamnějších německých literárních časopisů první poloviny 
20. století.  
226 Výstraha věřícím země moravské. Viz poznámku č. 209. 
227 Catalogus cleri dioeceseos brunensis. Seznam kněží brněnské diecéze, včetně rozpisu farností a děkanátů, 
vydávaný každoročně. 
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 Máte daleko do Staré Říše? Budete se moci i nadále stýkat s p. Florianem, či budete od 

teďka odkázán jen na korespondenci? 

 Merhauta228 právě dočítám. Až mně budete zas posílat knihy, pošlete mně prosím 

novější moravské autory. Merhautovu Andělskou sonatu229 jsem už četl. Ale od Uhra230 asi 

dosud ničeho. 

  

Buďte zdráv a pište zase brzy 

Vašemu Fenclovi 

                                                 
228 Josef Merhaut (1863–1907), moravský novinář a spisovatel. 
229 Andělská sonata, Brno, A. Píša 1900. 
230 Josef Uher (1880–1908), předčasně zemřelý moravský spisovatel. 
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3 F 

Chodau, 20. 11. 06 

Můj milý, 

 

měl jsem již připravený balíček, když jsem obdržel Váš dopis. Tolik na vysvětlenou, až 

najdete v zásilce psaní, kde se zase (tedy již po třetí) ptám na vydavatele Studia. Ovšem 

nezáleží na tom mnoho, kdo jest redaktorem, ať jste to Vy, nebo p. Florian, vždy bude 

Studium v dobrých rukou. Ale stalo se mně Studium drahým, a proto bych rád věděl i takové 

věci. 

 P. Florian mně zůstává i nadále osobou tajemnou přes to, co o něm píšete. Že jest to 

podivuhodný muž, poznal jsem z toho, co jsem od něho četl. A přec ve Studiích se obráží jen 

neúplně jeho duch. Ptal-li jsem se na něj, nebylo to z nedůvěry. Naopak, od prvního okamžiku 

věřím v něho... Domníval jsem se, že mám práva zvědět něco bližšího o něm. Ale nechci 

klást otázek: jsem přesvědčen, že mně sdělíte vše, co mám vědět. A napadá mně: že právě laik 

má takovou sílu na obranu církve. Či čerpá ji ze svých vizí...? 

 Jen to si nedovedu vysvětlit, že konzistoř se obrátila na Vás, napsal-li jste ono 

provolání Výstraha katolického lidu v říjnovém čísle Studia,231 když jste se na naléhání 

konzistoře redakce vzdal. To přec musí vědět, kdo to napsal. K čemu ještě ten dotaz – či 

chtěla snad míti od Vás písemné osvědčení –? 

 Pamatuji se, že kdysi jste mně nabídl Věsi. Až budete posílat, pošlete mně asi dvě až 

tři čísla. Kdysi jsem čítal rusky, ale už dávno ne, snad zas se do toho vpravím. 

 Přikládám z Čecha noticku o novém dramatě L. Andrejeva. Jest to ale tak stylizováno, 

že si z toho nic nemohu vybrat. 

 Obzory jsem dosud nedostal, ačkoliv jsem poslal už před čtrnácti dni peníze a asi před 

týdnem upomínku. Také Chimera nedošla dosud. Jest to obtížné spojení s Varšavou. Obrátím 

se přímo na redaktora delším dopisem. Budu mu psát česky, poněvadž překládá z češtiny. 

 

Bůh Vás posiluj 

Váš Fencl 

                                                 
231 Viz poznámku č. 209. 
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15 D (fragment) 

[po 20. 11. 1906] 

Můj milý, 

 

dostal jsem od Vás knihy a dva dopisy. Roseggrovština mne nezajímá, jak jste mohl viděti 

z marginálií v té knize. Pöllman je literát toho druhu jako Bouška... Nebudu to číst, a vidím, 

že Vám to také nechutná. 

 Jørgensena překládá v Novém životě – v posledním a předposledním čísle, zdá se mi – 

Fr. Dohnal. Jest to můj koalumnus, o tři roky starší, a před lety uveřejňoval své překlady 

(z Hella hlavně) a studie v Literárních listech232 a v Novém životě. Kolik let mlčel, jeho 

pseudonym „Fr. Léman“ nikde se neukázal, ničeho nepsal a přede mnou se zapřísahal, že 

nikdy už nevezme péro do ruky... Tak velice urazil ho Lutinov Dostál – a naposledy tím, že 

mu v básni jisté vynechal několik veršů... Rozlítil se proti němu náramně – je P. Dohnal 

z rodu zlobivých – ale příčinou nejhlubší jeho umlknutí je ta okolnost, že lodičku svého ducha 

spustil do bahna politiky. Ba i do politiky místní, venkovské obce... 

 Překladatel Hella, ctitel Verlaina!! To se mstí... A z málo pochopitelné příčiny 

zanevřel i na mě: a protože zanevřel na mě: teď, po letech, znovu se chopil péra, a aby se mi 

ještě více pomstil: píše ve službách Dostála-Lutinova... ve službách toho, jejž v hloubi musí 

nenávidět... a ve službách Mnsgra. Vladimíra Šťastného,233 jímž – je-li poněkud ještě jemný – 

musí pohrdat... Rozumím tomu všemu dobře... Jako Bouška, jest i Léman (Dohnal) literát – to 

znamená člověk, který nemá dosti odvahy, aby odhalil svou vlastní duši, a je-li duše jeho 

chudobná: dosti pokory, aby se k tomu dětinně (sám v sobě) přiznal... i zlobí se proto 

(žárlivý!..), že někdo mladší než on, někdo, jejž by mohl – nebýti Boha – považovati za svého 

žáka, že Jakub Deml napsal jakési knihy a články, pravděpodobně dosti dobré, a on, literát ex 

professo,234 který by s prospěchem byl mohl vydávati Bílka nebo Studium – nepodnikl 

ničeho... I zlobí se na mne, a z této zlosti rodí se jeho literární, znovuvzkříšená činnost... Na 

mé pokorné dopisy neodpovídá P. Dohnal – a jako natruc dal se od Lutinova pozvati za 

kazatele při svěcení Bílkovy Křížové cesty v Prostějově...235 Proti Jakubu Demlovi spojilo se 

všecko: Dohnal, Lutinov, Bouška, Bílek, Šťastný, Moderna, Klerikálové, Morava, Čechy... 

a všichni zpívají jedno a totéž: Kdyby Deml nechal Floriana, kam by to mohl přivést... To 

                                                 
232 Literární listy: orgán přátel české literatury (1880–1904), časopis vydávaný ve Velkém Meziříčí. 
233 Vladimír Šťastný (1841–1910), katolický básník, Deml i Dohnal ho pravděpodobně znali osobně, protože 
působil v brněnském biskupském semináři, byl také starostou literární jednoty Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. 
234 Z povolání. 
235 Křížová cesta v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově vytvořená Františkem Bílkem byla vysvěcena v září 
1906. Vznikla na objednávku Karla Dostála-Lutinova, tehdy faráře v Prostějově. 
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Vám píšu kvůli informaci: Studium je zcela osamoceno. Kéž bych Vás mohl v této věci 

dostatečně osvítit, abyste poznal situaci Boha a Panny Marie mezi národy... Bůh jest Pravda 

a Dobro, Panna Maria jest Krása... Moderna i Klerikálové jsou špatní katolíci: první nenávidí 

v Církvi absolutno (mají samé relativní pojmy, pravdu rozmazanou tzv. polostíny) – druzí 

nenávidí Krásu. – – 

 Jsem rád, že jste proti spolkům, organizacím a politice. 

 Ač jsem byl jediným na patronátě, o faru jsem nežádal, ač by mne byla neminula, 

kdybych byl jen chtěl. Po úradě s přítelem Florianem nechal jsem milý Martinkov napospas 

jiným – kněžím – kterým na tom více záleželo... 

 Kdybyste měl v ruce výnos brněnské konzistoře, jímž se mi odpovídá na mou žádost 

o redaktorství, spráskl byste ruce a oněměl... Někdy Vám tyto věci pošlu: nemohu 

být redaktorem, protože nechci ukřižovat Pravdu a Krásu... Konzistoře naše jsou 

schizmatické – – – Kdo by nebyl na podobné výnosy Autority dostatečně připraven, musel by 

pozbýt rozumu anebo apostasovat.236 V těchto dobách musí mít člověk zatraceně silnou víru... 

Naštěstí mám anděla strážného, pana Floriana... On je skutečně silný, a nedá, abych klopýtl – 

 Práce máte Vy mnohem více než já – až mne to bolí, že máte tolik práce v duchovní 

správě, poněvadž se bojím, že nemáte vždy dosti času, abyste přečetl jistá naše slova 

a Studium... Obdivuji se Vám, že přitom všem tak rychle a krásně nás doprovázíte. Jste 

silného ducha a básník. 

 Do Staré Říše mám asi pět hodin. Ve čtvrtek odevzdával jsem úředně faru. Pak jsem 

vyšel pěšky do Staré Říše. O devíti večer (za tři hodiny) byl jsem již ve Staré Říši. Pan 

Florian stál u pultu (p. Florian vůbec nesedá...) a překládal Chudou ženu L. Bloy. Rodina 

jeho, tj. děti (Marta a Methoděj) už spaly. Žena Františka a sestra Antonie se k spánku 

chystaly. 

 Pojedli jsme kávu a šli. Totiž já a p. Florian. Po deváté jsme vyšli (cesta blátivá) 

a o půl třetí ráno stáli jsme před farou v Třešti. Však také z té cesty stůňu. Píšu Vám 

v kožichu. Celý den jsem ležel. P. Florian po mši sv. ráno hned zase šel zpět do Říše. Je 

zvyklý na dlouhé cesty... 

 Merhautův Vranov,237 jako veškerá jeho činnost, je snůška novinářských frází a móda. 

První jeho kniha Černá pole měla ve své době cenu. Druhá jeho kniha Andělská sonata je 

koketování (sprosté) s „novokatolicismem“ (tehdy bylo náboženství a hlavně katolická 

liturgie v literatuře módou). Hrdina Andělské sonaty, dle výroku Březinova, je ku konci 

zrovna takový ničema jako na začátku. A Vranov? To je žurnalistní omáčka, nelogická, 
                                                 
236 Správně apostatova – odpadnout, lat. apostata – odpadlík. 
237 Vranov, Brno, A. Píša 1906, Černá pole: brněnské povídky, Praha, J. Otto 1897. 
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mělká, na témata brněnské ulice, kavárenských hejsků, na téma: „emancipace“, „národnost“. 

Takových věcí já nečtu, řekl Březina. Je to styl literárních školáků. Merhaut je redaktorem 

Moravské orlice:238 je to smíšenina liberalismu a mladočešství atd., těžko vyjádřit „nic“. 

 Jediný moravský autor stojí za řeč: J. Uher Kapitoly o lidech kočovných a jiná 

prosa.239 Mám tu knihu půjčenou. Uher je skutečně básník. A také Bezruč.240 Ti dva. 

                                                 
238 Moravská orlice – deník vydávaný v Brně v letech 1863–1943. 
239 Josef Uher, Kapitoly o lidech kočovných a jiná prosa, Moravská Ostrava 1906. 
240 Petr Bezruč (1867–1958). 
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4 F 

Chodau, 30/11 1906241 

Můj drahý, 

 

korespondenci p. J. Floriana vracím. Když jsem listy jeho přečetl, poznal jsem, že jen těžko se 

s nimi – byť jen na několik dní – loučíte. Až přijde den, kdy bude lze tyto dopisy vydati 

tiskem se všemi nutnými dokumenty, užasnou všichni přátelé Církve, jak trpěl a bojoval ten, 

jenž první měl odvahu zvednouti meč na obranu Potlačované. 

 Některé věci byly mi známé již z „poznámek“, jimiž provázel vždy první své edice 

(proč jsou tyto třísky z Areopagu242 teď tak řídké?), ale některé věci, kterým jsem tehdy 

nerozuměl, poněvadž neměl jsem ještě Vás a Vaší důvěry, pochopil jsem teprve dnes. Jaká 

úžasná tíha Života se přivalila na mne – a jak jsem se musil zastydět, když jsem četl taková 

ohnivá slova o „Životě“ od laika, který nemá příležitost denně hroužiti se v nevýslovná 

Tajemství Oběti. 

 Chápu také, že máte tak málo přátel. Kdo snese ten vroucí žár, jenž plane z jeho 

psaných slov, a teprve žár, jímž sálá asi slovo mluvené. Jest to opravdu – zkouška ohněm, 

a kdo jí obstojí, ten náleží jistě k vyvoleným. Že ale Moderna, tato Kramářka s kompromisy, 

jest první mezi jeho nepřáteli, jest mně nyní jasné. Za to ovšem tím větší cenu má, píše-li 

o někom „našel jsem člověka“! 

 Proto děkuji ještě jednou za důvěru, že jste mně rozsvítil světlo, abych ho viděl 

i v dálce. 

 Dnes dostal jsem od něho243 první číslo 1906 Věsi a rukopis Lienhard, Tauler 

a Poustevník (ve Vašem opise) spolu s rozsudkem důstojné konzistoře brněnské a s radou, 

abych vyžádal si aprobaci v Praze. Ale mám v tom ohledu jakési pochybnosti. Předložím-li 

totožný rukopis této malé práce, jistě hned uhodnou, že nevyjde samostatně, a budu musit 

tedy hned u žádosti vyznačit, kde práce bude vydána. Ale uvedu-li „Studium, Stará Říše, 

diecéze brněnská“, jistě odpoví, že v takovém případě se neuděluje „imprimatur“ jednotlivým 

pracím, nýbrž celému podniku, v kterémž případě pak by bylo ovšem kompetentní Brno. Byl 

bych tedy odkázán zase tam, kde práce už byla jednou odsouzena. Toť moje domněnka. Není-

li správná, pak prosím mně to sdělte a zároveň mně pošlete nástin podobné žádosti, neboť 

nemám ani nejmenší potuchy, jak by se měla stylizovat (jsem vůbec v takových úředních 

                                                 
241 Odesláno s následujícím dopisem až po 5. 12. 1906. 
242 Názvem Smeť z Areopagu byla označena závěrečná část prvního sborníku Studia, v níž byly otištěny 
Florianovy dopisy. 
243 Josefa Floriana. 
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věcech velmi neobratný). Hochland patrně nemá aprobace, ačkoliv tu a tam se vyskytují také 

věci obsahu teologického (a přec choulostivého obsahu, kupř. o vývoji dogmatu v otázce 

biblické apod.). Či by tento případ byl jen zajímavým dokumentem, že aprobace nebo 

zavržení závisí jedině na dotyčném referentu? Ať tomu konečně jakkoliv, nenechte prosím 

tuto mou otázku bez odpovědi. 

 Také jsem vzal na vědomí, že překlad „pořízen snad až příliš věrně („otrocky“) 

z originálu“. No, děkuji. Patrně jsem tedy v Němcích až „p říliš“  dlouho a zapomněl jsem 

česky. Myslil jsem dosud, že překládám aspoň slušně – teď slyším ale jiný úsudek – no, 

zapíšu si to! 

 Posílám zase několik katalogů, můj od Dietrichse a dva antikvární. Pak mně je zase 

vraťte (ovšem je na to času dost). Nepotřebuji podotýkat, že můžete je poslat také 

p. Florianovi. 

 Včera (ve čtvrtek) jsem musil list přerušiti. Obdržel jsem telegram, který mne ale 

zbavil veliké starosti. Poněvadž jest událost, která s ním souvisí, pěkným dokumentem. 

K životu kněžskému referuje stručně. V sobotu (1/12) měl jsem nedaleko svého rodiště244 

oddati mého synovce. Vše bylo vyjednáno asi před čtrnácti dni, dovolená na dva dni povolena 

a hotovil jsem se, že dnes (v pátek) dopoledne odcestuji. Ale ve čtvrtek byl objednán na 

sobotu v půl jedenácté hodině dopolední pohřeb s asistencí (tří kněží, u nás velmi řídká 

událost přes ten počet obyvatel), a poněvadž jeden katecheta, nejsa v dobré shodě 

s p. farářem, odřekl účastnění a nemohli jsme sehnati v okolních farách výpomoc, nezbývalo, 

než abych odřekl. Odeslal jsem telegram za tři koruny (jak jsem jich litoval), a teprve když 

jsem odbržel dobrou odpověď, mohl jsem klidně oznámiti že […] zůstanu. Vidíte, ani na dva 

dni (vlastně 39 hodin) nemohu se vzdálit. Podotýkám to proto, abych Vám ukázal, že všeckna 

pozvání musí u mne vyznít naprázdno. 

 Zprávy o Moderně, zvláště Novém životě, mně stále víc a více otravují oči a poznávám 

dokonaleji, že musilo dojíti k rozchodu. […] pěkněji vyjímá se poznámka […] posledního 

čísla (které jsem dnes obdržel) o posledním svazku Studia, kterému p. Dostál-Lutinov i dále 

věnuje pozornost i přesto, že Studium Nový život úplně ignoruje. Není to tedy – mírně řečeno 

– nespravedlností, že odporučujete Moderní revue a Obzory (tento anarchistický list) a Nový 

život, časopis Katolického kněze, jenž otiskuje v posledním čísle jakási nechutenství o srdci 

a ženských genitáliích (a jak to rozšlapává v tom přirovnání o tom jistém zvířátku) a odhazuje 

na základě moderní vědy veškeru askezi a chválí sociální práci moderního kněze v organizaci, 

                                                 
244 Bílova u Kralovic.  
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Raiffeisenovkách,245 ve spolcích (a snad i při volbách – či ne?!?, aby „moderní kněz“ měl 

jednou zcela „moderní kázání“ o politice a upozornil voliče na jejich „volící povinnosti“) 

právem takový časopis nepokládáte ani za hodný – pořádného kopance! Ach ta činnost 

moderních kněží! Kdyby to nebylo tak smutné, snad by to bylo k smíchu. Nejsem 

papežencem hospod, praví takový „moderní kněz“, ale máme-li spolek (třeba jen o dvaceti 

členech), musím přec někdy „jíti mezi ně“ a tam čtyři hodiny žvanit, pít a kouřit! Toť celá ta 

činnost, která se popřípadě oslaví nějakým tím citátem (antisemitickým) z Reichspostu246 […] 

a podobných – listů. A do jakých směšností se upadá! Máte také asi zkušenosti a netřeba tedy, 

abych se dále v tomto předmětě šířil. Jak je pan Dostál-Lutinov šlechetný. V témž čísle čte se 

na obálce cosi z Vlasti a říkání to se končí tímto výnosem vykuleného modernisty: „P. Škrdle 

nás ignoruje – my se mu tímto mstíme.“ 

 Zmínil jsem se posledně, že jsem zakoupil (antikvárně) Kletke, Gedichte.247 Onehdy 

jsem sáhl po této opravdu elegantně vypravené knize, ale namátkou četl báseň An der Wende 

des Jahrhundertes.248 Úsudek: zajímavé noviny. Budu ale hledat přesto nějaké ty perly, které 

by se tam mohly skrývati. Kniha jest Vám k dispozici, jako Die christliche Kunst,249 první 

ročník. Budete-li chtít, napište jen. Poslal bych i jiné věci, ale obávám se, že máte asi 

bohatější kulturu než já. 

 Dnes jsem dostal některé věci z Obzorů, ale ne vše. Chybí mně ještě 1.–7. sešit 

prvního ročníku a z druhého také nic neobdržel. Na adrese byla firma Pokrokové listy 

v Mladé Boleslavi, a tak jsem teď úplně spleten a nevím, kam mám psát. Máte-li Vy už 

některá čísla (snad druhého) nového ročníku, oznamte mně prosím adresu. 

 

Bůh Vás posiluj 

Váš Fencl 

 

Kateřiny Emmerichovy první vydání ještě neobdržel. Posílám současně p. Florianovi druhé 

vydání s prosbou o radu. 

                                                 
245 Raiffeisenskách. 
246 Reichspost (1894–1938), rakouský týdeník pro křesťanský lid. 
247 Hermann Kletke, Gedichte, Breslau, Richter 1836. 
248 Na prahu století. 
249 Die christliche Kunst (Křesťanské umění), měsíčník vydávaný v letech 1903–1937 v Mnichově. 
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16 D 

[po 30. 11. 1906] 

Milý, 

 

teď Vám to píši, bezpochyby víte o panu Florianovi více již – z dopisů, jež jsem Vám poslal. 

 Abyste tomu rozuměl: 

 Poslal jsem je Vám, jakožto příteli, v tom je vše. Vám, jakožto tomu, jenž odhodlal se, 

v době, kdy „Církve archa vězí v bahně“ a nikoli Kristus, nýbrž Apoštolé dřímají: konati 

vigilie... Vám se nechce spát, a když jsme přišli na tržiště najímat Pánu dělníky, ptal jste se 

nás, která je hodina denní a kam byste měl odejít... Poněvadž jste jevil velikou ochotu 

k Exodu a nezdráhal jste se jako Mojžíš, zamilovaný do idylických pouští, nýbrž sotvaže 

spatřil jste hořící keře naše, zatoužil jste po blescích Sinaje a ohňostrojích Taboru i Damašku 

a po bláznovství Jacoponově a neučenosti Benediktově a po cárech Františkových a strašné 

samotě Alexeje, člověka Božího: neváhal jsem Vám, dle možnosti své, o těchto věcech 

vypravovati... Když pak otázky Vaše jako děti mne obklopovaly a Vy mne pronásledoval jako 

„přítel nezbedný“, dal jsem Vám chleba, vejce i rybu... 

 Poslal jsem i dopisy p. Florianovy. Pochopil jste opravdu, že je to vrchol mé důvěry, 

a důvěra má, že chce býti ozvěnou Vaší důvěry, a každá ozvěna se zachvívá a lká, poněvadž 

je hlasem odrazu a mluvou tolika věcí... 

 Ale dávám i s lkáním a nechci si ponechati ničeho – a Vy to chápete. Zapřísahal-li 

jsem Vás v jistých věcech a něco poroučel a něco zakazoval: má to smysl tento: věřím, že jste 

přítel – i pojďte do mého domu: prohlédněte si vše – beřte, čeho je Vám třeba, vyslechněte 

vše, mluvte vše – a když odejdete: mluvte, co bych i já mluvil, mluvte, i co by mluvil pan 

Florian nebo P. Josef Polák – zamlčte, co i já bych zamlčel... Tedy vše je Vám dovoleno jako 

příteli: a nezapřísahám Vás, abyste slova p. Floriana zamlčoval, abyste ho necitoval – 

v jednání i slovech jeho ničeho není, zač by se mohl hanbiti: před Bohem – a svět? Toť 

lhostejno! Zapřísahal jsem Vás jen, abyste byl přítelem... V tomto případě máte i právo věděti 

o našich bojích a znáti naše nepřátely, jak táhnou – i naší korespondencí... Máte právo, jako 

přítel, zasedati v naší válečné radě a prohlížeti archiv... Nejste již služebníkem – ale také jistě 

rozumí srdce Vaše, že přátelství jest více než služba: jest to služba, v jejímž slovníku poslední 

termín zní: sebezničení. K tomu není zavázán otrok, jako není připuštěn k rodinným 

tajemstvím... Tajemství, v každém smyslu, jest nesmírně drahé... Ze strany Boha nic se neděje 

pro všetečnost – – – Jestliže jsem řekl „zapřísahám Vás“, mělo to význam: Chci Vám tedy 

naprosto důvěřovati...  
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 Do Varšavy peníze? To Rusko!250 Pan Florian tam kdysi také poslal peníze, a nedostal 

nic... Napište jim raději ještě jednou – anebo ještě lépe: objednejte si tu Chimeru 

prostřednictvím F. Topiče v Praze, a kdyby Vám z Varšavy přímo pak něco přišlo, jednoduše 

jim to vraťte. Nové číslo Obzorů ještě nedošlo, protože nevyšlo, ale minulý právě ročník by 

Vám poslat mohli, reklamujte zas a zas... a napište jim po anarchisticku, že Vás snad 

nenechají čekat do posledního soudu. Oni nejspíš nechtějí, aby se jim psalo po kupecku. 

Peníze neposílejte napřed nikam, leda – Studiu. 

 Christliche Kunst můžete půjčit p. Florianovi, mně věci učené a systematické jsou tak 

milé jako chomout ptákovi. Romány také už dobře netrávím, i kdyby je psal snad sám sv. 

Jakub... Ještě tak Briefwechsel,251 jak jste mi poslal v Neue Rundschau... Ten antikvární 

katalog z Bayreuthu bych chtěl. Ale toho Brentana (Godwi) nekupujte, napálil byste se jako 

já... Koupil jsem tu knihu pouze kvůli úpravě, a zatím tam není nic... Kassnera Rud. si můžete 

koupit, dle Březiny jest to esejista v Německu nejzajímavější. Rozumí se, že katolík dovede si 

jisté věci vysvětlit... Godwi, chcete-li, Vám pošlu, nekupujte to, nesmíme plýtvat... 

 Prosím Vás, pošlete mi třetí díl Schmögera Kateřiny Emmerichové, máte-li již vydání 

úplné – a Vy se bez prodlení dejte do dílu prvního – pan Florian bude překládati díl druhý. 

Včera v Brně jsme se na to tak domluvili, neboť toto dílo co nejdřív musíme viribus unitis252 

vykonat! Pište brzo. 

 

Jakub Deml 

                                                 
250 Varšava připadla po trojím dělení Polska v 18. století a po Vídeňském kongresu v roce 1815 Rusku. 
251 korespondence. 
252 Spojenými silami. 
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17 D 

Vigilia Immaculatae Conceptionis253 1906 

[7. 12. 1906] 

Milý! 

 

Svou žádost musíte poslati na Váš děkanský úřad. Avšak adresovati budete ji přímo: 

 

„Nejdůstojnější kníže-arcibiskupské konzistoři v Praze! 

Byv požádán od dp. J. Demla (anebo prostě: od jistého kněze diecéze brněnské), jenž hodlal 

vydávati měsíčník Nejmenší revui, abych mu poslal literární příspěvek, odeslal jsem pro tutéž 

projektovanou revui svůj překlad z Fritze Lienharta Tauler... 

 Jak mi nyní týž kněz sděluje, překlad můj nejdůstojnější konzistoří brněnskou nebyl 

aprobován. Zmíněný měsíčník Nejmenší revue sice vydáván nebude, avšak poněvadž bych 

nerad pracoval nadarmo a zmíněnou svou práci rád bych nabídl některé jiné z našich redakcí 

katolických – vida ji však stiženu zákazem nejdůstojnější konzistoře brněnské – a nechtěje se 

žádným způsobem proviniti proti předpisům církevním, stanoveným pro záležitosti tisku 

v breve motu proprio254 Jeho Svatosti Pia X.255 z r. 1903 – odesílám v příloze tutéž práci své 

vlastní církevní vrchnosti, s pokornou prosbou, aby nejdůstojnější kníže-arcibiskupská 

konzistoř udělila jí svého milostivého schválení, neb aspoň připustila ji k otisknutí. 

V nejhlubší úctě 

M. F.“ 

 

 Rukopis přiložte – snadno to opíšete dle výtisku – a panu děkanovi napište prostou 

žádost, aby to vzhůru odeslal. 

 Podruhé se to nestane! 

 A nedělejte si pranic z toho, že brněnská konzistoř Vaši práci zamítla, i mně zamítla 

dva články, ale já jsem jim je poslal znovu a připojil k tomu delší kritiku, v níž jsem vyvrátil 

                                                 
253 Vigilie svátku Neposkvrněného početí. 
254 Motu proprio (tj. z vlastní iniciativy) představuje typ papežského předpisu, jehož vznik inicioval sám papež, 
a mívá podobu papežského dekretu. Motu proprio, o kterém se Deml zmiňuje (Fin dalla prima Nostra), vydal 
Pius X. 18. prosince 1903 a určuje pravidla katolických společenských aktivit. 
255 Sv. Pius X. (1835–1914, pontifikát 1903–1914) v duchu svého hesla „Obnovit vše v Kristu“ vyhlašoval četné 
doktríny, např. dekret Sacra Tridentina o častém a denním svatém přijímání, který vyšel v Demlově překladu ve 
Studiu. Pius X. byl zároveň striktním odpůrcem hnutí katolické moderny, které v českých zemích představoval 
okruh kolem časopisu Nový život.  
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jejich předpoklady a slepotu – a oni mi dovolili obě práce vydati, ač prý jich neschvalují, 

„protože žádný člověk na světě pracím Jakuba Demla nemůže rozuměti“. 256 

 Ale já rozumím dobře jejich jednání vůči mé osobě – a není poctivé. Ale budiž! 

 Prosím Vás, abyste v osudu korespondence Florianovy u Vašeho poštovního úřadu 

viděl šprým pekla. Ano, takové věci stávají se pouze p. Florianovi, resp. Bloyovi, Demlovi, 

a všem podobným. Buďte i Vy připraven. 

 Vím, proč nerad jsem dával ty dopisy z ruky... Peklo číhá. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
256 Spolu s Fenclovým překladem Taulera a Poustevníka odmítla konzistoř udělit imprimatur dvěma Demlovým 
původní pracím, a to Smutku a Dílu Otokara Březiny. Deml se proti tomuto výnosu odvolal a konzistoř 
v odpovědi z 29. listopadu 1906 nakonec své stanovisko vůči Smutku a Dílu Otokara Březiny zmírnila: 
biskupský úřad uveřejnění jejich ani nezakazuje, ani neschvaluje, nýbrž ponechává rozhodnutí o tom autoru 
samému. (Jakub Deml, Pro budoucí poutníky a poutnice, Olomouc 1995, s. 230–232.)  
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5 F 

Psáno v pondělí po 1. neděli adventní 1906 

[3. 12. 1906]257 

Milý, 

 

dopis byl již napsán v pátek (chtěl jsem ho poslat zároveň s korespondencí Florianovou 

v sobotu), ale nedostal jsem se k tomu – a tak odpovídám zároveň na Váš list, který jsem 

dostal v neděli – po mši svaté. Jako vždy, přichystal jste mně hody – neboť ve Vašich slovech 

ozývá se hudba duší a hukot věčných propastí, jež jste odposlouchal v extázích svých 

meditací. Žasnu, a kdybych neměl Vás, jistě by mne přepadla bázeň před neznámými 

dálkami, ozářenými nejasným ještě svitem dalekého svítání, kam mne vedete... Ale teď není 

už návratu. Vešel jsem do Vašeho domu a pojedl chleba, který jste mi nalámal. Není tedy 

návratu...! Nepravím to teskně, ne! Jsou to spíše slova naděje, jež tuší slast zastřených 

tajemství. 

 Pronesl jste krásné slovo. Kristus bděl a sténal o krvavém potu. Jak mohli tedy spáti 

Jeho učedníci? Kristus bdí a lká a volá... Jak mohou spáti Jeho – sluzi? Ano, bdí, bdí, bdí – ale 

ne pro toho, jenž v nočním tichu dlí opuštěn v pusté zahradě tabernákula. Pracují, ale ne pro 

něho... Jest to smutné téma, a Vy, který jste nejen četl dopisy Florianovy, ale s ním dlouho již 

osobně se stýkáte, jistě nepotřebujete teprve mých chudých slov. Jak krásně to píše 

p. Florianovi: „a čekají-li, tak na Političku, na Hlasa a Čecha...“ a dle toho jsou. Posílám Vám 

list z Čecha, vylíčen tam životopis nyní neznámého faráře Hlinky. Prosím přečtěte to pozorně 

a řekněte mně pak, shodujete-li se i se mnou v tomhle úsudku: píše-li se tak o knězích, nejsou 

pak mnozí svedeni na tu dráhu, která přec jest zcela opačná té, na kterou nás postavil Kristus: 

na dráhu politickou. A ten ruch, který už teď všude se vyvíjí. Volby nejsou ještě ani vypsány, 

není vůbec jisté, bude-li reforma přijata, a už se pořádají schůze na honby na hlasy. Ovšem 

kněží, katoličtí kněží, sluhové velkého Rozsévače Slova nesmí chyběti, a touž nohou, kterou 

stoupají na kazatelnu, stoupají nyní směle na tribunu politické strany, aby uchvátili, co se 

uchvátit dá. Kdyby tak zazněly pozdravy andělů, byli by také tak horlivi v zachraňování – 

duší? Jen jednoho se obávám. Jsem zvědavým jako dítě a tážu se jako dítě. Prosím Vás, 

obtěžuji-li, neodpovídejte. Jsem ještě příliš sobeckým a obávám se, že Vás trápím až příliš 

svou osobností a svými osobními záležitostmi. Kdyby Vám to bylo příliš nemilé, pak prosím 

nevšímejte si takových otázek a přejděte je. Nechci Vás okrádat o drahocenný čas. 

                                                 
257 Dopis odeslán až po 5. 12. 1906, Deml ho obdržel před 19. 12. 1906. 
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 Chimeru si objednám v Praze, jak píšete, také pro 1.–7. číslo Obzorů si odpíšu a […] 

dle staré adresy. Peníze ovšem jim nezašlu, i kdybych chtěl, nemohu. Poněvadž „přílohy“ 

přišly, jak jsem již značil v prvém dopisu, pod […] z Pokrokových listů. Nevím opravdu, 

komu poslat peníze, a musím se teprve pozeptat. 

 Že nevyšlo ale první číslo, tomu se divím. Vždyť přece psal p. Bouček, že se zdržel 

přípravou prvního sešitu a že budou vycházet Obzory letos měsíčně. To nechápu. Aby se byl 

podnik rozbil doslova „před sazbou“ (či až „po sazbě“), nebo vrh se p. A. na něco jiného 

a překvapí svět nějakou novinkou. Ať tomu jakkoliv, první ročník, pokud jsem to četl, se mi 

velmi zamlouval a budu to postrádat. Líbila se mi jakási odhodlaná pevnost, která nemiluje 

kompromisů. 

 

Váš oddaný 

Fencl, kaplan 
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6 F 

Chodau, dne 5/12 06 

Milý, 

 

napsal jsem sice už před několika dni dva dopisy, ale nejspíš je tak brzy nedostanete. Vložil 

jsem je do balíku k listům Florianovým, které jsem Vám chtěl dnes odeslat. Dal jsem si práci 

a zabalil jsem je pečlivě podobně, asi jako Vy, a vypravil jsem s tím ministranta na poštu. 

Jaké bylo mé podivení, když mně přinesl balíček zpět se vzkazem, abych to buď zabalil do 

plátna, nebo poslal v bedničce. Neměl jsem času, abych sám ještě došel na poštu, a poněvadž 

příští dni nemám ani půl chvilky prázdného času, nejspíš vypravím zásilku až příští týden. 

Budu se snažit, aby balíček byl „přijat“. Ale divím se tomu. Prostudoval jsem předtím velmi 

obšírného poštovního rádce v […] kalendáři, ale něčeho podobného jsem nenalezl. 

 Poněvadž v psaní přiloženém v balíčku jsem se ptal na jednu záležitost, na kterou bych 

rád měl co možno brzy Vaši odpověď, podávám ji zde. Týká se to mého překladu Taulera 

a Poustevníka. Poněvadž s Vámi mluvil p. Florian, jistě Vám sdělil, že konzistoř nedala této 

práci své aprobace (vytýkané germanismy jsem vzal na vědomí a lituji, že nelze na věci nic 

více učinit). Radí mně, abych zažádal o aprobaci v Praze. Ale poněvadž jsem v úředních 

věcech velmi neobratný, prosím o stručnou skicu podobné žádosti. Zároveň prosím o sdělení, 

má-li býti uvedeno, kde práce vyjde. (I zde jest přec samozřejmo, že nevyjde samostatně.) 

Musí-li se ale uvést i uveřejnění, pak se mně zdá celá akce povážlivá, neboť pak je 

kompetentní brněnská konzistoř. 

 Současně poslal jsem p. Florianovi z Die christliche Kunst a Schmögera Leben der 

gottseligen Katharina Emmerich, zweite Auflage258 (první jsem ještě neobdržel) s prosbou, 

aby aspoň část srovnal s francouzským překladem, abych mohl začíti s překladem. 

 

Váš Fencl 

                                                 
258 Druhé vydání. 
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18 D 

19. XII. 1906 

Exspectatio Partus B. M. V.259 

Můj milý, 

 

ve dnech, kdy mám před sebou práce jako nakáceného dříví, dostávám těžký snop Vašich 

listů. Vše přišlo v pořádku, pečetě neotevřené... 

 Pečetě neotevřené: nikdo neví, co se mezi námi stalo v tomto čase, ale také jsem jist, 

že kdyby korespondence p. Florianova, tj. jeho jako sůl a voda dobrý duch putoval ve vlastech 

českých od fary k faře, ustoupí od něho cyrilo-metodějský klérus jako od malomocného... 

 Jedině Vy byl jste dosti odvážný ho přijati – jedině Vy porozuměl jste oněm strašným 

místům římského brevíře,260 kde se vypravuje, že hnisající boule zmizely polibkem... Buďte 

požehnán za Vaši důvěru, která mne svedla k otevření takových pečetí... Až někdy – aby mezi 

mnou a p. Florianem nebylo nic nejasného... – až někdy řeknu mu, co jsem učinil – a toto 

„někdy“ jest mým tajemstvím, zakletím, jež odejmete Vy, jakmile se naplní sto a jeden rok, 

a jakmile porozumíte... 

 Bože, jak jsi přísný ve své Spravedlnosti! –  

 Prosím Vás, o korespondenci p. Floriana ve svých dopisech už se nezmiňujte. 

Považujme slova za domluvená. Napněme luky svých rukou a modliteb. – Poklad 

pokorných261 vyšel v německém překladě za 4 M a jistě v úpravě lacinější než český – a už 

třetí vydání!!262 

 Ach, u nás – buď aby člověk pláčem rozplynul se v nic, anebo ztvrdnul na palici! – 

 Ale považujme slova za domluvená. A Bůh Vás žehnej. A plačte a tvrdněte! Bůh Vás 

opatruj – a jiskra zoufalého mého ohniště ať proletí Vaše srdce a navleče je na žhavou spirálu 

všech přílišných snah... 

 

Jakub Deml 

                                                 
259 Exspectatio Partus Beatissima Maria Virgo, tradiční název svátku – Očekávání narození Páně. 
260 Brevíř nebo breviář – kniha obsahující liturgii hodin, tedy denní modlitby církve. Římský breviář, zveřejněný 
Piem V. roku 1568, zavedl v katolické církvi jednotnou kanonickou modlitbu. Po mnoha revizích vydal Pius X. 
roku 1911 breviář nový. 
261 Maurice Maeterlinck, Poklad pokorných, Stará Říše, Josef Florian 1906. 
262 Německy vyšlo pod názvem Der Schatz der Armen v Maeterlinckových Sebraných spisech v Jeně v roce 
1906 u Dietrichse. Opravdu to bylo třetí německé vydání. 
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19 D 

Ve Staré Říši 6/4 1907 

Můj milý! Musím Vám tedy sděliti, že jsem odešel do deficience263 a přestěhoval jsem se 

k příteli našemu Florianovi do Staré Říše. Stalo se to takto: Byli jsme – totiž p. Florian, pater 

Josef Polák a já – na domácí slavnosti pana auditora Ševčíka264 v Babicích. A protože rád 

hraju mezi těmito přátely Studia úlohu člověka křehkého (nechci říci zrovna „mazílka“), 

a poněvadž na jisté věci dosti trpím a na jiné dosti si potrpím, radili mi, abych si dal napsat 

lékařské vysvědčení. Na své zpáteční cestě do Třeště (div jsem neplakal, když mne farské 

koně odvážely z Babic!) stavil jsem se u lékaře a vysvědčení (hrozně dojemné!) na konzistoř 

odeslal. Avšak můj farář, jsa zároveň děkanem, velmi pravděpodobně doprovodil moji žádost 

v ten smysl, že bych to přes svátky velikonoční (tedy ještě tři až čtyři neděle!)265 v jeho domě 

vydržel. Stalo se ještě něco – pan děkan nejapně se vetřel (ale nepropustil jsem ho) do mého 

zpovědního úřadu, a druhý den ráno letělo již mé kladivo do biskupské rezidence. To bylo 

v pátek. V neděli na to navštívili mne moji nejmilejší a nejčistší přátelé z Moravy: p. Florian 

a P. Josef Polák. Dal jsem jim přečísti svůj dopis na p. biskupa a vylíčil ještě jiné chování 

třešťských duchovních osob vůči mně. A učinil jsem dle slov p. Floriana: „Hned zítra odtud 

odejdete. Nic se Vám nestane, věřte mému právnímu smyslu.“ Tu noc spali oba přátelé v mé 

kaplánce na zemi, při čemž se vhodně použilo kožicha, haveloků a prádla. Druhý den ráno, po 

mši, připravili jsme bibliotéku, šatstvo a nábytek k odjezdu, do desáté hodiny dopolední bylo 

vše hotovo. Potom jsem šel k p. děkanovi a ohlásil mu, že jedu k p. biskupovi. 

 Šel jsem z Třeště v prudkém větru a vánici mezi oběma přátely jako Lot mezi anděly. 

Ke třetí hodině byli jsme ve Staré Říši. Bratr p. Floriana zajel pro můj nábytek dva dni nato. 

Cesta byla zlá, stanice daleko, a tak jsem p. biskupovi sdělil písemně, že jsem z Třeště odešel, 

protože mi pobyt v okolí p. děkana byl již fyzicky nemožný, a že jsem ve Staré Říši v domě 

č. 129, kde očekávám dalších rozkazů Jeho Milosti. 

 Jsem ve Staré Říši už čtyři neděle. Minulý týden přišel mi přípis biskupské konzistoře, 

kdež se praví, že proti mému pobytu ve Staré Říši ničeho nemají, ale že prý biskupská 

konzistoř „nemůže nevysloviti svůj podiv nad tím, že se Jakub Deml odstěhoval z Třeště bez 

                                                 
263 Dočasné zbavení kněžských povinností. Deml působil v Třešti jen čtyři měsíce, od listopadu 1906 do února 
1907. Už od konce roku 1906 uvažoval o odchodu do deficience. Příčinou jeho nespokojenosti byly časté spory 
s děkanem Janem Mrázkem (1846–?) ohledně zavádění papežského dekretu Pia X. O častém a denním svatém 
přijímání. 
264 Josef Ševčík (1857–1911), farář v Babicích u Lesonic, přítel a mecenáš Jakuba Demla, který u něj působil 
jako kaplan v letech 1904–1906. Deml jej v průběhu této doby získal pro Studium a přivedl ho také k literární 
činnosti. Ševčík pro Studium přeložil legendu a svatém Menrátovi a dílo německé mystičky Mechtidly 
Magdeburské. Deml se do Babic několikrát vrátil v průběhu své první i druhé deficience, a přestože přátelství 
s Demlem přinášelo Ševčíkovi nepříjemnosti ze strany církve, vždy ho přijal s otevřenou náručí. 
265 Velikonoční neděla připadla v roce 1907 na 31. března. 
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povolení konzistorního“. Nic víc. A tak jsem v deficienci. Musel bych Vám podati několik 

dokumentův, abyste věděl, proč já požívám se strany konzistoře výjimečné imunity... Časem 

Vám vše vysvětlím. Člověk, a řekněme hned kněz, může býti velmi svoboden a nemusí být – 

modernistou! 

 Dnes Vám zatím nepíšu mnoho. Také možno, že kdybych Vám psal víc, byla by větší 

frankatura – a mnohdy se nám stává, že v celém domě nemáme halíře! Je to veselý život ta 

Svoboda, ale smutná byla by Svoboda, kdyby při ní nestála Krása a synovská Oddanost 

k římské Apoštolské stolici! Toť tajemství veselosti v žebrotě! Ale jakápak žebrota, mohu-li 

žít s 2000 K dluhů! Jaká žebrota, mám-li na skladě celý náklad Homilií266 – a dle267 toho můj 

hostitel může být ještě veselejší: – ale k čemu bych měřil hlubiny naší vzájemné Bídy, když 

tyto hlubiny jsou v porovnání s naším Hladem pouhými Mělčinami! Tyto dni, za večerního 

soumraku, v soumraku anebo řeknu v parfému týdne pašijového povídali jsme si s přítelem 

Florianem, že vezmeme, co je nám milého, a odejdem na místa méně vypasená – a ostatní – 

tisky a dům – že zanecháme udiveným věřitelům... Parfém pašijový... Jako robinsonům 

v deliriu hladu mnohý obláček táhnoucí na obzoru jeví se nám jako loď plachetní, těhotná 

zlatem... A zase usneme. A tak se střídají noci a dni – četl jste přece Červený smích268 od 

Andrejeva? – Ale běda, kdyby nám oči zalil tuk – a proto „budiž Jméno Jeho pochváleno!“ 

 V tisku máme Ernesta Hella Člověk, L. Bloy Chudou ženu; Zjevení lasalettské,269 mé 

Notantur Lumina270 a nový sborník.271  Dnes dosti. Váš dopis, jejž jste posledně psal 

p. Florianovi, i mne velmi potěšil. Hoďte s takovým „rádlem“! Vezměte si lékařské 

vysvědčení a přidejte se statečně k nám: uvítáme Vás tu s otevřenou náručí, budeme-li tu!!!  

 

Líbá Vás Deml 

                                                 
266 Jakub Deml, Homilie, Třešť, Jakub Deml 1907. Kniha kázání, zejména mariánských, které vznikala během 
Demlova působení v Kučerově, Babicích, Martínkově a Třešti. 
267 Zde začíná pasáž, která byla v mírně pozměněné podobě publikována v šestém sborníku Studia: Dle toho můj 
hostitel může být ještě veselejší; ale k čemu bych měřil hlubiny naší vzájemné Bídy, když tyto hlubiny 
v porovnání s naším Hladem jsou pouhými mělčinami! Tyto dni, za večerního soumraku, v parfému týdne 
pašijového, povídali jsme si s přítelem, že vezmeme, co je nám milého, a odejdem na místa méně vypasená, 
a ostatní – tisky a dům – že zanecháme udiveným věřitelům. – – Parfém pašijový. – Jako robinsonům v deliriu 
hladu mnohý obláček, táhnoucí na obzoru, jeví se nám jako loď plachetní, těhotná zlatem.... A zase usneme. 
A tak se střídají Noci a dni, jak okna anděly malovaná: četl jste přece Andrejův Červený smích? Běda, kdyby 
nám oči zalil tuk, a proto: Budiž Jméno Jeho pochváleno! – 
268 Leonid Andrejev, Červený smích: Úryvky z nalezeného rukopisu, Praha, Kamilla Neumannová 1904. 
269 Mélanie Calvat, Zjevení přesvaté Panny na hoře La Saletské dne 19. září 1846, Stará Říše, Josef Florian 
1907. 
270 Jakub Deml, Notantur Lumina, Stará Říše, Jakub Deml 1907. 
271 Čtvrtý sborník Studia vyšel v dubnu 1907. 
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20 D 

Ve Staré Říši, 10. června 1907 

Můj drahý, 

 

zaujalo mne Vaše slovo „jsem strhán“, co, zaujalo: zaleklo, rozhněvalo, pobouřilo. Děsím se 

takových slov od té doby, kdy vím, že ani náš mladý věk nechrání nás před tenaty smrti, od 

toho rána, kdy jsem musel přijati nejtěžší dopis svého života, že přítel náš a hlavně můj, Josef 

Polák, je mrtev! Zemřel po třídenní horečce, 11. května, aniž jsme měli jakékoliv tušení. 

Zemřel na druhém cípu Moravy, v Mutěnicích u Hodonína, kamž jej poslal p. biskup v téže 

době, kdy já odcházel do Staré Říše! V den Nanebevstoupení odsloužil poslední mši, 

a v tajuplné době čekání, v čase před Sesláním Ducha – zabloudil nám kamsi až k Soudu 

poslednímu. Ty 2000 K, které nám vloni obětoval, jsou jen lupínkem jeho čistého, 

uzákoněného života, stínem jeho planoucí, žárové lásky k nám. Byl druhý já, byl více než já, 

a proto časněji uzrál pro Stodolu Páně. V bohosloví jsme se spřátelili, a od té doby byli jsme 

zmítáni jedinou vlnou. Byl více nenáviděn než já, protože byl bez úhony, protože měl 

všechny dobré vlastnosti kněze, především věrnost až k smrti, protože nenávist vůči němu 

byla skrytější, a tedy tajemnější. Nebudu mluviti o jeho zřejmě vyšším, jak říkají, talentu atd. 

– zemřel mi přítel, a do jeho tělesné smrti málo jsem znal toto jméno – ne, že bych se byl tím 

slovem bavil jen, nýbrž jedině proto, že ničemnému našemu publiku obětovali jsme příliš 

mnoho času a sil na úkor našeho přátelství, příliš mnoho pozornosti. Pravda, obětovali jsme to 

předem Bohu – a proto nesmíme litovati podle svých citů... Žel!  

 Opravdu jsem poděšen Vaším slovem! Neměl byste se šetřit, avšak měl byste se strhat 

pro něco vznešenějšího, než je kancelářský šiml. A co jiného je ta „duchovní“ správa v době 

přítomné? Sirach – Moudrý – Vám praví: Beatus homo, qui non servivit indignis se!272 – 

Prosím Vás pro všechno, dejte se osvítit Duchem svatým, když Vám takto domlouvá, a víte, 

že přitom ještě lká! Nechte těch věcí marných, které může zastati i bez kněze každý 

a kterýkoli doživotní student z knajpy nebo studovaný pacholek od volů! Přece věci kněžské, 

tj. mši, přisluhování svátostmi a slovem můžete vykonávati čistěji, šetrněji, pozorněji, 

účinněji, záslužněji, i když nebudete zapřažen do strašné káry dnešních farských a školských 

fiakristův! Nechte všeho, zajděte k lékaři, dejte si napsat vysvědčení o své nemoci (jste 

nemocen a musíte být nemocen, zrovna tak jako byste musel být morem nakažen, kdybyste 

souložil s osobou cholerovitou nebo malomocnou!), a jeďte přímo k nám, na stanici Jihlava, 

odtud poštou do Staré Říše, nebera s sebou ani hole, ani mošny, nikoho na cestě 
                                                 
272 Sírachovec 25,8: „Blaze tomu, kdo bydlí s rozumnou ženou, kdo se neprohřešil jazykem, kdo neotročil 
člověku nehodnému.“ 
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nepozdravujte, od pluhu se neohlížejte, říci si dejte! Vaším pluhem ať jest nyní jen deficience, 

a uvidíte, že jest přece jen pluhem, neb i ten pluh musí se občas – spravit! Protože po smrti 

† P. Josefa Poláka v celém tom hejně našeho kněžstva mladého kromě Vás nemám nikoho, 

ani jednoho, kdo by mi silně řekl „bratře“ – protože kromě Vás nikdo z nich neozývá se 

hlasem člověka pro mé srdce – poslechněte mne a dejte si říci: Šetřte se! Do 11. května neznal 

jsem toto slovo, ale od toho dne znám je – jedině pro Vás. – Nerad Vám píšu dnes jiné věci, 

ale už několikrát jste se ptal, a proto Vám poznamenávám, že z Dykových273 knih máme jen 

tyto: Marnosti, Milá sedmi loupežníků, Tragikomedie, Stud a Satiry a sarkasmy. Napište, 

kterou byste chtěl, anebo ještě lépe – přiďte si je přečíst sem. – Ani s Chimerou se netrapte, 

zkusím optat se p. Březiny nebo jinde. 

 Knihy Vám dnes také ještě neposíláme – p. Florian pilně pracuje na překladu Hella,274 

já pak dělám to, co i Vy byste měl dělat: deficienta! Bratrsky 

 

Jakub Deml 

                                                 
273  Viktor Dyk (1877–1931), Marnosti, Praha, Moderní revue 1900; Stud, Praha, Moderní revue 1900; 
Tragikomedie, Praha, Hugo Kosterka 1902; Satiry a sarkasmy, Praha, Samostatnost 1905; Milá sedmi 
loupežníků, Praha, Kamilla Neumannová 1906. 
274Josef Florian pravděpodobně překládal Hellovu knihu P. Renan, Německo a atheismus devatenáctého století, 
která vyšla ve Studiu v roce 1908. 
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21 D 

Ve Staré Říši, 15. VI. 1907 

Můj nejdražší! 

 

Zdá se mi, že Váš život už před Vaším narozením poznačen je týmž tajemstvím jako život 

† P. Josefa Poláka... Ó běda! Blížíte se k mému srdci s touž rychlostí – ba, protože jsme spolu 

nerostli pod jedním obzorem, musím říci (protože tady nápadněji to vidím) s větší rychlostí: 

asi tak, jako by oheň ulétající z roztříštěného těla mého mrtvého Přítele, po několik dnů byl 

bloudil nad hlavami těch, kteří se se mnou od hodiny mého osudného Poslání setkali, 

a posléz – všechno ozářiv a prozkoumav: sletěl do Vašeho srdce – – –. Ó tajemství na 

tajemství! 

 Jste nejmladší z Vaší rodiny, i † P. Josef Polák byl nejmladším z rodiny. Máte staršího 

bratra knězem; rovněž † P. Josef Polák:275 jemu dávali rady, i Vám rady dávají, nechápajíce 

ani ti, ani oni, že takovéto rady jsou samomluvou lidí k jiným věcem určených – chápajíce 

však po čase, že takovéto rady jsou jedinou trýzní duší ze světa vytržených. Tušíce, že Vám 

není pomoci, zrovna jako hvězdě toho a toho oběhu, dávají Vám rady, a tyto rady jsou strach, 

nedopověděný, nad ložem těžce nemocného. Opravdu Vám není pomoci: dům hoří, dvéře 

zazděny. 

 Krásné je, když se sám v sobě tážete, jste-li mne hoden: otázka, jež nemůže vzniknout 

v nitru nepřátel... Pro tuto Vaši pochybnost pravím Vám: Jste mne hoden – – – 

 Jste hoden mých Vzpomínek, mých nadějí, pochybností, radostí, trampot, důvěrností. 

Mne samého nemůžete být hoden, protože i já sám sebe nejsem hoden... Jistě mi rozumíte. 

Ale stávám se Vás hoden, jakmile se stáváte mi drahým, protože otázka a přiznání podobné 

Vašemu jest z oněch pomocných milostí, o nichž v těchto prokletých dnech nemluví žádný 

výklad katechismu... 

 A přátelství dělá člověka lepším. Stejný tlak leží nad celou zemí – stejná potopa hříchů 

i slz, a vím-li, že jsem sám, řeknu si: zemři, sladká je smrt... Nešetřím se, hynu, neb cnost je 

šetrnost a život. Vím-li však, že kdosi právě mi šeptal: „Kéž jsem tě hoden!“ – zápas s vlnami 

nabývá jiného významu, jako život při pamětihodném doteku teplé ruky. – 

 Dál jsem Váš dopis nedočtl, zůstávám jako zakletý při větě prvé. Ani na tu ještě vám 

neodpovídám úplně. – Není to možno, chci-li Vám nahonem říci, co se neříká ani nepříteli, 

                                                 
275 František Polák (1878–1958), katolický kněz, bratr Demlova blízkého přítele Josefa Poláka. František Polák 
působil od roku 1903 jako špitální kaplan na Starém Městě v Telči. Až do roku 1958 vykonával duchovní správu 
v tamním kostele Matky Boží, u nějž je také hrob obou bratrů. Dopisy Jakuba Demla Františku Polákovi se 
dochovaly v soukromé sbírce, dopisy adresované Jakubu Demlovi jsou uloženy v LA PNP. 
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ani příteli, jenž by toho nebyl hoden. Už dávno chtěl jsem Vám to říci, ale nemohl jsem se pro 

vnější a jiné starosti dostati k delšímu dopisu: dnes však nemusím Vám ničeho dlouho 

vysvětlovati: Kníže-arcibiskup Theodor Kohn276 odbírá naše knihy, čte je, koresponduje 

s námi, a nedávno poslal nám 200 K.  

Až nás o prázdninách navštívíte, budete tuto korespondenci číst. Vím však, že již nyní 

jste přesvědčen o čistotě tohoto styku. Rovněž P. Karel Stella277 z Příbrami poslal nám 200 K. 

Stejně krásně. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
276  Theodor Kohn (1845–1915) byl olomouckým arcibiskupem v letech 1892/3–1904. Po určitou dobu 
podporoval staroříšské Studium. Původně podporoval také Nový život, ale po sporu s jeho redaktorem Karlem 
Dostálem-Lutinovem, který přerostl ve skandál, byl donucen olomoucký arcibiskupský stolec opustit. Poté 
nějakou dobu žil v Ehrenhausenu v jižním Štýrsku, na panství hrabat Attemsů, v jejichž hrobce byl dokonce 
pochován. Jakub Deml připsal Theodoru Kohnovi „s hlubokou úctou a láskou“ svou básnickou prvotinu 
Notantur Lumina. 
277 Karel Stella (1865–?), ředitel knížecího arcibiskupského konviktu v Příbrami, v němž studoval mimo jiné 
Jaroslav Durych. Byl jedním z mecenášů Studia. 
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22 D 

Stará Říše, 24. září 1907 

Příteli, 

 

jest to od Vás velice pěkné, že jste už vyšel de populo barbaro,278 ačkoli jinak nemusíte 

litovati oněch pěti roků „v cizích službách“,279 neb jednak mládí Vaše jest dostatečně i silné 

i odhodlané, než aby se bylo pokrylo korou a mechem, jednak sloužil jste Bohu. Byl jste 

projektilem kroužícím v těsné díře německého jazyka, a nyní letíte ovzduším. Kdybych neměl 

tolik důvěry ve Vaši dobrou povahu, přál bych Vám štěstí. – Vaše knihy a dopisy dostali jsme 

všechny. – Vaše nové zprávy mne zajímají; hned ta, že pan farář 280 souhlasí s Vámi 

o zbytečnosti „katolických organizací“. Krom těch dvou farářů tedy celý Váš vikariát jest 

odpadlý od Církve! Až jen budete čísti encykliku Pia X. o modernismu!281 Kněžstvo 

neposlouchá již Svatého otce, jenž několikráte již ex cathedra282 vyslovil se proti tzv. sociální 

činnosti kléru. Jako by poslání Církve nebylo docela jiné! Zdalipak některý z kněží Vašeho 

vikariátu zmínil se o dekretu Sacra Tridentina (1905)?283 Spolky, Rajfajsenky,284 volby etc. 

propagují tito „pastýři duší“ a časté sv. přijímání zdá se jim neúspěšné a podezřelé – ba přímo 

nesrozumitelné – a vzdálené! Kdyby Váš případ, můj milý, byl případem jen Vaším, 

tj. případem Vašeho vikariátu, radil bych Vám a oněm dvěma vzácným pánům farářům, 

abyste se odstěhovali do jiného, nelze-li věc tu spraviti a nejste-li zodpovědni za své 

tvrdošijné spolubratry, jenže Váš případ jest morem, jenž nakazil všechny vikariáty a všechny 

diecéze, morem modernismu, jejž s takovým úsilím a s takovým sebezapřením musí hojiti 

Svatý otec. Dříve než Vám budu vypravovati případ náš, poslyšte, co praví Léon Bloy 

o zrádcích Církve: 

 

„Jsou dvě školy zrády a dva druhy sídel v Haceldamě. 

                                                 
278 Odkaz na Žalm 114,1: „Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči.“ 
279 Fencl od svého vysvěcení v červnu 1902 do září 1907 kaplanoval v západočeském Chodově, poté byl 
přeložen do Uhříněvsi u Prahy, kde zůstal až do své smrti v roce 1949. 
280 František Kahoun (1862–1939), od roku 1905 farář a od roku 1908 první děkan v Uhříněvsi. 
281 Encyklika Pia X. Pascendi Dominici gregis (Pásti stádo Boží) ze 7. září 1907 odsuzuje modernismus jako 
souhrn všech herezí na základě jeho přístupu k církevnímu dogmatu a víře. 
282 Spojení ex catherda značí, že papež mluví jménem celé církve, využívaje dogmatu o papežské neomylnosti. 
283 Sacra Tridentina, dekret Pia X. z 20. prosince 1905 O častém a denním svatém přijímání narazil v českých 
zemích na odpor biskupů, kteří jeho platnost zpochybňovali. Deml ho naopak mezi věřícími propagoval 
a narážel přitom na odpor svých nadřízených. Dekret vyšel v Demlově překladu v pátém sborníku Studia (srpen 
1907) a dvakrát samostatně v letech 1906 a 1908. 
284 Raiffeisenovy záložny – tyto záložny se v Čechách a na Moravě šířily od konce 80. let 19. století, jejich 
hlavním specifikem bylo to, že byly určeny pouze pro podporu rolnictva, sídlily v menších obcích, měly jen 
místní působnost, poskytovaly půjčky či úvěry svým členům a funkcionáři v nich úřadovali bezplatně. 
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 První způsob, dokonale klasický, záleží v tom, že jako zběh se přeběhne a že se vydá 

bez obalu nepříteli to, co z povinnosti mělo se hájiti na život a na smrt. 

 Druhý způsob, mnohem rubloplodnější, jest ten, že se zapije neodstranitelně jako 

roztoč svrabový do těla Církve a přitom vybalí na krám při každé příležitosti srdce 

mučedníka, uchystané od dětství jakémukoliv bití a odhodlané i k sebeobětování; že se 

roztrubuje otvory všech polnic a křídlovek, že jest nejvěrnějším a nejnevyhnutelnějším 

služebníkem, i v okamžiku, kdy se nahrazuje víno klejtem a zvonky domu chřestačkami.“285 

 

Tento a jiné portréty Iškariotského286  z mistrovského rydla Léona Bloy snadno 

poznáte a oceníte na živých exemplářích Vašich vikariátů. Poslyšte však svědectví mé. Letos 

o prázdninách byl jsem na kněžských exerciciích v Brně. 287  Exercitatorem288  byl člen 

Kongregace beuronské z Emauz.289 Tento důstojný kněz, pamětliv a hoden svého poslání, 

mluvil mezi jiným proti politické činnosti kněžstva, odsuzoval spolky tohoto oboru, řka, že 

kněz takovouto činností odcizuje se svému povolání kněžskému, že kněz nočním vysedáním 

v těchto takzvaných „katolických“ spolcích zevšedňuje a se kazí, odsoudil žurnály a časopisy, 

které si říkají „katolické“, v nichž ale pěstují se zásady těmto uvedeným protivné, a připouštěl 

jedině spolky mládeže, založené jedině za tím účelem, aby se jimi podporovalo častější 

přijímání sv. svátosti. Kněze pak, jimž návštěva hostinců stala se potřebou, označil tento 

misionář jako zvrhlé. Jak vidíte, mluvil zcela v úmyslech Svatého otce, a tedy v úmyslech 

Krista a Církve. Mluvil slovo Boží. Avšak jak vzdáleno jest kněžstvo naší diecéze od Pravdy 

a Praze katolické, jak cizími jsou mu intence Svaté stolice římské, patrno z toho, že na vzdor 

silentiu290 bylo slyšeti hlasy údivu, nesouhlasu a reptání, ne nepodobné posměchu starých 

vojančisk nad řečmi naivního rekruta, jenž, přicházeje z Emauz, nemůže pranic kloudného 

věděti o velikých půtkách, veleslavných bojích takové strany katolicko-národní... 

Nezaprodaný Vyslanče Církve, kterak bys byl mohl nalézti na naší národně potřeštěné, 

stranicky rozkouskované Moravě, nalézti důvěru, hodnou Tvých věrných úst, jsa – Němec! 

Což jsi nevěděl, že u nás každý „má srdce půl“, říkaje, že „má i celé“?  

                                                 
285 Léon Bloy, Les Dernières Colonnes de l’Église, Paříž, Mercure de France 1903, s. 26–27; Poslední sloupové 
církve, přeložil Otto Albert Tichý, Praha, Stanislava Jílovská 1919. 
286 Jidáš Iškariotský. 
287 Exercitia spiritualia, duchovní cvičení pro kněze, kteří chtějí obnovit či ozdravit svého ducha. Většinou se 
tyto osoby na delší dobu vzdálí od svého běžného zaměstnání a pod vedením duchovního vůdce se věnují 
rozjímání. V katolickém prostředí se většinou konala podle pravidel ustavených sv. Ignácem z Loyoly. 
288 Exercitátorem byl Gregorius de Holtum, jak píše Deml v rozšířené verzi tohoto dopisu publikované ve 
Studiu. 
289 Beuronská kongregace vychází z benediktinské řehole a byla založena v roce 1863 v jihoněmeckém Beuronu, 
kde také sídlil arciopat, tj. představený celé kongregace. Do Emauz přišli beuroni v roce 1880. 
290 Ticho, které se během exercicií udržuje. 
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V těch dnech přesvědčil jsem se, jak pravdivou je zásada, kterou mi při audienci 

v Opatově o významu exercicií řekl Jeho Milost biskup Pavel:291 „Konáte-li exercicie sám, 

vybíráte si, co vám lahodí; kdežto na exerciciích společných slyšíte, co se vám nelíbí, a to jest 

dobré.“ 

Že se meditace mnicha beuronského u nás nelíbily, soudím z toho, že co chvíli 

přistoupil ke mně některý z kněží se slovy: „Ten vám mluví do noty!“ 

Vás, milý příteli, bude zajímati ještě to, že Jeho Biskupská Milost zakončila tyto naše 

exercicie řečí, která takto začínala: „Děkuji všem shromážděným kněžím a též i ostatnímu 

svému duchovenstvu za to, že s takovou horlivostí přičinili jste se při posledních volbách...“ 

Co neposíláme, to si ještě necháváme, abychom toho příležitostně použili. Jsme Vám 

velice povděčni za Vaše zásilky: ale proč kupujete tolik knih? (Však rozumíte této otázce 

přítele). 

Teď snad se uvidíme, když jste tak blízko k nám popoletěl? Vy asi za námi sem nyní 

nemůžete? Není vyloučeno, že se k Vám někdy podíváme, bylo by to možno? – Chystáme 

nyní sborník – atd. Pozdravuji bratrsky!  

 

Jakub Deml 

 

Zjevení lasalettské292 nebudete rozšiřovati? K tomu účelu posíláme Vám balík! 

 

                                                 
291 Pavel hrabě Huyn (1868–1946), významná postava moravských církevních dějin. Teologii studoval na 
jezuitských kolejích v Innsbrucku a v Římě – nadřízenými sice byla oceňována zejména jeho inteligence 
a vzdělanost, nicméně mu chyběly praktické zkušenosti a výkon úřadu mu komplikovala jeho prudká povaha 
a direktivní sklony. Brněnským biskupem byl jmenován v roce 1904, tedy v době, kdy se na Moravě zhoršovaly 
česko-německé národnostní vztahy po odstoupení Theodora Kohna. Byl zapřisáhlým odpůrcem myšlenek Léona 
Bloye, i proto v roce 1911 zakázal kněžím číst knihy vydávané Florianovým Studiem. V roce 1916 byl 
jmenován pražským arcibiskupem, v říjnu 1918, během vyhlášení republiky, prováděl právě vizitaci v Chebu, 
z níž už se do Prahy nevrátil, odjel do Švýcarska a dále do Itálie. Na svou funkci rezignoval v září 1919. Soudě 
podle korespondence, Deml si zprvu Huyna jako svého nadřízeného vážil a ctil ho, později však vztahy ochladly, 
mimo jiné také v souvislosti se smrtí Josefa Ševčíka v roce 1911.  
292 Mélanie Calvat, Zjevení přesvaté Panny na hoře La Saletské dne 19. září 1846, Josef Florian, Stará Říše, 
Josef Florian 1907. 
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22 D – II293 

Září 1907 

PŘÍTELI  

MAT. FENCLOVI,  

KNĚZI CÍRKVE ŘÍMSKO-KATOLICKÉ.  

 

„Ostatně každý z jeho bývalých 

 odpůrcův nabyl jadrnějších náhledů, 

 zapudil předsudky vsáté a přestal 

 býti odpůrcem v otázce té; 

 a nepřestal-li, málo na něm záleží.“ 

(Beneš Method Kulda.)294 

 

Jest to od Vás velice pěkné, že jste už vyšel „de populo barbaro“, ač jinak nemusíte litovati 

oněch pěti roků „v cizích službách“, neb jednak mládí Vaše jest dostatečně i silné 

i odhodlané, než aby se bylo pokrylo korou a mechem, jednak sloužil jste Bohu. Byl jste 

projektilem, kroužícím v těsné díře německého jazyka, a nyní letíte ovzduším. Kdybych 

neměl tolik oprávněné důvěry ve Vaši dobrou povahu, přál bych Vám štěstí. 

 Vaše nové zprávy zajímavy; hned ta, že Váš nový pan farář je týchž názorův o poslání 

Církve jako Vy. Jak jest to smutné drahý příteli, že se o těch dvou kněžích Vašeho Vikariátu 

musí mluviti jak o čestných výjimkách! U nás na Moravě není to o mnoho lepší. Tedy 

výjimkou jsou kněží, kteří znají svůj úkol a vědomě pracují k účelu, pro nějž Církev Kristova 

založena jest? Jako by se tento Účel mohl měniti s dobou, jako by možno bylo pracovati pro 

něj prostředky jinými než těmi, které od Krista Pána dány jsou! Nikterak nechce se dbáti toho, 

že Náměstek Kristův odsuzuje „každou řeč (toto slovo říká přece víc!), která provanuta jsouc 

nezdravým modernismem, vysmívá se zbožnosti věřících a ukazuje na nová vodítka 

křesťanského života, na nové směry Církve, nové aspirace moderního ducha, nové sociální 

povolání kněžstva, novou křesťanskou kulturu ap.“ – a tak daleko to došlo, do té míry je 

klérus zvoncem znějícím a mědí zvučící,295 že Svatý otec musí upozorňovati, v čem záleží 

slovo Boží, co má býti předmětem kázání! „Předmět kázání,“ praví, „budiž ten, jejž naznačil 

                                                 
293 Rozšířená varianta dopisu č. 22 otištěná v šestém sborníku Studia z listopadu 1907. 
294 Beneš Method Kulda (1820–1903), moravský katolický kněz, buditel, žák Františka Sušila, většinu života 
působil na Moravě, byl činný v mnoha organizacích, literárních i církevních. V roce 1870 byl jmenován 
kanovníkem Vyšehradské kapituly a přesídlil do Prahy.  
295 První list Korintským 13,1: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem 
jenom dunící kov a zvučící zvon.“ 
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Božský Vykupitel, řka: Učte evangeliu! Učte je zachovávati vše, cožkoli jsem přikázal vám. 

Čili, jak vykládá koncil tridentský: Jim hříchy kázajíce, jichž se mají varovati, a ctnosti, jež 

mají konati, aby ušli věčnému trestu a mohli dojíti věčné slávy. Proto, tak dí Sv. otec, 

z kazatelny buďtež vymýtěna témata, která spíše patří na politické bojiště nebo do 

akademických sálů než na místo posvátné! Kázání předčí konference, jež jsou bezvýsledné! 

Kněz ať neužívá přemluvných slov, nýbrž kázati má v dosvědčení ducha a síly (I. Kor. 2.)!“ 

Kterak ale může dosvědčovati Ducha, nemá-li ho? Je-li naplněn duchem světa, duchem 

politiky, duchem sociálních úkolů, duchem modernismu? „Proto výhradným pramenem 

kázání budiž Písmo, ovšem ne dle výkladu jednotlivců vášněmi ovládaných“ (tedy 

i politickými vášněmi!), „nýbrž dle výkladu Církve, Sv. Otců a církevních Sněmů“ (Encyklika 

Pia X. z 28. VII. 1906) 296. 

 Když jsem na základě těchto autoritativních norem nepříznivě vyslovil se o cyklu 

exhort mně k recenzi předložených, vrhl se na mě dp. autor – přes Vatikán! Že prý Svatý otec 

nerozumí naší době, a že prý v tomto ohledu není o nic lepší nežli naši biskupové – 

a z opatrnosti citoval úsudky svých anonymních kolegů: kněží! A tento pán měl vychovávati 

akademickou mládež!! Vy se tomu divíte, příteli? Co potom říkáte tomu: znám doktora 

teologie, který mi tvrdil, že kult Božského Srdce jest vynálezem francouzských jezuitův, a sice 

prý nevčasným, ježto se jím Církev ještě více odcizila době moderní, však že prý to ve Francii 

podle toho dopadá; – a tento mladíček nebál se překročiti hranice Tyrol! Cožpak jest u nás 

modernism už do té míry rozplemeněn, že tato rouhačná Rax-Alpa müllerismu297 nepřekáží 

Hostýnu a Petrovu? Věru, milý příteli, v záplavě těchto nejnovějších kriticko-filozoficko-

sociálně-politických kněží stýská se mi po těch nemoderních, vymírajících, z nichž jednoho 

letos jsem viděl na prašné cestě ze Křtin; šel v podkasaném taláru, růženec v ruce, tichý 

a prostý, uprostřed poutníků, duchovní otec se svými farníky, stařičký kněz moderní dobou, 

průmyslovým krajem – šel. Tam a sem kolik hodin cesty. Šel. Šel: neboť jak umře, už se 

nebude putovati; bude se na posvátná místa jezditi v automobilech, a slova „poutník“, 

„poutnický“ budou jen obrazným rčením, jako „východ slunce“. – Ach, milý příteli, díky 

sociálnímu pokroku, křesťané se mají čím dál lépe... To již od té doby, co škola je větší než 

fara. To již od toho dne, co katolíci pěstují Svatou Církví zatracená „partium studia“298, jak to 

nazývá Pius X. ve své alokuci ze 6. prosince 1906, čili „dissensiones opinionum, civilium 

                                                 
296 Encyklika Pieni l’animo z 28. července 1906 byla určena pouze italskému kléru. 
297 Rax-Alpen nebo Raxalpen, alpský masiv rozkládající se ve Štýrsku, v němž leží jedno z nejvýznamnějších 
mariánských poutních míst střední Evropy – Mariazell. Müllerismem Deml zřejmě naráží na předního 
německého modernistu Josefa Müllera (viz poznámku č. 102).  
298 Stranické snahy. Tento překlad Deml uvádí ve variantě tohoto dopisu v knize Do lepších dob (s. 75).  
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partium studium, nationis discrimina“ 299 , které dle slov Jeho Svatosti ke kardinálu 

Gruschovi300 (27. ledna 1906) „dissipant vires“.301 Cožpak to platí jen alumnům, a cožpak jen 

pro Itálii  mluví Náměstek Kristův, když ve své encyklice z 28. července 1906 nařizuje: 

„Budiž naprosto zabráněno, aby alumnové seminářů brali nějakou účast na veřejných 

agitacích, a proto zapovídáme jim čtení žurnálů a časopisů!“ Cožpak je možno, aby místo 

kněží vycházeli z alumnátů političtí agitátoři: kdyby se poslouchalo Svatého otce? O tempora, 

o mores!302 

 

 Poslyšte, milý příteli, povím Vám pohádku: 

 

 „Vína a piva nikdy nepil; leč za stolem domácím kvůli hostům několik kapek vína do 

vody nalil sobě. Po celý čas postu čtyrycetidenního jen jednou za den, v poledne jídával, a na 

holé zemi spával, což vše před lidmi všemožně tajil. Od večera Čtvrtku zeleného až do 

poledne v Neděli velikonoční nepožíval ničehož a při tom namahavých prací měl...“ 

 

 To není pohádka, milý příteli, jest to symbolické! Jen nahlédněte do veršů moderních 

poetů: Zvláště symboly katolické Církve mají nyní dobrý kurs. Neříkejte mi, že uvedená fakta 

životopisná týkají se kněze Tomáše Procházky,303 rodem z Ivančic! Toť všechno je symbol! 

Putování je symbol, vyučování je symbol, býti otcem nebo synem je symbol, býti slavným 

spisovatelem je symbol, býti umělcem neb i jen poctivým řemeslníkem je symbol, býti 

knězem... Řekněte dnes, příteli, že máte hlad: pohanijou304 Vás za to, že je to špatný symbol, 

anebo se Vám budou obdivovati, jestliže jste to řekl krásným hlasem... Řekněte, že byste rád 

vydal dobrou knihu, např. Objevitele Globu nebo Hellova Člověka, Spisy bl. Angely de 

Foligno, Život sv. Antonína Poustevníka, Listy svaté Kateřiny Sienské, Spisy sv. Hildegardy 

nebo dokonalý překlad římského misálu, brevíře, Bible: řekněte to dnes mezi lidmi, kteří se 

domnívají býti živými údy Těla Kristova: dají vám radu! A to v případě nejlepším; řeknou: 

„Vydejte to u rajhradských benediktinů; u Promberga;305 u Kotrby;306 jste, velebný pane, 

                                                 
299 Pěstování stranictví politického, třenice národnostní. Tento překlad Deml uvádí ve variantě tohoto dopisu 
v knize Do lepších dob (s. 76). 
300 Anton Josef Gruscha (1820–1911), rakouská kardinál a vídeňský arcibiskup, zasazoval se o svobodnou církev 
nezávislou na státu. 
301 Mrhají silami. 
302 Ó časy, ó mravy! Citát z Ciceronovy První řeči proti Catilinovi. 
303 Tomáš Procházka (1803–1858), ivančický kněz a buditel, k národnímu uvědomění ho v jeho prvním působišti 
v Olbramovicích přivedl František Sušil. Procházka v Ivančicích organizoval kulturní život a věnoval se literární 
činnosti. 
304 Nářečně. 
305 Romuald Prombegrer (1856–1932), olomoucký vydavatel a knihkupec, mecenáš umění. 
306 Václav Kotrba (1871–1929), přažský vydavatel náboženské literatury. 
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náramně ideální, celé noci sedíte u psaní, pořád v těch knihách, škodíte si na zdraví, měl byste 

se více pohybovat, dobře by Vám prospěly Luhačovice nebo Ika, zdržujte se rozčilení, pijte 

malaga,307 také plzeňské se odporučuje, jezte silnější stravu, nekonejte tuze dlouhé cesty, 

a vůbec pamatujte si zlaté pravidlo: lepší zdravý osel než nemocný filozof.“ – V případech 

ostatních vyhnou se Vám slovem i skutkem jako člověku nebezpečnému. Abyste nemusel 

přijmouti pravdu nebo učiniti dobrý skutek, k tomu Vám důvěrně radím, příteli: každému, kdo 

od Vás něco chce, dejte – o kolečko víc! – Ale utíkejme z těchto míst! 

 Zdalipak některý z kněží Vašeho vikariátu zmínil se o nesmírném privilegiu Dekretu 

Sacra Tridentina? Spolky, Raiffeisenky, volby, divadla, a všechno jiné propagují tito „pastýři 

duší“ a časté sv. přijímání zdá se jim neúspěšné, podezřelé, ba přímo nesrozumitelné a – 

vzdálené! Kdyby Váš případ, můj milý, byl případem jen Vaším, tj. případem Vašeho 

vikariátu, radil bych Vám a oněm vzácným dvěma pánům farářům, abyste se dali přepsat do 

jiného vikariátu (s titulem „in partibus infidelium“308), nelze-li tu věc spraviti a nejste-li Vy 

zodpovědni za své tvrdošijné spolubratry; jenže Váš případ jest morem, jenž nakazil všechny 

vikariáty a všechny diecéze, morem modernismu, jejž s takovým úsilím a s takovým 

sebezapřením musí odklizovati Svatý otec. Dříve než Vám budu vypravovati případ náš, 

poslyšte, co praví Léon Bloy o zrádcích Církve: 

 

 „Jsou dvě školy zrády a dva druhy sídel v Hakeldamě. První způsob, dokonale 

klasický, záleží v tom, že jako zběh se přeběhne a že se vydá bez obalu nepříteli to, co 

z povinnosti mělo se hájiti na život a na smrt. 

 Druhý způsob, mnohem rubloplodnější, jest ten, že se vpije neodstranitelně jako roztoč 

svrabový do těla Církve a přitom vybalí na krám při každé příležitosti srdce mučedníka, 

uchystané od dětství jakémukoliv bití a odhodlané i k sebeobětování; že se roztrubuje otvory 

všech polnic a křídlovek, že jest nejvěrnějším a nejnevyhnutelnějším služebníkem 

i v okamžiku, kdy se nahrazuje víno klejtem a zvonky domu chřestačkami.“ 

 

 Tento a jiné portréty Iškariotského (viz např. Příležitostné slovo ke Zjevení 

lasalettskému) z mistrovského rydla Léona Bloy snadno poznáte a oceníte na živých 

exemplářích Vašich vikariátů. Poslyšte však svědectví mé. Letos o prázdninách byl jsem na 

kněžských exerciciích v Brně. Exercitatorem byl P. Gregorius de Holtum, člen Kongregace 

beuronské z Emauz. Tento důstojný kněz, pamětliv a hoden svého poslání, mluvil mezi jiným 

proti politické činnosti kněžstva, odsuzoval spolky tohoto oboru, řka, že kněz takovouto 
                                                 
307 Těžké sladké víno, nazvané podle španělského města Malaga. 
308 Na území nevěrců. Latinská fráze používaná v církevních dějinách k označení sídel titulárních biskupů. 
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činností odcizuje se svému povolání kněžskému, že takováto činnost pro Církev nemá 

významu, že kněz nočním vysedáním v těchto „katolických“ spolcích zevšedňuje a se kazí;*) 

odsoudil žurnály a časopisy, které si říkají „katolické“, v nichž ale pěstují se zásady těmto 

uvedeným protivné, a připouštěl jedině spolky mládeže založené pouze za tím účelem, aby se 

jimi podporovalo častější přijímání Svátosti a tím i mravnost, v mladém tom věku tolik 

ohrožená. Kněze pak, jimž návštěva hostinců stala se potřebou, označil tento svědomitý 

misionář jako zvrhlé. Jak vidíte, drahý příteli, mluvil zcela v úmyslech Svatého otce, a tedy 

v úmyslech Krista a Církve: mluvil slovo Boží. Avšak, jak vzdáleno jest kněžstvo naší diecéze 

od Pravdy a Praxe katolické, jak cizími jsou mu intence Svaté stolice římské, patrno z toho, že 

na vzdor silentiu bylo pak na chodbách alumnátských slyšeti hlasy překvapení, zklamání, 

nesouhlasu a reptání, ne nepodobné posměchu starých vojančisk, které netřeba učiti, co jest to 

„zupa“, nad řečmi naivního rekruta, jenž, přicházeje až z Emauz, nemůže pranic kloudného 

věděti „o velikých půtkách, veleslavných bojích“ takové strany katolicko-národní... 

Nezaprodaný Vyslanče Církve, kterak bys byl mohl na naší národně potřeštěné, stranicky 

rozkouskované Moravě nalézti důvěru, hodnou věrných Tvých úst, jsa – Němec! Což jsi 

nevěděl, synu opata Wolkera, vykladače Žalmů, zdárný pravnuku svatého Samotáře ze 

Subiaka, což jsi nevěděl, že u nás má každý „srdce půl“, chvástaje se, že „má i celé“? Vím 

a přesvědčil jsem se, že stav se katolickým knězem a nadto ještě mnichem, nevnímáš žádného 

cizího hlasu, a jak praví Rainer Maria Rilke, básník národa Tvého, „nezaznívá k Tobě žádná 

chvála, která by Tě mohla svésti z pravé cesty, žádná hana, která by Tě mohla zmást“, avšak 

dovol, neneznámý Cizinče, by jiný Cizinec, záhadně Tobě podobný, otevřel Ti srdce své, 

když praví: darmo mluvil’s, darmo kázal’s, kněžstvo dál „pracuje sociálně“, dál agituje 

politicky, dále fedruje noviny lživě katolické, anyť nedbají Autority Nejvyšší, dále pěstuje 

zakázané stranictví, modernismu jedy, dále chodí do hospod – darmo cituješ dekrety 

papežské, synodu pražskou, darmo hlásáš obnovu a pokání: bláznovstvím jest pro ně zásada 

askeze, věta Řádu Tvého: Ustranit se vědomě nevědom a moudře neučen! – 

 V těch dnech, milý příteli, měl jsem příležitost přesvědčiti se o pravdě, kterou mi při 

audienci v Opatově (všimněte si tohoto slova) o významu exercicií řekl Jeho Milost biskup 

Pavel:309  „Konáte-li exercicie sám, vybíráte si, co vám lahodí; kdežto na exerciciích 

společných slyšíte, co se vám nelíbí, a jedině to pak jest dobré.“**) 

 Že se meditace mnicha beuronského u nás nelíbily, soudím z toho, že co chvíle 

přistoupil ke mně některý z kněží se slovy: „Ten vám mluví do noty!“ – 

                                                 
309 Pavel Huyn. 



 100 

 Vás, milý příteli, bude zajímati ještě to, že Jeho Biskupská Milost zakončila tyto naše 

exercicie epilogem, který začínal takto: „Děkuji všem shromážděným kněžím a též i ostatnímu 

svému duchovenstvu za to, že s takovou horlivostí přičinili jste se při posledních volbách do 

sněmu a říšské rady –.“ 310 

– – – 

 

Váš JAKUB DEML. 

 

*) Jak mi píšete, oni dva páni faráři jsou téhož názoru o „katolickém“ spolkaření; z toho 

a jiných případů vidím, že už konečně neschází takových kněží a laiků, kteří vidí a poznávají, 

co by se v Církvi nemělo a co by se mělo dělati, avšak obklopeni jsouce na jedné straně 

modernisty a na druhé těmi, kteří „doufají v knížata“ či paragrafy (a obě strany jsou světáci): 

netroufají si myšlenku svou domysliti, a domyslí-li ji, neodvažují se skutku. Když jsem letos 

jistému panu faráři vyložil svoje řešení otázky školské, uznal, že můj názor je správný a moje 

řešení jedině úspěšné, ale víte, co mi řekl? „Ano, to by pomohlo, co pravíte, jenže museli by 

tak učiniti všichni kněží.“ – „Uznal-li jste některou cestu za správnou,“ pravil jsem, „musíte 

se po ní dáti, jako dobrý pastýř, bez ohledu na to, co činí druzí.“ Víte, co mi odpověděl? „Ti 

nahoře prohlásí mě za blázna.“ Důsledek z toho: raději se nechají děti a farnost učitelem 

zkazit! Ale jinou věc chtěl jsem Vám doložiti: „Wenn heute unsere katholischen 

Gesselschaften,311 Vereine usw. ihre fortschrittlichen Bestrebungen verheissen, so belächeln 

wir im voraus die kümmerlichen Resultate, die sie uns bringen werden“ 312 praví Annette 

Kolb313 ve své předmluvě k Listům svaté Kateřiny Sienské, těmi a jinými slovy říkajíc: 

půjdou-li katolíci ve šlépějích luzy sociálně-demokratické a budou-li, jako dnes, pohrdati 

příklady a dílem svých Světcův, stanou se směšnými, ač jestli se jimi už nestali! Dnes, kdy 

„dělání spolků konce nemá“, abych obměnil výrok moudrého Šalomouna, dnes, kdy 

v Kroměříži projektují „katolický dům“ v ceně 250 000 K (neklame-li mne vzpomínka), 

rozjímejte, příteli, z nesčetných jiných varovných hlasů aspoň ještě tento: „Aujourd’ hui, que 

l’agitation stérile des luttes politiques entraîne presque tous les hommes, beaucoup pourront-

ils comprendre quelle put être l’utilité d’une vie qui ne fut pas bruyante?“314 

                                                 
310 Volby do moravského zemského sněmu se konaly na přelomu listopadu a prosince 1906, volby do říšské rady 
v knětnu 1907 a oboje dopadly pro katolické strany na Moravě příznivě. 
311 Správně Gesellschaften. 
312 Pokud dnes naše katolické společnosti, spolky atd. přislibují své úsilí o pokrok, vysmějeme se už předem 
prachbídným výsledkům, které nám přinesou.  
313 Die Briefe der Heiligen Catarina von Siena, ed. Annette Kolb, Lipsko, Zeitler 1906. 
314 Dnes, kdy plané víření politických bojů uchvátilo téměř všechen lid, mnozí budou moci porozumět tomu, jaká 
mohla být hodnota života, který nebyl hlučný. 
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(P. Dom. A. L’Huillier, v předmluvě k dílu Vie de Saint Hugues)315. Naštěstí – jsou tu ještě 

světové doktoráty kněží…! 

 

**) Výborně též praví biskupská Kurenda316 naší brněnské diecéze z 9. září 1906, č. 4252/12 

o exerciciích: „Exercitator není zde, aby našim náklonnostem lichotil, ale jest nástrojem 

Ducha svatého… Božské pravdy zůstávají nezměnitelnými pro všechny lidi a všechny časy 

týmiž a nemohou žádných kompromisů uzavříti s moderními proudy časovými!“ 

                                                 
315 Albert L’Huillier, Vie de Saint Hugues, abbé de Cluny 1024–1109, Solesmes, Saint Pierre 1888. 
316 Oběžník brněnské diecéze vydávaný od roku 1833, od roku 1907 pod názvem Acta curiae episcopalis 
Brunensis. Protože od svého založení až do roku 1907 neměl list název, vžilo se pro něj označení Kurenda, 
z německého „die Kurrende“, což znamená oběžník. 
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23 D 

Stará Říše 14./10 07 

Příteli, 

 

poslední svůj dopis, Vám odeslaný, jsem si na radu p. Floriana opsal, chtěje jej uveřejniti 

(jsou tam řešeny jisté věci). Pro tisk jsem některá místa stylisticky upravil. Lépe podepřel. Je 

to dobré. Dovolíte, abych v čele tohoto listu směl uvésti Vaše plné jméno? Rád bych to učinil. 

Nestyděl byste se za mne před veřejností? Odpovězte mi prosím hned! 

 

Vřele Váš 

Jakub Deml 
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24 D 

Ve Staré Říši 15. 10. 1907 

Příteli! 

 

O Dantovi Gabrieli Rossettim317 máte článek v Hochlandě. Kromě toho máte o něm knihu 

W. Waldschmidtovu,318 svazeček Mutherův319 a Rossettiho Sonety.320 

 Rossetti mne velmi zajímá. Pana Floriana též. Svého času zároveň se † P. Josefem 

Polákem opatřili jsme si mimo jiné obrazy i Rossettiho Zvěstování.321 Chceme zatím dát 

reprodukovati tento, a později i jiné obrazy Rossettiho. 

 Tázal jste se nás, zdali byste měl onu studii z Hochlandu překládati. Dnes mi napadá 

něco podobného: na základě pramenů napsati o Rossettim článek „původní“; toto slovo 

dávám do uvozovek z dobrého důvodu. Ve všech těch studiích jisté věci se opakují, téměř 

nerozeznatelně, nuže, právě tyto věci jsou asi podstatny. Ostatní věci jsou buď prostředím 

strany (ve smyslu málo dobrém), aneb temperamentem příslušného referenta. Pamatuji se, jak 

před lety o Rossettim psaly Pelclovy Rozhledy,322 proto jsem řekl „strany“. Toť předmluva 

moje. Snad mi rozumíte. 

 Nyní můj návrh: chtěl byste na základě uvedených pramenů napsati studii 

o Rossettim? Tak, aby v ní bylo co nejvíce Rossettiho? Co nejvíce jeho vlastních slov, názorů, 

osudu? Jeho korespondence byla by věc velmi dobrá, nemáme-li nikoho (zatím), kdo by nám 

jeho básně z originálu překládal († P. Josef Polák zemřel). Studie nebyla by dlouhá, 

nemohouc být více než studií. Avšak ani rozměry, ani lhůtu Vám neudávám. A především: 

ani tuto práci Vám neukládám. Vše v svobodě. 

 Jen se Vás táži a čekám odpověď. 

Pozdrav! 

Jakub Deml 

                                                 
317 Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), anglický malíř, básník a překladatel, jehož obraz Zvěstování (1850) byl 
reprodukován ve Studiu. 
318 Wolfram Waldschmidt, Dante Gabriel Rossetti, der Maler und der Dichter, Jena, Dietrichs 1905. 
319 Richard Muther (1860–1909), německý kunsthistorik. Deml měl pravděpodobně na mysli jeho knihu 
Geschichte der englischen Malerei, Berlín, S. Fischer 1903. 
320 Deml mohl mít na mysli buď knihu Das Haus des Lebens, eine Sonettenfolge (House of life, a sonnet-
sequence), Lipsko, Diederichs 1900, která už byla přeložena do němčiny, nebo druhou Rossettiho knihu sonetů 
Ballads and sonnets, Londýn, Ellis and White 1881. 
321 Obraz, též známý pod jménem Ecce Ancilla Domini (Hle, služebnice Páně), vytvořený v roce 1850 zobrazuje 
archanděla Gabriela, jak zvěstuje Panně Marii narození Krista a nabízí jí lilii, která symbolizuje čistotu. 
Reprodukce tvořila přílohu k básni Zvěstování R. M. Rilkeho v šestém sborníku Studia, vydaném v listopadu 
1907. 
322 Rozhledy (1892–1909), společenská, politická a kulturní revue, jeden z hlavních orgánů kritiků a literátů 
generace 90. let. Josef Pelcl (1861–1916) byl redaktor a zároveň vydavatel Rozhledů, kromě toho se též věnoval 
vlastní tvorbě a překladatelství z angličtiny.  
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25 D 

Ve Staré Říši, v den svatého Petra z Alkantary323 1907 (19/X) 

Příteli můj nejdražší, 

 

dříve ještě, než jsem se dověděl, co s Novým věkem324 a novým „Tiskovým družstvem“ učinil 

ordinariát pražský – a bezprostředně před příchodem Vašeho vzácného Listu napsal a odeslal 

jsem toto: 

 

Slovutnému Pánu, panu Vilému Bitnarovi, 

členu správní rady „Tiskového družstva katolického“ v Praze! 

 Nesdílím Vaší horečky pro Nový věk. Jsem pro Nový věk toliko ve smyslu Apokalypsy 

XXI, 325 a Ten daleko nemá co dělati s Vaším Novým věkem. 

 Žádáte, abych se stal spolupracovníkem Vašeho Nového věku. Jako byste mne vybízel, 

abych bral podíl na hříchu jiných. Dle Svatého otce Pia X. hříchem jest „mluviti o nových 

úkolech Církve, o novém sociálním poslání Církve“. Hříchem jest, že naprosto ignorujete 

Papežský dekret motu proprio ze dne 18. prosince 1903326 (viz Studium, sborník červencový 

1905). Jak z obojího čísla vidím, věc Vaše v Novém věku hanebně páchne modernismem, proti 

němuž Pius X. alarmuje v poslední své encyklice.327 Ponecháme-li stranou velemoudré řízení 

Prozřetelnosti a přidržíme-li se obvyklejšího Osudu, neřku-li Náhody, která, jak známo, je 

slepá, obdržel Váš nový podnik do vínku právě tolik hlouposti, kolik je jí třeba, aby 

„Katolická moderna“ byla patrna. 

 Žádáte, abych Vám pro Nový věk vypracoval „reliéf Otokara Březiny“. Milý pane, 

poezie a kterákoli věc vážná ničeho nemají se žurnalismem. Mimoto přespříliš ctím Dílo 

Otokara Březiny, než abych je balil do Nového věku. Budete tam míti za chvíli nouzi o místa 

                                                 
323 Sv. Petr z Alkantary (1499–1562), španělský františkán, usiloval v době krize církve a nástupu protestantismu 
o reformu klášterního života. Založil Kongregaci alkantarínů, jejíž řehole byla v rámci františkánského řádu 
nejpřísnější. 
324 Nový věk (1907–1917), velice široce zaměřený týdeník katolické inteligence založený Vilémem Bitnarem. Po 
Bitnarově odchodu v roce 1908 se list změnil v politickou revui křesťanskosociální strany pod vedením bratří 
Myslivců. 
325 Zjevení Janovo 21, v němž je zobrazen nový Jeruzalém. 
326 Viz poznámku č. 254. 
327 Pascendi Dominici gregis, viz poznámku č. 281. 
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pro jiné reliéfy: Dostál-Lutinov, Bouška, Vaněk,328 Dohnal, Xaver Dvořák,329 Kolísek330 etc. 

etc. Z padesátitisícového Velehradského shromáždění331 dá se přece něco vybrati. 

 V tomto případě vskutku rád honorář oželím. Žebračil-li jsem se pět roků v literatuře 

české, mohu se žebračiti nových pět. 

      Jakub Deml 

V den sv. Lukáše332 1907  

 

I tento dopis bude v příštím sborníku Studia. 

Váš nový list, můj drahý, je dobrým svědectvím. I Vašeho přátelství, i Vaší 

prozíravosti vůči hadímu modernismu, i Vaší síly. 

Mému dopisu autorizaci jste dal. Dovolil byste však, abychom i Váš dopis směli 

uveřejnit?333 Napište nám obratem pošty. Tisk náš (sborník) rychle se chýlí ku konci. 

Dopis Váš je dobrý. Opsal bych jej pro tisk. Dovolujete? 

Jak dobře rozumíte našim snahám! Jak chápete dnešní situaci římskokatolické církve! 

Čemu u nás a s námi nechce nikdo rozuměti, tomu Vy rozumíte: že biskupové uvádějí 

v platnosti jen ty rozkazy Stolce Petrova, které se hodí jejich stranictví. Toť factum. Řekněte 

mi, jak to napravit? Co dělat? Co Vy o tom soudíte? 

Phalance334 poslal Vám p. Florian darem. Dostali jsme více exemplářů. 

Právě dnes obdrželi jsme poslední, dvojitý svazek (28–29) Chimery. Z května 1907. 

Předposlední Chimera (27.) vyšla v roce 1905. Patrno, že vydávají, jak se dá, po způsobu 

našem, jenže přece ne tak dokonale. Vy jste Chimeru ještě nedostal? 

Co s tím Rossettim? Myslím totiž, že jste můj dopis obdržel – této věci se týkající. 

P. Oldřich Zlámal,335 farář v Clevelandu, poslal nám 200 K (40 dolarů). – Nový byt ještě 

nemáme, ač se pan Florian z hledání a cest rozestonal. Už dva dni trčíme zas doma. Znáte 

P. Karla Stellu z Příbrami? Také nám poslal 200 K. –  

                                                 
328 František Bernard Vaněk (1872–1943), kněz, publicista a redaktor spojený především s Pelhřimovem, patřil 
do širšího okruhu Katolické moderny, vydával homiletický časopis Kazatelna.  
329 Xaver Dvořák (1858–1939), kněz, básník a publicista, jedna z vůdčích osobností Katolické moderny. 
330 Alois Kolísek (1868–1931), kněz, příznivec Katolické moderny, zabýval se slovenskou literaturou a také se 
politicky angažoval ve slovenské otázce. 
331 Deml naráží na druhý sjezd katolických modernistů z okruhu Nového života, který se konal v roce 1899 ve 
Velehradě.  
332 18. října. 
333 V chystaném sborníku se Fenclův dopis neobjevil, pravděpodobně tedy souhlas ke zveřejnění dopisu nedal. 
334 La Phallange (1906–1913), francouzský časopis redigovaný Jeanem Royèrem, v němž publikovali např. 
symbolista Francis Jammes či avantgardisté Guillaume Apollinaire a André Breton. 
335 Oldřich Zlámal (1879–1955) navštěvoval olomoucký seminář, ale pro odebírání Florianových knih nebyl 
připuštěn k vysvěcení, kterého se mu dostalo až v USA. Poté působil jako farář v Clevelandu ve farnosti 
Sv. Cyrila a Metoděje, kterou založili slovenští imigranti. Během první světové války se díky kontaktům 
s českou i slovenskou komunitou v USA podílel na sjednocení krajanských organizacích a na vyjednávání 
o vzniku ČSR. 
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Vroucně Váš 

Jakub Deml 

 

Váš pan farář by neměl rád naše tisky? 
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26 D (fragment, opis z knihy Pro budoucí poutníky a poutnice) 

29. X. 1907 

Příteli! 

 

Mám dosti kdy, asi jako zedník v lednu, anebo jako člověk, jehož oči upřeny jsou do veliké 

dálky, takže neví, co dělají ruce, a posléze všecek se ztrácí v nicotě. A v touze, v oné touze, 

jež stojí jako vrch, holý, nad krajinou, a na nějž nikdo nemyslí, vždy na témž místě, tedy už 

nenápadný, melancholický s pažemi větrů mdle napřaženými, napřaženými jako ruce starce 

s očima zavřenýma, protože už všechno tisíckrát viděl, nebo jako ruce muže s očima 

spálenýma jako tráva a potoky za srpnových veder… 

 Jsem Vám velmi vděčen za rosičku Vašich slov, hned po přečtení Vašeho listu všecku 

jsem ji vpil. Odpovím Vám na všechno po pořádku, jak odpovídá unavená bylina osvěžující 

krůpěji. 

 „Něco ve Vás“ jest! To nejcennější: odvaha ztratit život, abyste jej nalezl. Odvaha, 

slyšeti Pravdu, mluviti ji, konati ji. Znáte od Julia Zeyera Román o věrném přátelství Amise 

a Amila? Jest ve Vás odvaha, dáti to nejdražší tomu, jenž by jinak zhynul, kdybyste ho 

nemiloval. 

 Co se týče Vašeho dopisu, jenž má býti uveřejněn, stane se dle Vašeho přání a dle 

okolností, které vedle nás trčí jako úbočí Mrtvého moře. Nevládnem, leč svou vůlí, a to 

ostatní bude nám přidáno tempore opportuno336 Bohem milosrdným, jak doufáme. – 

 Maje nyní více světla a lepší pohled do Vaší nové domácnosti, radím Vám, abyste 

nikoho nepoučoval o dobrotě naší práce; ani p. faráře, ani p. kaplana. Bylo by to marno. 

Dobře činíte, když tam ve faře zůstáváte neznámým, výborně jste učinil, když jste přestal 

s nimi disputovat a když jen nasloucháte. Mám v té věci tisíc zkušeností, a proto pravím: 

nechte je být! Má-li se to stát: Vaše i naše Dílo přijde jim odjinud, a co nejlepšího: s tváří 

o sto let starší, neúprosnou, strašidelnou… Nechte je být! 

 Dantovi také všechna jídla stejně chutnala. 

 K tomu Rossettimu rád Vám dávám čas na rozmyšlenou. V tom a ve všem ostatním 

najdete to pravé jako strom secus decursus squarum337. Vy jste strom, ušlechtilý strom, a jste 

na břehu vod živých. 

 Psával jsem Vám zpočátku na adresu spisovatel, později však, a to z důvodu výše 

naznačeného, tj. z obavy, abych Vám ve faře (jak se stávalo † Josefu Polákovi) nezpůsobil 

zbytečné dojmy hnusu, přestal jsem Vás tak titulovat. 
                                                 
336 V příhodnou dobu. 
337 Žaml 1,3: „Je jako strom zasazený u tekoucích vod.“ 
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 Četl jsem Prolog Vašeho satirického románu. Řeknu Vám o tom, co očekáváte od 

přítele, pravdu. 

 Věc zevnější formou bezvadná. Práce, kterou by i v pražských redakcích uvítali. 

Patřím-li však na ni skulinou naší zkušenosti a bídy, okem našeho hněvu, sklem ironie 

Bloyovy, jest forma její epická příliš zábavná (buržou by to vstuktu bavilo!) oproti Vaší 

tendenci… Buržoa, jak víte, miluje umění… Ne! Forma takových prací musí být forma 

bláznovská, myšlenky vzhůru nohama, paradoxa, věty s klukovsky vypláznutým jazykem, 

s dlouhým nosem – věty otrhané jako tulák, jenž si je sobě huláká… Pamatujte si: dokud 

v satiře mluvíte k jiným – jest to příliš altruistní… K sobě mluviti jest vrcholem opovržení 

a dnešní formou lásky křesťanské… 

 Práci nezahazujte. Nechte ji u sebe ležet. Ani neříkejte, že to byla práce marná. Dříve 

než rytíř jde do boje, učí se šermovat. Nevíte, kdy té a té věty vskutku budete potřebovat. Sloh 

jest tajemstvím jako kterékoli tajemství našeho života. A řádky, které jsme kdy napsali, 

myšlenky, táhnuvší nám srdcem a hlavou – tekou do jednoho proudu naší síly: nejsou 

ztraceny! Síla a užitek a poslání stromu nezáležejí v listech, jež opadaly, opadávají 

každoročně, ale jsou nutny, a pod nimi větve a peň neviditelně mohutnějí… 
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27 D 

V Babicích, pošta Lesonice 19. XII. 07 

Příteli, 

 

zapomněl jsem vrátiti Vám tento rukopis.  

 Jste nemocen? Anebo příliš zahrnut pracemi? Anebo Váš dopis na poště někde se 

ztratil? Dlouho jste nám již nepsal. Pan Florian je nemocen už na čtvrtý týden. Zle se mu opět 

rozbolely oči, takže nosí na nich pásku a nesmí ani číst, ani psát, ani ven vyjít. Byl jsem 

u něho včera s p. Durychem.338 Znáte p. Durycha z Příbrami? 

 Přeji Vám blažené Vánoce. Kdyby věděl p. Florian, že Vám píšu, jistě by Vás vzkázal 

pozdravovat. 

 

Jakub Deml 

                                                 
338  Jaroslav Durych (1886–1962), významný básník a spisovatel katolické orientace. Deml s ním vedl 
korespondenci od roku 1906 do roku 1909 a pak znovu od roku 1917, tyto dopisy jsou dnes uloženy 
v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě a v LA PNP, byly též vydány v samizdatu (Jaroslav Durych 
Březinovi, Demlovi, Florianovi, ed. Václav Durych, Praha 1989) a částečně v Revolver Revue (ed. Michal 
Charypar, č. 63, 2006, s. 99–121).  
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28 D 

Stará Říše 3. I. 1908 

Drahý příteli, 

 

i já, i pan Florian Vaše listy jsme dostali. Pan Florian ještě psát nemůže. Odpovídám za sebe 

i za něj. Krátce jen, neb před nedělí zase musím do Babic (zde nemohu celebrovat). Pan 

Florian bytu nikde nenašel, ač prošli třetinu Moravy; každý byt se nehodí pro uložení tolika 

a tak vzácných tisků. Ten, kdo stavení p. Floriana koupil, dovolil mu zůstati ve Staré Říši 

a v témž domě až do jara.339 Sattlerův Totentanz340 p. Florian ještě nemá, a nemohl jej nikdy 

dostati. Zato Rilkeho Stundenbuch341 už má. Svou práci pošlete. Jako přítel máte právo na to, 

abych byl zvědav, co děláte, a abyste Vy byl zvědav, co tomu řekne má zvědavost. Čekám od 

Vás práci, neb máte styl (víte, co to znamená dle Hella!). I pan Florian je o tom přesvědčen. 

 V té Chimeře jste nic nenašel? Z Norwida (Cypriana) nehodláte nic přeložit? Tím na 

Vás nijak nehartusím, vlastní záliba a naprostá svoboda je nutnonutnou podmínkou tvorby. 

Kdybych mohl, tož bych Vás s veškerou rozhodností přiměl k překladu bl. Kateřiny 

Emmerichovy!! Ale ani k tomu nelze nutit, vůbec k ničemu, má-li býti dílo dobré. Ale povězte 

mi o svých pracích a co máte, pošlete. Teď se nám hlásí jeden kněz diecéze olomoucké, že 

zná jazyky slovanské. Tím způsobem jsem si vzpomněl na Norwida a na Vás. Jste-li 

rozhodnut z polštiny nepřekládati a chtěl-li byste v něm očekávat svého vysvoboditele, napsal 

bych Vám adresu toho kněze, mohl byste se s ním pak libovolně domluviti atd. Ani bych Vám 

toto nesděloval, kdyby se týž P. Ladislav Zamykal, 342  kooperátor, Deutsch-Liebau 

(Maehren)343  na mne neobracel, jen ten dělník na rynku evangelickém: „Žádný nás 

nenajal.“ 344  – Zatím jsem mu odpověděl, nechtěl-li by přeložiti encykliku proti 

modernismu.345 

 Ty pány od Nového věku dobře kreslíte. 

 Onen pan Durych překládá ze španělštiny sv. Terezii a sv. Jana z Kříže. Přeložil již 

některé knihy. Jeden z jeho překladů vydán bude s dřevoryty – Fr. Bílka! 346 O těchto 

Vánocích to p. Bílek ochotně slíbil, a přítel náš p. Březina má o to hlavní zásluhu. 

                                                 
339 Josef Florian si tento dům postavil podle vlastního plánu v roce 1906 a bydlel v něm až do roku 1911, kdy 
Starou Říši na několik let opustil. 
340 Joseph Sattler (1867–1931), německý secesní malíř a ilustrátor, Deml má na mysli knihu jeho třinácti grafik 
Ein moderner Todtentanz, vydanou v roce 1894 v Berlíně u J. A. Stargardta. 
341 Kniha hodinek. Rainer Maria Rilke, Stundenbuch, Lipsko, Insel-Verlag 1905.  
342 Ladislav Zamykal (1884–1937), kněz, novinář a redaktor působící na Moravě. 
343 Horní Libina, Morava. 
344 Matouš 20,7: „Odpovědí mu: Nikdo nás nenajal. On jim řekne: Jděte i vy na mou vinici.“ 
345 Pascendi Dominici gregis, viz poznámku č. 281. 
346 Knihu Výkřiky svaté Terezie vydala revue Meditace v roce 1909, osmi dřevoryty ji doplnil František Bílek.  
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 Pan Durych byl nás v Říši a v Babicích navštívit před čtrnácti dny, zdržel se tu přes 

týden k naší radosti. Pan Durych byl u nás už dvakrát – až z Příbrami – a Vy ani se 

nepokoušíte, snad ani Vám nenapadlo k nám si jednou zajet! 

 Pan opat strahovský (Zavoral)347 posílá mi vždy po prvním v měsíci 10 K. Ani šestý 

sborník ho od toho neodstrašil. 

 Kruh našich odběratel se nevětší, stále oněch padesát až šedesát. Bylo by to k zlosti, 

kdyby to nebylo k smutku. Těchto několik vzácných lidí napíná se pro naši snahu téměř do 

strhání – a druzí si hoví nad propastí. 

 Pan Florian děkuje Vám srdečně za posledních 50 K, jakož i za všechno přátelství, 

projevované tak dobře: 50 K je větší peníz, patří právě mezi ony větší obnosy, a proto buďte 

tak dobrý a sdělte nám osobnost, na kterou dlužno pamatovati v případě našeho zbohatnutí, 

jak podotknuto v šestém sborníku. 

 Něco pro zasmání: Sigismund Bouška je v bryndě; objednal si padesát exemplářů 

Zjevení lasalettského, rozprodal je à 30 kr. mezi své farníky, dozvěděl se to jeho děkan, nadal 

Panně Marii lhářek, a protože on nevěří, museli farníci knížky vraceti, a Bouška peníze! Neví 

prý, jak to dopadne. Děti, smějte se mu! 

 

Váš věrný 

Jakub Deml 

                                                 
347 Metoděj Zavoral (1862–1942), opat premonstrátského Strahovského kláštera v Praze, byl jedním z odběratelů 
Studia. Deml ve Studii také publikova své listy adresované Zavoralovi. 
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29 D 

Stará Říše 13. I. 1908 

Milý příteli, 

 

pošlete mi vše, co jste vytvořil. Věci mých přátel nezdají se mi jinde bezpečny: pošlete své 

věci do Staré Říše. Jsem zde a nejsem. Ó, kdybych já věděl, kde jsem! Jsem na tom hůř než 

vyhnanec, neboť ten konečně přece na světě někam jde. Pište mi zatím vždy do Staré Říše, 

dokud Vám neoznámím jiného „Poste restante“. V každém případě p. Florian mi to hned 

dodá! – Tu Chimeru pošlete nám do Říše, a my tu věc prozkoumáme a rozhodnem. – 

Totentanz, právě proto, že nový nelze dostati, anžto i druhé vydání jest rozebráno, chtěli jsme 

vynajíti Vaším přispěním. – Vaše omluvy, že jste nás vloni nenavštívil, s bolestí uznávám, až 

na tu, kde se zmiňujete o viatiku.348 Že není peněz na cestu? Která mocnost mohla by mi 

brániti, abych nepřiletěl, kam chci a nemohu dojíti? – Či jste si, pro Boha, co jste živ, ještě 

nikdy peněz nevypůjčoval? Ale to jen tak: Vaše omluvy uznávám, hněvám se jen na ty vlastní 

překážky. – Těch 50 K; ale nemluvme o tom, co již neexistuje, leč v slastném pomyslu. Zato 

však nemohu dosti důrazně vypověděti, jak mne těší, že se již dáváte do díla bl. Kateřiny 

Emmerichové! A co nejhoroucněji Vás prosím, abyste v tomto díle neustal! Neboť právě toto 

jest ten důvod, proč jste byl pět roků na štaci německé: abyste přeložil dílo Anny Kateřiny 

Emmerichové. Věřte tomu. 

 Svazek druhý a třetí Schmögera Vašeho mám. Také už jsem něco přeložil, ba 

i k aprobaci ordinariátu odeslal. Těmito věcmi smíte mne vždy rušiti a obtěžovati. Rovněž 

Milosrdenství Boží modlitbou za mne. 

 

Váš vděčný 

Jakub Deml – 

                                                 
348 Cestovné, peníze na cestu. 
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30 D (opis z Rosničky) 

V den sv. Tomáše Akvinského 1908 

[28. ledna 1908] 

Příteli! 

 

Řekl jsem Vám, že svého dopisu neukončuji. Druhého dne čekala mne celodenní cesta, takže 

můj čas a poněkud již večerní únava nedovolily mně, abych jisté myšlenky opatřil větší 

zásobou oleje a světla, jak toho vyžaduje obyčejně noc naší tělesné vzdálenosti. Pokud slabost 

má stačí a jak to dovede má hluboce zamyšlená Láska k Vám, drahý bratře, pokusím se o to 

dnes, neohlížeje se na pravidla řečnická, logiku rozumu a ostatní toho druhu věci světské. 

Chvátal jsem s odpovědí na Váš poslední dopis, jejž jsem obdržel večer, neb jste mi psal, že 

jste nemocen, já však se domnívám, že většina našich nemocí jako bolestný pramen vyvěrá 

z duše. Kdybychom měli veselost sv. Františka Sefarínského349 a horlivost sv. Pavla, tělo naše 

neznalo by nemoci. Kdybychom pohrdali světem jako ženichové Chudoby a milovali Boha, 

jak toho žádají naše hříchy (neb i „já pronásledoval Církev Boží“), byli bychom i veselí 

i horlivi. 

 Znám člověka, který vstoupil do Řádu a plakal proto, že nemůže věřiti. Myslíte, bratře, 

že ho Bůh nechal v této nevěře? Ten, který má v obyčeji se svým světlem spěchati ke každé 

duši nejhustším trním, lijavcem bičů, krupobitím poličků, bahnem chrchlů, smyčkami 

provázků, hampejzy Pilátů a Herodesů, inkvizičními doupaty Anášů a Kaifášů, smilstvem 

Magdalén, špinavými a krvavými pasťmi Zacheů a Matoušů, octem, žlučí, hřeby, kopím 

a všemi ostatními půvaby týdne pašijového: zdaliž nežije dosud Tento „Rek opilý vínem“, 

obveselujícím srdce člověka, tento „Obr, jenž zplesal, cestou běžeti maje?“ 

 V krůpějích Vašeho zármutku jako v oblouku duhy, rozklenuté nad celým krajem 

Vašeho života, uviděl jsem slib a svědectví míru, a ze strun této podoblačné lýry zazníval ke 

mně hlahol veselosti a síly a zdraví. Nemáte příčiny k zármutku. Zdaliž může člověk přidati 

k postavě své loket jeden? Tím chci říci: zdaliž nebudeme srdečně konejšiti člověka, jenž se 

rozesmutnil nad svým polem, naříkaje, že už včera zasel, a ještě nic mu nevzchází? Stromy, 

jež se rády dávají přesaditi, zapouštějí po svém přesazení hlubší kořeny než dřív a vnikají 

hluboko do lůna země, která jest jejich elementem a potravou; a nikdo toho v té chvíli 

nepozoruje, nýbrž až po čase, kdy stromy jsou již pevně zakořeněny. Podobně, praví 

sv. František Saleský,350 rozprostraňuje se srdce člověka, je-li přesazeno ze světa nebeskou 

                                                 
349 Sv. František z Assisi. 
350 Sv. František Saleský (1567–1622), savojský teolog a spisovatel, ženevský biskup, šířil katolickou víru 
v kalvínských oblastech. 
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láskou do Boha: vždy hlouběji a úžeji se k Bohu upíná – avšak nepozorovaně, vývojem 

neznatelným. Tak jako balvany, které se s hor mimo dohled lidské jepice každým rokem 

povlovně, avšak jistě, sesouvají do klína šťavnatých údolí. 

 V zamyšlení pozastavil jsem se před lety nad skupinou vrb, i rozjímal jsem osud 

stromoví. Od těch dob ustavičně se mi vracejí tytéž myšlenky, kdykoli vidím les anebo jen 

jeden osamocený strom někde v poli. Nedělá nic, jen stojí na svém místě, podroben pokorně 

ročním časům, a roste. Veverky, drozdi, kukačky, sýkory, včely, vosy, mravenci, roháči, 

krascové i ploštice vypravovali by nám o jeho neobyčejné dobrotě. Rovněž trávník a kvítka 

přidaly by se k jeho chvále, ba i červy, obtočené kolem jeho kořenů, srdečně by rozradovalo 

toto veliké tajemství, o němž housata a děti tak hloupě a krásně štěbetají. A strom stojí. 

Každým rokem roste neviditelně. Raduje se, nemaje žluči. I ze své duše rozdává larvám 

a brousí zobáky datlům. I po jeho smrti neskonalá jest jeho dobrota, a zakouší teprve 

tisícerých dobrodružství... Dokud mu to neškodí, ohýbá se. Vyvrátí-li ho vítr, vytrhne s sebou 

mateřské prsti, co může nejvíce. 

 Nejčastějším a nejhlubším pokušením člověka jest: pochybovati o své slávě. „Co se 

bojíte, malověrní?“351 Věřiti ve svou slávu jest naší povinností, pravím všem hlupákům, kteří 

mne nepřestávají nazývati pyšným. Věřím v Boha Otce Všemohoucího... život věčný, 

amen!352 V celém křesťanském Krédu není ani jediného slova, které by neřvalo jako král 

pouště, že jsme slavni. Jsouce v milosti Boží, jsme mnohonásobně slavni. Dle sv. Terezie, 

máme si být této slávy vědomi. Máme se jí před sebou honositi. Naše hříchy dobře uchopí 

kořeny naší bytosti, takže se nemusíme příliš obávat, že za živa se utrhneme a vletíme do 

nebes. Dnešní lidé útočí na pýchu, aby mohli ve cti žít jak prasata. 

 Smutku se chraňme, jedině smutek je neklamným znamením pýchy. Kterak by ne, 

když i největším lotrům Milosrdenství ruku podává? Kterak by ne, když truchlíme, žádostivi 

toho, k čemu nejsme povoláni, anebo k čemu ještě nejsme povoláni, anebo: k čemu nejsme 

povoláni za jistých podmínek, námi buď v pýše, buď ve chvatu (což to není opět pýcha?) 

nesplněných! Dána-li nám schopnost, musíme ji splatiti trpělivostí. I já jsem se dříve dával 

másti klamem, že není potřeba kázně ve věcech „indiferentních“, za jakou se např. považuje, 

bohužel, psaní. Kázně jest potřebí až i do té míry, že podstatně, vniterně chudším jest list 

psaný ledabylým písmem. Jak jsem se přesvědčil, Vy tomu rozumíte. Psaní, jak se mi zdá, 

podléhá ještě mnohem přísnějším zákonům než mluvení. Jest ti obcování ještě 

zodpovědnější – a pro kněze daleko více. Věta Písma, že budeme souzeni z každého slova 

marného: jest nevyhnutelnou zásadou pro každého píšícího, a tím více pro kněze. Není jedno: 
                                                 
351 Matouš 8,26. 
352 První a poslední verš Kréda, vyznání víry. 
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umříti na hranici jako mučedník, a umříti v zaslepenosti jakožto gladiátor pro obveselení 

Cirku. Slova sv. Bernarda „Si scribas, non sapit mihi, nisi legero ibi Jesum“,353 věřte mi 

bratře, jsou slova samého Ježíše! A v této větě zároveň jednou provždy stanovena jest 

tendence katolickému spisovateli, jenž se má nazývati slavným a jenž nemá trpěti smutkem 

pochybností o dobrotě svého díla. Řeknu to konkrétně: sepsal jsem knihu, a nevěda, mám-li ji 

dáti do tisku, či ji spálit, vezmu svůj rukopis a jdu za Ježíšem Kristem, aby mi řekl svůj 

úsudek. On je živ, není daleko od žádného z nás, an stojí zrovna za dveřmi – a proto jdu 

k Němu. Opovážím se dvéře otevřít? A otevru-li je, vypravím ze sebe první dvě slova: 

„Mist ře tuhle...“? Totoť jest kritérium nejneomylnější. Mnozí tomu porozuměli. Církev to ví, 

Církev si přeje spisovatelů jen slavných. Abychom se ubezpečili o dobrotě svého díla, stačí, 

když si představíme, že je podáváme Svatému otci, Kristovu Náměstku. Odsoudíme-li při této 

myšlence své dílo, hoďme je bez rozpaků do ohně, řkouce: Domine, nos reliquimus omnia.354 

Tomu nikdy neporozumí modernista, vulgo355 světák.  

 Vám nemusím podotýkati, že v literární práci a v kterémkoli jiném díle kteréhokoliv 

odvětví nemusí být vysloveno, aby tam bylo, Jméno Nejsvětější. Duch jen oživuje. Ale oč se 

mi jedná, co se snažím od jisté doby vysvětliti kněžím a dnes Vám, jest, abychom měli ducha 

Církve. Doposud nesnesitelně nás dusí byrokratismus (ze strany tzv. klerikální, jak ji 

reprezentuje pražská Vlasť) a obluda modernismu, která nažravši se ze všech koryt světa, nyní 

ani jednu z institucí Církve nenechává nepokálenu; ba odstranivše Církev jako starou 

výměnkářku, chtějí hospodařiti bez ní. Proto se vrhají „na pole“ sociální, politické, 

žurnalistiku, beletrii, sjezdy, manifestace a jak se všechny ty psí vývratky jmenují. 

 Nemáme dosud mužův ani mezi kněžstvem, kteří by viděli svým duchem Církev 

v slávě, v jaké skutečně jest bez ohledu na to, co o Ní plkne takový Copée,356 Rieger, Palacký, 

Newton, Leibnitz, Koperník a ostatní otýpky oslí*), a bez ohledu na to, co za Její 

diamantovou ohradou vyblije pes jménem Machar a spol. 

 Ne, nemá Kristus kněží! Nemá, když je možno, aby se dělalo, co se dělá! Nehodlám 

umlknouti o této věci, neb je nemožno na ni zapomenout. Už často jsem na to zevně žaloval, 

a nepřestávám v sobě proto trpěti. A protože toto utrpení mé jest nevyslovitelné, jako jest 

Církev nepochopitelna ve své Kráse, nepřestávám o tom mluviti. Učiním si násilí v této 

chvíli, abych Vám řekl tajemství, jež se týká výhradně Vás: viděl jsem všechny noviny, 

časopisy a knihy vycházející dnes v naší řeči české, poznal jsem všechnu naši současnou 

                                                 
353 Jestliže píšeš, nerozumím tomu, pokud tam nemohu číst Ježíš. Citát z knihy kázání Sermones in Cantica 
Canticorum sv. Bernarda z Clairvaux. 
354 Matouš 19,27: „Pane, opustili jsme vše.“ 
355 Obecně, v lidové mluvě. 
356 François Coppée (1842–1908), francouzský básník a dramatik, jehož ve svých knihách zmiňuje Léon Bloy. 
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literární produkci, znám všechny naše současné autory: Dvořáka, Lutinova, Chlumeckého,357 

Baara,358 Kopala,359 Dostála, Brodského360 etc., a všechno to jest pro Církev bez významu. Ve 

vás však vidím osobnost, schopnou slávy. Ti ostatní, které jsem právě uvedl, nutně zmizí bez 

Památky: Církev-Kristus nebude vyslovovati jejich jména, a víte, doufám, proč. Vy však, 

příteli, máte nejlepší vlastnosti k tomu, abyste se stal: knězem. 

 Tajemně trpěti v mystickém Těle Kristově – a vpraviti tuto bolest do zvuku polnice... 

 Ústa Vaše jsou výmluvná, a kdyby i nebyla: budou, jako se stala výmluvnými ústa 

apoštolů v den letnic. Vy jste dosti pokorným, abyste se na „deset dní“ uzavřel k přijetí 

zaslíbeného Ducha. A nyní Vám mohu říci, že to nikterak nebyl důvod literární, pro nějž jsem 

Vás vybízel k překladu bl. Kateřiny Emmerichovy, nýbrž proto jsem u Vás na to naléhal, 

abyste skrz husté mraky současného hospodářství hierarchického pronikl svou bohatou duší 

k DUCHU Církve, jak jej vidím šlehati v díle Kateřiny Emmerichovy, sv. Hildegardy,361 

Ruysbroecka,362 Susona, Taulera, Ventury,363 Bernarda,364 P. Fabera365 a před tím v Otcích 

Apoštolských. Jmenuji je, jak mi přicházejí pod péro, aniž jmenuji všech. 

 Skrze spisy bl. Kateřiny Emmerichové pochopíte nejrychleji, co myslím. A pochopíte 

pak i to, že mnohdy není na světě co dělat, a všechen úkol kněze a křesťana že spočívá často 

jedině v tom: aby prostě stál. Aby jedině: byl. A že nemusí kromě této „činnosti“ (jest to 

činnost!) nic jiného dělati, a bude přitom hrozným jako pes, který leží u schodiště svého Pána. 

 Jsme-li tím, čím býti máme, tedy pracujeme, i když o tom nevíme. Kateřina 

Emmerichova má o této situaci jedno krásné vidění: lodice zmítaná bouří, plavci zděšeně 

běhají sem a tam, napínají síly – a několik osob v lodi klečí na jednom místě, sehnuti k zemi 

                                                 
357 Adam Chlumecký, vlastním jménem František Kužela (1854–1938), kněz, básník a spisovatel, předseda 
Družiny literární a umělecké, spolku moravských katolických spisovatelů, na jejíž činnosti se podílel i Karel 
Dostál-Lutinov. 
358 Jindřich Šimon Baar (1869–1925), kněz, prozaik, autor lidových povídek a románů zejména z chodského 
kraje. 
359 Petr Kopal (1834–1917), kněz, žurnalista, prozaik, autor lidových románů a povídek zaměřených na obranu 
katolické církve. 
360 Bohumil Zahradník-Brodský (1862–1939), kněz, autor knížek lidového čtení. 
361 Sv. Hildegarda z Bingenu (1098–1179), německá mystička, vizionářka, jeptiška, autorka rozsáhlého díla, 
které se týká nejen teologie, ale také hudby, poezie či přírodních věd. Deml přeložil část jejího díla a knihu vydal 
pod názvem Svaté Hildegardy Cestyvěz, nebo Vidění a zjevení kniha I. Hugo Kosterka v Praze v roce 1911. 
362 Jan Ruysbroeck Podivuhodný / Jan van Ruusbroec (1293–1381), vlámský mystik, Deml ho řadil po bok 
mystiků Jana Taulera, Kateřiny Emmerichové či Jakuba de Voragine. V prvním ročníku Meditací Deml uveřejnil 
svůj překlad z Ruysbroeckova díla, článek s názvem Podstata celého života duchovního. Tuto kapitolu v roce 
1915 zařadil do své knihy Život Ruysbroecka Podivuhodného, kterou přeložil z italského originálu od Vavřince 
Suria a vydal v Tasově vlastním nákladem. 
363 Gioacchino Ventura di Raulica (1792–1861), italský kazatel, filozof, publicista a politik, po odchodu 
z Tovaryšstva Ježíšova vstoupil do řádu theatinů. V roce 1848 se zapojil do revoluce. Tehdy zastával ideál 
konfederačního uspořádání Itálie, v jejímž čele by stál papež. Nakonec se však nepřímo postavil proti papeži 
a musel odejít do francouzského exilu, kde se věnoval svému filozofickému dílu. 
364 Sv. Bernard z Clairvaux. 
365 Frederick William Faber (1814–1863), pastor anglikánské církve, který konvertoval ke katolictví a přijal 
kněžské svěcení, autor duchovních knih a hymnů. 
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jako zosobněný tlak či odpor, modlíce se. A těchto několik „nečinných“ zachránilo poutníky 

a loď. 

 Ti ostatní svým rozčilením, běháním a námahou podobali se mořským pěnám na 

hřbetech vln. 

 Co jest pěna? Nezdá se Vám, drahý bratře, že dnes kněží, rozběsnění politicky 

v Raiffeisenkách, spolcích, schůzích, parlamentech, v žurnalismu, v „poezii“ atd. podobají se 

pěnám? „Marto, Marto...!“ 

 To Vám pravím, pište vždy jen to, co se skutečně stalo ve Vaší duši. Podnět k tomu 

může poskytnouti nejnepatrnější událost Vašeho života. Vybízím Vás k překladům, poněvadž 

atmosféra Vašeho bydliště jest v absolutním odporu s původní tvorbou, která musí býti vždy 

v svobodě. Nevyjdete z nejistot, když se v nějakém smyslu neodstěhujete jinam. 

Sentimentalita jest vskutku desetkrát krutější než výbuchy hněvu a bití, neb ochromuje 

k neplodnosti.  

 I tento list považujte za neúplný  

– – –  

Zcela Váš 

Jakub Deml 

 

*) Obraz tento vzat ze života politického, a tudíž nikoli proti řečeným mužům... 

 

P. S.  Tu Sebald-Sveker’s Pilgerfahrt366 už známe, měvše ji: jak skvostný přechodník! 

Ty věci dobře zabalte, do lepenky, jsou na poštách absolutní necitové. 

                                                 
366 Gerhard Ouckama Knoop, Sebald Soekers Pilgerfahrt, Lipsko, Insel-Verlag 1903. Z Knoopova díla vyšly ve 
třetím sborníku Studiu Aforismy G. O. Knoopa.  
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31 D 

Dom. Septuagesima367 1908 

[16. února 1908] 

Příteli! M. Fenclovi. 

 

Maje na paměti, že si přejete, aby Vám rukopisy brzo byly vráceny, posílám Vám je dnes. Byl 

jsem na čtrnáct dní na cestách po jihovýchodní Moravě, takže jsem Vaše práce dostal do 

rukou teprve před několika dny. Až na nepatrnou část všechny jsem je pročetl, a chtěje Vám 

poslati důkladnější rozbor těchto věcí, vzal jsem je s sebou do Babic, nevěda, že mne očekává 

cesta nová, ještě delší. Přišloť mi sem za mé nepřítomnosti dávno očekávané povolení 

ordinariátní k mému odjezdu do Ehrenhausenu ve Štýrsku.368 Míním se vydati na tuto cestu 

hned zítra (jelikož deficience mi trvati bude už jen do 15. března, tedy už ne plný měsíc),369 

čímž je mi zabráněno psáti podrobnější úsudek o Vašem díle; tak, abyste nemusel příliš 

dlouho čekati na své rukopisy. Z tohoto důvodu sdělím s Vámi jen celkový dojem. 

Jste básník. Mohl bych uvésti řadu vět, kde obrazy Vaší duše uchvacují člověka 

krásou novoty a hloubkou postřehu (jako např. kde pravíte, že „sluje zahryzly se do vnitra 

hor“ atd.), a zase jiné věty (i z Vašich dopisů), kde patrno, jak dobrý smysl máte pro nejtišší 

záchvěvy stylu. 

 Co se týče námětův, nebo řekněme ideového podkladu rozsáhlejších prací, mnoho 

bych namítal i při tom předpokladu, že práce ty jsou teprve skicovány. Jste dosti 

bystrozrakým, abyste několik mých všeobecných vět s patřičným ovšem zřetelem k dobrým 

kvalitám detailů aplikoval na tu neb onu partii svého díla. 

 Vám (nám) jako knězi katolickému nesvědčí, když bavíte; slovem tímto navazuji na 

svůj minulý úsudek o veršovaném onom Prologu Vašem, kde jsem se zmiňoval 

o „vyplazování jazyka“ jako podmínce stylu satirického, o větách obrácených „vzhůru 

nohama“. Ve Vašich pak pracích vidím mnoho pouze zábavného, i tehdy, když snad úmysl 

Váš byl opačný. 

 Vy přece nebudete přijímati stav suplentský, oficiálský, hospodský (tímto slovem rád 

bych najednou vyjádřil vše) za věc, s kterou jsme se už smířili. Vaše práce nepochopitelně, ba 

k nejvyššímu úžasu mému, neboří tohoto buržoazního světa, ale jsou postaveny na jeho 

                                                 
367 Devítník, devátá neděli před Velikonocemi. 
368 V Ehrenhausenu na panství hrabat Attemsů žil bývalý olomoucký biskup Theodor Kohn (viz výše). Kohn 
zval Demla i Floriana na návštěvu již o rok dříve (píše o tom v dopise Josefu Ševčíkovi ze 7. února 1907). Deml 
se tentokrát do Štýrska opravdu vydal, dokládá to např. pozdrav zaslaný odtud Josefu Ševčíkovi 20. února 1908 
nebo Jaroslavu Durychovi 21. února 1908. 
369 Do církevní správy se Deml nakonec vrátil až v červenci 1908, kdy nastoupil na místo kaplana v Bystrci 
u Brna.  
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území. Co Vy můžete mluviti o Havlíčkovi, Jungmannovi, Palackém, jaký zájem VY máte na 

tom, leží-li jejich podobizny na půdě, nebo visí-li na zdi v hospodě? Pranic Vás neomlouvá 

výklad, že se autor nemá ztotožňovati s hrdinou své povídky. Proč ale zrovna Vy měl byste 

být malířem hlupáka, jenž, přistihnuv ženu v nevěře, ji okamžitě nezabije? (V románě! 

Ostatně i odpuštění těžké viny, je-li psychologicky řešeno správně, musí se rovnati smrtelné 

ráně! Zač by potom stál život? Zač láska? Ten mi odpustil, onen mi odpustil – ale jestli já sám 

si neodpustím?!) „Msta muže“ jest mnohonásobně – nemužnou a nemožnou. Toho zcela 

nechte. 

 Vám dále nijak nesvědčí práce založené eroticky, a nejméně už takové, kde se jedná 

o restaurační dobrodružstva městských hejsků. To už dobře se Vám povedla fabule 

o Serafínkovi, kde poměr ženy k muži je – vážnější. Ale ani těchto Vašich dobrých románků 

neschvaluji. 

 A naprosto se mi nelíbí, absolutně zavrhuji, abyste si dělal ze sebe posměch. Toť věc, 

Vás zcela nedůstojná. V dopise sem tam, v přátelském hovoru, budiž. Ale činit z toho formu 

literární – toť nemožno. Nešťastné „astrální mety“! Nechte těchto hraček, a kdybyste měl 

nevím jakou poptávku: nebuďte spisovatelem, jakož ani já jím nejsem, ale buďte knězem – ať 

už pak osud Váš je jakýkoli, a kdybyste měl i klesnout, není to tak ohavné jako legrace... 

Tajemství jest mou metou. 

 Zdá se mi, že také podceňujete cenu krásného překladu: Proč nepřekládáte Kateřinu 

Emmerichovu? Alespoň se o ní nezmiňujete – je mi pro to smutno. Avšak nikterak Vám této 

práce neukládám! – 

 Radil bych Vám, abyste Čecha370 a všechny ostatní noviny nebral ani do ruky! 

A Praze co možno se vyhýbejte. – Tak, jako by nebylo žádné české literatury. Takové pojmy 

pro nás neexistují, to ať si pěstují knihkupci (oni toho pojmu potřebují) a modernisté. – Baar, 

Bouška, Dostál, Dohnal, Konařík371… 

 Pište jen to, o čem se Vám zdá, že by ráda slyšela žebračka, která plna vředů, právě 

umírá ve Vaší farnosti, přikryta světlem, aniž kdo o tom ví – a zatím co Vy – se bavíte 

literaturou. 

 Myslím a doufám, že toto mé slovo uvítáte jako jedině upřímné – a uposlechnete-li, 

uvidíte, co budete nucen z vlastního popudu – třeba psát... 

 

                                                 
370 Čech (1870–1935), politický katolický týdenník. 
371 Bedřich Konařík-Bečvan (1878–1944), kněz, kaplanoval také v Prostějově, kam si ho vyžádal K. Dostál-
Lutinov. Psal výchovné povídky a romány, bojoval proti alkoholismu a založil také první léčebnu pro alkoholiky 
v Rakousku-Uhersku. 
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Vřele Vám nakloněný 

J. D. 
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32 D (fragment) 

V Babicích, pošta Lesonice 25. II. 08 

„Chválím tě, Otče, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými a zjevil jsi je 

maličkým.“372 (Z Evangelia na den. sv. Matěje, apoštola) 

 

Milý příteli,  

byl bych čekal listu Vašeho, ale jedna okolnost mne zavazuje psáti Vám dřív. Dovídám se 

totiž, že naše služka, neoptavši se slečny, které jsem vykonání svého rozkazu svěřil, donesla 

balíček na poštu a poslala jej do Uhříněvsi dle svého hloupého rozumu nevyplaceně! Já jsme 

nebyl doma, jak víte, a naše slečna se Vám ostýchala psát, a nebylo již možno napraviti to 

jinak. Prosím Vás, vezměte tyto okolnosti dobrotivě na vědomí. Ač se tak stalo proti mé vůli, 

přece mne to trápí. 

 Dnes byl u mne návštěvou pan Florian (přišel včera), a oba jsme na Vás při nejsvětější 

Oběti, jako na Váš svátek, zvláštním způsobem pamatovali. 

                                                 
372 Matouš 11,25. 
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33 D 

V Babicích, pošta Lesonice, 4. III. (Popeleční středa) 1908 

Drahému příteli  

M. Fenclovi pozdravení! 

 

Svým posledním dopisem zavázal jste mě k velikým díkům. Co je to za slovo? Svým 

posledním listem jste ukázal, že jste hoden vyššího přátelství, nežli jest mé. Jste na cestě 

dobré, můj milý. Kdo je schopen takové pokory, jako Vy jste ukázal, jest na cestě pravé. To 

znamená: jeho přání a tužby budou splněny. Nevím ani kterak začíti, poněvadž stojím tváří 

v tvář Pokoře, která jest základem Dokonalosti. Nevím, mám-li mluviti o Vás, nebo o svém 

listu, který byl tak krutý. Co napřed? Obdivuji se Vám, žehnám Vám ze své bídy, a prorokuji 

Vám dobrou, tj. blaženou Smrt, čili radostný Život. Máte hluboký základ. Nevím, zdali kdo 

jiný snesl by tolik pravdy. Ale k útěše Vaší pravím: onen krutý dopis můj diktován byl láskou, 

tj. „přemrštěností“, která by ráda věděla, zdali předmět jejího zalíbení snese to nejhorší, a jak 

jest hluboký…. Pravím, to nejhorší, neboť o dobrých kvalitách Vašeho díla jsem vůbec 

pomlčel zúmyslně, jakoby ze zoufalého pokusu, zdali jste schopen i – smrti. Jste schopen. Jste 

schopen i toho nejlepšího. Odpusťte mi ten pokus. Rozuměl jsem Vám dobře, a mnoho z těch 

věcí, které jsem Vám vytýkal, mohl jsem zamlčeti, an jsem věděl, že ve Vás samém nemají 

významu a že pominou, jako podzimní listí padá při prvním větru. Ale nezamlčel jsem. 

A vytýkal jsem víc, než bylo třeba, a jen jsem vytýkal, z lásky, aby Vaše duše zůstala pevně 

na cestě pravé. To jest, abyste tím jasněji uviděl cestu, kterou já jsem uviděl (neb každý dle 

sebe soudí): abyste tím více byl prohlouben, abyste tím lépe byl očištěn. Abyste tím jasněji 

uviděl Církev. Dle sv. Pavla i umění zahyne. A jen láska potrvá. Nuže, chtěl jsem Vás ještě 

blíže a trvale (jednou provždy) přivésti k lásce. Tím chci říci, že jsem Vás chtěl přivésti 

k radosti pravé. Co všechno bych rád tím řekl! Např. to, že ti, kdož nás mají v úctě jako 

literáty a umělce, nejsou hodni naší pozornosti a lásky. Umění zahyne. Např. to (bych rád tím 

řekl), co jsem jen naznačil oním podobenstvím, že bychom měli psát jen to, co by potěšilo 

žebračku, která právě v naší farnosti umírá. Nejen to jest literaturou a uměním a slávou, co 

stojí psáno, nýbrž i to, co není psáno, o čem nikdo neví, co bude popřípadě jinýma rukama 

napsáno, a co napsáno jest již v našem srdci! Rád bych všechny knihy viděl spáleny! Ach, co 

všechno chci tím říci! To, co jako dítě-pasák poznal jsem ve světle nebeském, kdy jsem plakal 

pro to, že lidé ještě mluví, a že není možno, říci jim to, co vůbec nelze vyslovit, když je třeba 

viděti to! Tajemství, jež jedině sytí a těší člověka, tajemství, které se chvěje a marně vyjadřuje 

na všech věcech – nic jiného než Tajemství hodno jest lidského slova, a nic jiného nemělo by 



 123 

se mluviti! Vše ostatní jest literatura, ale nepotěší duši člověka! A kdo jiný by to měl věděti 

nežli – kněz? Kněz, tím chci říci, člověk v nejkrásnějším a nejvyšším významu! Neotevříti 

ústa k slovu, leč máme-li říci něco nadzemského, něco nám samým nepochopitelného, něco 

zázračného, něco věčného. Ať to napíšeme, nebo nenapíšeme, protože všechno jiné, všechno 

z tohoto světa jen zdánlivě má nějakou cenu! – Jsme-li dobré vůle, tj. jsme-li dosti pokorní, 

nebojme se, že se tajemství nedostaví…. Jest ho vůkol nás jako světla slunečního, a nevidíme-

li je, to proto, že se kamsi ještě díváme, kde nelze ničeho uviděti kromě hmoty, kromě toho, 

co nesvítí a neoblažuje. Láska má chtěla Vás navždy odvrátit od tzv. publika, aby duše Vaše 

přiblížila a přiklonila se k oněm málokterým, kteří nejsou nikterak známi tomuto světu, a žijí. 

Vím, že žijí, a proto to pravím. Přicházejí ke mně, jako by se to rozumělo samo sebou, svět 

ničeho o tom neví, a přicházejí ke mně, slovo své jim dávám, a odcházím od nich, obdarován 

novým slovem… Čekají na nás, a my o tom kolikrát nevíme. Býti doslova žebrákem na tomto 

světě, v tom vidím skrytý úděl a skrytou radost našeho kněžského života. Umění zahyne. Zdá 

se mi, že nám není dáno, věděti a napsati mnoho věcí, většina, všechno, řekl bych, je napsáno. 

Ale nám jest dáno, mnoho se radovati, a nevyslovitelně mnoho trpěti… 

Tak jsem pohrdl literaturou, že jsem si umínil jen překládati, a vidím, že v té věci 

vlastně všechno čeká. Kateřina Emmerichova, sv. Hildegarda, Ruysbroeck – to už by stačilo, 

aby člověk věnoval své péro jedině překladům.  

Nic z toho, co jsme napsali, není ztraceno. Všechna slova naše budou buď přeložena do jiné 

krajiny, buď vyslovena mohutněji. Jako řeky, i řeč se sbírá. Ničeho nelitujte. Radost, že jste 

zas mezi Čechy, promění se v jinou radost: že jste ve spojení několika mystických duší. 

Neříkám svatých, abych nepřekročil opatrnosti. Ale o nikoho jiného se na světě vlastně 

nejedná, leč o světce. K těm musíme hledati cestu ve svém vlastním životě a pak v životě 

jiných... Odtud můj důraz na překlady: tady kromě toho může člověk uplatniti všechnu svou 

zdatnost, všechno své umění. Věc tato trvá, a jest to víc než sbírání národních písní, čímž se 

mnozí proslavili! Jest to víc, neboť jest obohacení národa a jazyka tím, co národ dosud 

neměl... Chápete? A obohacujeme-li národ svatostí – zdaliž mu můžeme lépe prospěti? 

Kromě toho překlad jest pro člověka kázní. A co lepšího může člověk přinésti národu leč 

kázeň? Kněz, toť oběť lidského života. Kde se tak krásně může obětovati a slávou ozářiti jako 

v překladu? Je-li můj život zázračnější a vyšší nežli život takové Kateřiny Emmerichové – 

nebudu ji překládati; nýbrž svůj vlastní život napíši... 

Co vedle toho (vedle života světců) náš vlastní život přináší – k tomu vždy máme dosti 

času, abychom to duším poznamenali. –  
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Jen o to se jedná, abychom se dostali do metody Světcův: už tedy chápete přísnost 

mého listu? Jen z lásky k Vám se to stalo. Pro Světce u nás dosud nic se nestalo! Co bylo 

učiněno, víte sám, to bylo falešné! K pramenům se přikloniti, toť snad výhradně úkol náš 

a naše „čest“. Netěšme se, že za našeho života této cti nám popřeje toto pokolení. Jsme v tom 

poměru k našim kněžským spolubratřím jako Hynek Mácha k soudobým svým literátům... To 

pak nesmírně mne potěšuje, že tak krásně přijímáte moje tvrdá slova. Jsou jednostranná, jak 

jsem řekl, ale mělo to svůj smysl. – Krok, jaký jste učinil od četby Máje v době tak krátké 

svědčí o Vaší – budoucnosti. Vážím si Vás jako nikoho z těch, které u nás znám z lidí 

píšících. – Nevyjímaje ani Boušku et consortes.373 U Vás slovo „psáti“ má význam daleko 

čistší a hlubší. A proto jsem byl k vám tak přísným. Není možno, aby člověk vyslovil vše 

najednou – a u přátel toto vyslovené ani nechvátá; kdyby chvátalo, bylo by to znamením, že 

se obáváme, aby se nám přítel neodcizil. 

 Cizí jména v češtině skloňuji, a cizí jména křestní píšu po česku. „Klementa 

Brentana.“ 

 Co se má tisknouti tiskem drobným, to se označí vedle překladu dodatečně: tisknout 

petitem. Poznačí se to pro tiskaře tužkou: 

 

tisknout petitem {... 

 

Neukončuji tento dopis, an vím, že s Vámi ještě budu mluviti. 

 Ale tolik ještě poznamenávám, abyste onu mou „kritiku“ považoval za direktivu, 

nikoli za zákaz, za výstrahu, nikoli soud; neboť dobré věci Vašeho díla jsem zamlčel, maje na 

mysli účel obsažený v této větě O. Březiny: „Stíny jsem házela na tvůj mystický plamen, aby 

krví ti v soumracích jasněji zářil.“ 374 – – – 

 Kázeň se dostane do Vašeho díla, a bude dobré. Docela. Ony dvě stránky, kde máte 

obraz: „Sluje zahryzly se do lůna hor,“ líbily se mi nejvíce. Jest to práce Vaše, jak se mi zdá, 

poslední. To je věc vskutku dobrá, a zároveň věc, která signalizuje další Váš vývoj. – 

 Obdivuji se Vám, rozumím Vám, jsem Vás zcela nehoden, miluji Vás. Trpím Vaší 

nemocí, modlím se za Vás denně. Prosím Vás, vzpomeňte i Vy na mne časem modlitbou.  

  

Váš, celý Váš 

Jakub Deml 

                                                 
373 A společníky, a spol. 
374 Citát z básně Otokara Březiny Královna nadějí ze sbírky Větry od pólů. 
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34 D 

V Babicích 13. III. 1908 

Tajemství stylu, a tedy oprávněnost všeho našeho psaní spočívá v tom, abychom hovořili 

jedině o tom, co milujeme, nebo jinými slovy: o tom, co je v nás. Víme-li o některé věci, že 

s námi nebude neb nemůže žíti na věčnosti, nemluvme o ní, byla by to řeč marná, nikdy však 

dílo umělecké, jak si je představuji. Šumot lesa, který nás uvědomil, že máme duši, která 

neumírá, tento šumot může s námi žíti a doprovázeti nás na věčnosti: když jsme si les pro 

svěřené jeho tajemství zamilovali, náhle, smíme o něm mluviti, a co řekneme, je nesmrtelné. 

 Milujeme jedině věci dokonalé, tj. takové, které, nemajíce vady, nehynou; jedině věci 

nesmrtelné. Nemluvme o věcech jiných, mluvme o člověku; milujeme-li člověka, nevidíme na 

něm žádné šerednosti, žádné nedokonalosti, neboť nechávajíce vše ostatní stranou, ubíráme se 

přímo do jádra či centra jeho podstaty, jeho osobnosti: do jeho vůle, která pro nás jest a v něm 

vskutku může býti ideálem, tj. dokonalostí, a tak obrazem Nejsladšího Boha. Pamatujme si, že 

jedině proto na osobě milované zdá se a jest pro nás vše krásným, poněvadž do všech 

projevův a okolností osoby té přicházíme nikoli zvenku, nýbrž z Centra osoby té, a co 

nemohu dosti zdůrazniti: z centra naší vlastní bytosti! Nedejme se klamati, a buďme jednou 

provždy přesvědčeni, že nic nepovíme krásně, nic nevyslovíme nesmrtelně, kromě toho, co se 

týká nás. Nemiluji-li demokracii, nemiluji-li buržou: nikdy nemohu o nich koncipovati celé 

dílo, nýbrž toto dílo bude a musí býti, má-li být dokonalé: příležitostí, při níž zuří naše Láska, 

ubírajíc se rychle dále... 

Dále jest naprosto jisto, že nevytvoříme nic velkého, nic nesmrtelného: nemajíce 

v sobě přitom samoty doslova rovné poušti. Jako bychom před tváří Boha a před tváří 

bezlidné země mluvili sami se sebou. 

 Máte-li při práci (umělecké) vědomí, že nás pozoruje ještě někdo jiný nežli rozklenutá 

nebesa: nebude to práce dobrá, upusťme od ní. Už jednou provždy zanechme každého díla, 

které by nebylo všeobecné, nebo jiným slovem katolické. Máme-li pokušení tvořiti něco pro 

určitý společenský kroužek, zavrhněme to jako největší sprostotu, byť to byl i obyčejný dopis. 

 Tolik drahocennému příteli Fenclovi, na Nějž neustávám mysliti. 

 

Jakub Deml, kněz 
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35 D 

V Babicích 17. března 1908 

Nevyslovitelně milý a cenný! 

 

Co se týče Vašeho překladu, milerád ho přehlédnu. Nemyslím, že bude nesprávný; Vaše 

překlady uveřejněné ve Studiu svědčí o pravém opaku. Mimoto musím Vám říci, že Březina 

Otokar chválil již tehdy Vašeho Taulera a Poustevníka. Skrupulí, jaké doprovázejí práci, není 

ušetřen nikdo. Skrupule dostavují se proto, že současně cítíme, jak bychom to řekli my, kdyby 

nebylo originálu! Poslouchejte jen některého kazatele a uvidíte, že budete míti zcela jiný 

dojem, než kdybyste kázal sám. Ba docela jiný dojem byste měl, kdybyste sám sebe mohl 

poslouchati. To jsou přeludy, vznikající v našem duchu z citu svobody, jistého druhu 

idiosynkrazie. Práce naše líbí se nám až po čase. Tak jako nemoc a kterékoli utrpení nabývá 

po čase kouzla místo ošklivosti. Co jiného jest práce nežli nemoc? Obojíť jest následek hříchu 

dědičného. A proto si pamatujme, že práce bez bolesti jest nevykoupená, a proto bezcenná. 

 Umělecká tvorba (i překladatelská činnost) jest analogická početí a plození, a proto 

doslova i o ní platí kletba: „Rozmnožím bídy tvé a početí tvá: v bolesti roditi budeš děti...“375 

A jako plození dítek musí se díti v skrytosti a cudně, neboť každá nečistota a nepřirozenost 

v manželství se mstí a jest hříchem, tedy zlořečením, a musí býti nějak odpykána (děti přijdou 

na svět mrtvé nebo zmrzačelé): tak i dílo umělecké musí býti konáno: I. „v řádném 

manželství“, tj. z vnitřního popudu, u vědomí povinnosti, nikoli jiného něčeho – a my kněží 

katoličtí známe svoji vysokou povinnost – a II. cudně, tj. daleko od veřejnosti (bez ohledu na 

její záležitosti, otázky a strany), a jako čistí křesťanští manželé: jedině kvůli plodu... 

 Podobenství toto snadno si rozvedete a doplníte. Napadalo mi, když jsem překládal 

druhé vidění sv. Hildegardy. 

 Když už ji jmenuji, tedy Vám radím, abyste si S. Hildegardis Epistolas et 

responsiones,376 o nichž se zmiňujete, nekupoval. 

 Vždy jest lépe opatřiti si dílo dokonalé, tj. úplné. Já mám vydání: Migne, 

S. Hildegardis Opera omnia.377 

 Není to tak drahé. Zdá se mi, že je dostanete za 9 K! – Překládám knihu Scivias.378 

Úvod a dvě první vidění poslal jsem ve svém překladu již k aprobaci. 

                                                 
375 Genesis 3,16. 
376  Sv. Hildegarda, Continens varias epistolas summorum pontificum, imperatorum, patriarcharum 
archiepiscoporum... ad S. Hildegardium, et eiusdem sanctas ad easdem responsiones, Kolín nad Rýnem, 
Quentel a Calenius 1566. 
377 S. Hildegardis Abbatissae Opera omnia ad optimorum librorum fidem edita, Paříž, J. P. Migne 1855. Jacques 
Paul Migne (1800–1875) byl francouzský kněz a významný vydavatel církevní literatury.  
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 Bylo by dobře, kdybychom soustředili svou činnost na Taulera, Ruysbroecka, 

Hildegardu, Brigitu,379 Kateřinu Emmerichovu, Jakuba de Voragine380 – 

  

Taulerova Kázání rozhodně překládejte. Rovněž sv. Brigitu, a především neupouštějte od 

Kateřiny Emmerichovy. 

 Kdosi mi řekl, že originál spisův Taulerových jest – latinský! Nemaje zatím sám 

příležitosti, přesvědčiti se o tom, uvádím Vám to jako domněnku. Já mám: Johann Tauler’s 

Medulla animae oder von der Vollkom[m]enheit aller Tugeden und sämmtliche Briefe 

desselben.381 Přeložil Casseder, vydáno ve Frankfurtě 1822. Mé vydání jest německé. (Není 

patrno, zdali je překlad z latiny či ze staroněmčiny). 

 Potom mám latinský spis: D. Joannis Thauleri De vita et Passione Iesu Christi 

piissima exercitia. Coloniae 1857.382 (Bibliotheca mystica et ascetica). Mimoto komusi jsem 

půjčil jeho spis o chudobě (to je zas německé). 383 

 Z uvedeného latinského přeložil jsem některé Taulerovy modlitby. 

 Diepenbrockův Blumenstrauss neměl jste kupovati, byl bych Vám dal svůj exemplář: 

Filomenu sv. Bonaventury384 jsem již přeložil, a mám to již aprobováno: jak, to uvidíte 

z listův, které Vám pro poučenou pošlu. 

 

– všechny tyto věci mohli bychom překádati spolu, kromě Taulera, kterého bych přenechal 

Vám. (Ze sv. Brigity mám to jen, co jest v uvedené Bibliotheca mystica et ascetica.)385 To 

jest, že by si každý z nás vzal nějakou část na starost. Zdá se mi, že by práce taková byla 

klidnější i veselejší. Jeden druhého bychom v téže práci vystřidávali, např. tak, že Vy byste 

nyní přeložil třetí vidění svaté Hildegardy. Já zas tu a tu kapitolu Kateřiny Emmerichovy. Já 

jsem přeložil ty a ty kapitoly ze Zlaté legendy blahoslaveného Jakuba de Voragine: Vy byste 

                                                                                                                                                         
378 Svaté Hildegardy Cestyvěz. 
379 Sv. Brigita Švédská (1303–1373) pocházela z mocného švédského šlechtického rodu, podle legendy mívala 
od dětství vidění, v nichž k ní promlouval Kristus. Později založila řád Nejsvětějšího Spasitele, známý jako řád 
sv. Brigity. V době avignonského papežství usilovala o morální nápravu církve. 
380 Jakub de Voragine (1230–1298), člen řádu dominikánů, v letech 1292–1298 janovský biskup; církevní 
spisovatel, hagiograf a první překladatel Bible do italštiny. Jeho nejvýznamnějším hagiografickým dílem je 
rozsáhlá sbírka legend s názvem Legendae Sanctorum, která je však známá spíše jako Legenda aurea. Už ve 
středověku byla přeložena do většiny evropských jazyků.  
381 Jan Tauler, Medulla animae oder von der Vollkommenheit aller Tugenden und sämmtliche Briefe, Frankfurt 
nad Mohanem, Hermann 1822. (přeloženo z latiny) 
382 Johannes Tauler, De vita et passione salvatoris nostri Jesu Christi piissima exercitia, Kolín nad Rýnem, 
Heberle 1857. Vyšlo jako jedenáctý svazek edice Bibliotheca mystica et ascetica. 
383 Jan Tauler, Nachfolgung des armen Legend Jesu Christi, Kostnice, W. Meck 1805. 
384 Slavík sv. Bonaventury, viz poznámku č. 143. 
385  Sv. Brigita, Revelationes selectae, Kolín nad Rýnem, Heberle 1851. Vyšlo jako šestý svazek edice 
Bibliotheca mystica et ascetica. 
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mohl z téže knihy přeložiti legendu o svatém Barlaamu a Josafatovi atd. Totéž při 

Ruysbroeckovi aj. Snadno bychom se dohodli, poněvadž nám oběma záleží na týchž dílech. 

 Toho Drexelia386 a Franchise387 myslím, abyste ještě nekupoval. Zato však velmi 

dobře by bylo hledati dobré (úplné) vydání sv. Gertrudy388 (s jedním – neúplným – jsem se už 

notně zmýlil – i dnes je vídávám v katalozích) anebo sv. Františky Římské.389 

 O autory rozumné, o díla Světců, kteří nebyli básníky, je u nás postaráno: my ale si 

všimejme vizionářů a svatých bláznů, proroků, které dosud u nás uplatniti nelze. Taková 

sv. Hildegarda nebo Kateřina Emmerichova mluví věci pro naše obecenstvo a konzistorní 

cenzory hrozné: „necudné, rouhačné atd.“ 

 Poslal jsem našemu ordinariátu např. překlad Života sv. Brigity z buly kanonizační:390 

konzistoř mi některé věty – škrtla! Co jim za to a za podobné nezpůsoby povídám, dovíte se 

z listů, které Vám v opisu hodlám poslati – pro poučenou a pro – zasmání. 

 Mé vydání Ruysbroecka jest latinské z 1609, Coloniae.391 (Stálo 50 Marek antikvárně) 

 Před měsícem koupil jsem si první nezkrácené vydání (1867) Schmögera Das Leben 

d. g. Anna K. Emmerich. Takže oba dva máme nyní vydání úplná. Co jste mi půjčil, p. Florian 

Vám vrátí. Zdá se mi, že máte ještě vydání (Schmögera) druhé, neúplné? Také, nemýlím se 

snad, chtěl jsem je od Vás odkoupit? Máte-li je, sdělte mi, co stálo, kupce bych pro ně našel. – 

Přikládám dnes opis svého listu doktoru Perkovi,392 jakož i jeho odpověď, abyste věděl, zdali 

jsme tohoto doktora práv, jenž je naneštěstí i knězem, přivedl k pokání, a k radosti, což bylo 

mým úmyslem. Ale neškodí nenapravitelnému člověku zkaziti – život. 

Tento kněz, jak vidíte, ohání se světskými paragrafy jako kráva ohonem. Rána, kterou 

jsem zasadil obratně jeho samolibosti, jest pro Církev Kristovu (málem bych byl řekl – a mělo 

by to také smysl – pro katolickou literaturu) toho významu, jako bych byl napsal velkou knihu 

o křesťanské pokoře, o kněžské pastoraci a jiných marných věcech. Říkám marných, 

poněvadž všechno umění (anoť se všechno ví) spočívá dnes v líbezně a jistě vykrojené ráně. 

Možná že tomu bylo vždycky tak. Tomu nasvědčují všechny prorocké knihy („biskupu církve 

                                                 
386 Jeremias Drexel / Drexelius (1581–1638), německý jezuita, dvorní kazatel bavorského vévody Maxmiliána I. 
a velice oblíbený autor náboženské literatury.  
387 Nositelů jména Franchis, které mohl mít Deml na mysli, žilo více, nejpravděpodobněji však mínil Vincentia 
de Franchise (1530–1601), významného italského právníka. 
388 Sv. Gertruda, nazývaná též Veliká (1256–1302), německá středověká mystička a vizionářka, celý život 
prožila v cisterciáckém klášteře v Helftě nedaleko Halle. Její dílo je spojeno především s prosazováním kultu 
Božského Srdce Páně. 
389 Sv. Františka Římská (1384–1440) celý svůj život zasvětila péči o chudé a nemocné, založila společenství 
žen volně přidružené k olivetské kongregaci benediktinů, členky se vzdaly svého dosavadního života a rovněž se 
věnovaly chudým a nemocným.  
390 Kanonizační bulu vydal papež Bonifác IX. 7. října 1391 a potvrdil ji papež Martin V. 1. července 1419. 
Autory životopisu byli švédští kněží – jmenovci Petrus Olavi z Alvastry a Petrus Olavi ze Skänninge.  
391 Jan Ruysbroeck, Opera omnia, Kolín nad Rýnem, Arnold Quentel 1609. 
392 František Perka (1866–?), kněz, v Katalogu z roku 1916 je uváděn jako kněz deficient. 
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Laodicejské piš...“),393 počínajíc potopou za Noema – ba již ohnivým mečem u brány ráje, ze 

kteréž vycházejí studem zdrcení a ožebračení naši Praroditelé – ohněm a sírou sodomskou, 

štíry a hady Pouště, atd. až po zhltnutí takového San Francisca,394 požáry dobročinných 

bazarů, divadel, škol – to a podobné (neboť jsou i strnutí šíje, cholery, souchotiny, atentáty, 

černovská posvícení, mandžurská395  a marocká zastaveníčka)396  jsou slova, která nám, 

katolickým spisovatelům, musejí býti vzorem nejjadrnější prózy a nejhudebnější, nejlyričtější 

poezie – jak to ukazuje i Léon Bloy. V tom smyslu přečtěte si i dopis, jejž jsem byl poslal 

dp. Jakubu Pavelkovi:397 i v tohoto kněze srdci ukázalo se – hádě! Nemoha jinak, alespoň 

plivnul na Zvěstování Danta Gabriela Rossettiho, uveřejněné ve Studiu. (To už četl poslední 

číslo Nového života.) Tito necudové! 

 A zatřetí, posílám Vám osm stránek svých „aforismů“ (nezáleží na tom, jak se to 

nazve), abyste věděl, čím se obírám kromě překladů (jež považuji nyní za svou práci hlavní) 

a nemám-li už komu odpisovat –  

 Tyto „aforismy“ nejsou ještě definitivní – ale i takto může Vás to rozveseliti. 

 Rovněž si můžete přečísti, co jsem psal slečně L. Tenorové.398 Všechny tyto věci mi 

laskavě vraťte. (Dopisy cizí i „aforismy“). Pošlete mi to najednou, až dostanete i ty druhé – 

a uschovejte to dobře, aby to nepovolaný u Vás nenašel. 

 Ve čtvrtek jest sv. Josefa.399 Vzpomeňte u oltáře na pana Floriana. Čekám ho ten den. 

Kdybyste tak četl, co jsem psal jemu!400 Škoda, že nejste blíž, neboť bližší styk (osobní) 

doplnil by naše obcování (nás tří) tak, že by uprázdněné místo † P. Josefa Poláka i tělesně 

bylo obsazeno... 

 

Váš  

Jakub Deml 

                                                 
393 Zjevení Janovo 3,14: „Andělu církve v Laodikeji piš: ,Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný 
a pravý, počátek stvoření Božího.‘“ 
394 San Francisko postihlo v roce 1906 ničivé zemětřesení a požár, které zničily na 80 procent města. 
395 Mandžuská. 
396 Odkazy na vnitrostátní či mezinárodní krize, které se odehrály kolem roku 1907. 
397 Jakub Pavelka (1865–1934), farář v Přibyslavicích u Třebíče, básník a překladatel z francouzštiny, přeložil 
také kancionál Cesta k věčné spáse. 
398 Leopolda Tenorová (1869–?), jedna z mecenášek Studia, její tři bratři byli kněží, Demlovi známí. Viz 
poznámky č. 525, 526. Jednomu z nich, Adolfu Tenorovi, dělala Leopolda hospodyni. Vzájemná korespondence 
s Demlem z let 1907–1918 je uložena v LA PNP.  
399 19. března. 
400 Jakub Demla napsal Josefu Florianovi 15. března 1908 ironicky laděný dopis, který se týkal hlavně Demlovy 
korespondence s biskupem Pavlem Huynem. 
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36 D 

Babice, Lesonice 24. III. 1908 

Drahému Fenclovi M., knězi. 

 

Vašim přáním ohledně knih bude vyhověno. Nic se neztratilo. Po nějakém čase odevzdám 

Vám překlad života Anny Kateřiny Emmerichovy, který jsme pořídili s P. Fr. Gebauerem,401 

kaplanem v Běhařovicích, jenž STUDIU daroval půjčených 300 K, jak se můžete dočísti 

v šestém sborníku Studia na straně 66. a 67., v článku: – Příteli knězi, který sebe našel. – 

Zmíněný překlad obsahuje jen asi šesedát stran rukopisu, a byl odeslán konzistoři k aprobaci: 

příliš dlouho tam vězí. Nemožno nazvati to překladem, avšak pomůckou Vašeho překladu to 

může býti. Ostatně o tom Vám povím více, jakmile konzistoř mi rukopisy vrátí. 

 Radil bych Vám z dobrých důvodův, abyste onu část svého překladu, již chystáte mně, 

odeslal přímo Vašemu ordinariátu s žádostí o církevní imprimatur. Bez bázně na všechny 

strany. Jinak bylo by škoda času. My pak uvážíme to, co Vám vytknou. A teprve potom 

učiníme, čeho bude třeba. Dovolte, by naše korektura přišla až naposled. Má to i jiný svůj 

důvod, jejž pro okamžitou odpověď nechci uvádět. 

 Pan Florian mne upozornil, že některé práce a někteří pracovníci nepotřebují změny. 

Proto Vám radím, abyste se řídil svou vlastní zálibou, a můžete-li, abyste setrval výhradně při 

Kateřině Emmerichové! Její věci jsou náramně rozmanité, takže neunavují, a nanejvýš 

moderní, takže spěchají. Překlad jejího Životopisu od Schmögera nejvíce spěchá ze všech 

našich překladů, pravil mi p. Florian. Pravím-li „spěchá“, chci tím jen říci, že vše ostatní, 

můžete-li, máte zatím odložiti. – Věty příliš dlouhé máte právo překládati dvěma neb i třemi 

větami kratšími. Rovněž některé vazby, vlastní jen jazyku německému, výrazy, fráze atd. 

přeložiti vždy v duchu našeho jazyka, jeden termín vyjádřiti např. dvěma, to někdy dovoleno. 

Vím, že věrnost originálu neporušíte. Sám, pamatujte si to, sám naleznete spravedlivé zákony 

překladu teprve při práci, teorie jsou vždy marné. Představujte si, že kromě šírého nebe nad 

hlavou a kromě pouště vůkol sebe nemáte žádného jiného svědka a soudce práce své. Že však 

konáte něco, co má zůstati jako dědictví Vašeho ducha těm, kteří zemi zalidní. 

Bez aprobace nemůže se tisknout Vaše dílo, ani část. Život A. K. Emmerichové 

budeme nuceni před tiskem od Herdera vykoupit.402 To však jest záležitost, která ještě 

nenalehá. 

                                                 
401 František Gebauer (1877–?), Demlův spolužák z bohosloví, v této době kooperátor v Běhařovicích. Kromě 
zmiňovaného dopisu Příteli knězi, který sebe našel mu byl určen i dopis na stranách 67–68 šestého sborníku 
Studia. Tento dopis pak Deml v rozšířené podobě publikoval v knize Do lepších dob. 
402 S Herderovým vydavatelstvím jednal úspěšně nakonec sám Fencl, ovšem až v letech 1912–1913. 
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 Naproti tomu Život Krista Pána403 od téže blahoslavené, ano, padesát roků od jeho 

uveřejnění již uplynulo, autorizaci nevyžaduje. 

Způsobil jste mi neobyčejnou radost svým rozhodnutím, že přeložíte celé dílo 

Kateřiny Emmerichovy. Chvála naše nevyrovná se radostem, kterých přitom zakusíte, 

a mystickým zkušenostem, jimiž se tím obohatíte. Čas života našeho strašně prchá, a proto i já 

usiluji překlady o to, aby po mně něco zůstalo... Smrt P. Josefa Poláka dala mi velmi těžké 

napomenutí! – 

 Zpráv o mně naleznete v odpovědi našeho biskupského sekretáře Dr. Večeře.404 Poslal 

jsem Vám to v balíčku před málo dny: snad jste to již dostal? Jsem tudíž i nadále v Babicích 

u svého a p. Florianova velkodušného příznivce, pana auditora a faráře Josefa Ševčíka. Vedu 

zde život královský: úplné, ba nadbytečné zaopatření, úplná volnost času, svoboda, co srdce 

ráčí. Abyste tuto ideální farskou domácnost pochopil, musel byste toho zakusit. Bouška, který 

byl tak neopatrným vzhledem k své literární zkostnatělosti, že mne tu přede dvěma roky 

navštívil, záviděl mi této domácnosti. Dva roky nebyl jsem již ve svém rodišti, kde žijí můj 

obelstěný otec, macecha, oba bratři (ženatí) a dvě mladší sestry,405 z nichž jedna, moje vlastní, 

od útlého dětství jest nezhojitelně zmrzačena: tu jsem chtěl kolikráte k sobě, přítel Florian 

v případech mé nemožnosti velmi rád byl by ji přijal do své rodiny – vždy mi byla odepřena, 

ač na druhé straně mnohokrát mi bylo vyčteno, že se o „své“ pranic nestarám, a všechno že 

dávám Bílkovi, Březinovi a tomu „lumpovi“ ze Staré Říše... Mnohdykrát musel jsem se 

zasmát této macešské zlobě, slepé, a spílání nad zhroucenými ideály tohoto světa. – A mnoho 

jiných tajemství mají tyto moje „rodinné věci“, jak patrno i v mé lidské práci... Pan Florian 

dosud jest ve Staré Říši. S otázkou jeho stěhování děje se cosi tak tajemného, že sám jen mi to 

naznačil, a kdybych mohl s Vámi mluviti, řekl bych Vám to ústně. Řeč písemná má sice tu 

výhodu, že může, kořistíc z úvahy a prodlení, vysloviti jisté věci přesně, avšak slovo 

mluvené, opravujíc se a mnoho jen napovídajíc, a poletujíc, jest pro tuto lehkost mnohdy 

věrnější... Buďte ujištěn, že babický p. auditor přijal by Vás velice mile, jest již padesátník, 

ale pro svůj v pravdě kněžský život jako mladík. Jest týchž zásad jako my. Ohlašovati se 

nemusíte, prostě přijet. Dráhou do Kojetic. Snad Vám bude někdy možno. – Zatím mohl byste 

                                                 
403 Anna Kateřina Emmerichová, Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, Řezno, Pustet 1858–
1860. 
404 Karel Večera (1880–?), sekretář brněnského biskupa Huyna, Deml ho znal ze semináře.  
405 Jakub Deml pocházel z druhého manželství svého otce, Jakuba Demla staršího (1842–1918), jehož třetí 
a poslední manželství s Annou rozenou Palečkovou († 1924) však nebylo příliš šťastné pro nesnášenlivou 
povahu manželčinu. Starší nevlastní bratři Antonín (1870–1939) a Josef (1873–1934) i mladší sestry – vlastní 
Matylka (1886–1910) a nevlastní Vilemína (1891–?) – žili v rodném Tasově. Rodný kraj a rodinné vztahy 
popisuje Deml v Mohyle. 
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někdy vyhledati v Praze p. Durycha, medika; byl zde u nás již dvakrát.406 Jeho adresa pro 

tento měsíc: Jaroslav Durych, Praha IV., Loretánské nám. č. 109., první poschodí u Alb. 

Pekárka. Předpokládám, že jezdíte do Prahy. Pan Durych je člověk skromný, plachý, 

následkem toho mlčenlivý; tato okolnost nebude Vám vadit, když mu řeknete, že Vás posílám 

zeptati se na poměry v Babicích a ve Staré Říši, jak byste měl jeti, jak je co daleko atd. Pan 

Durych překládá ze španělštiny sv. Terezii. Bílek mu slíbil k tomu dřevoryty.407 – 

 Takto jsem Vás seznámil s našimi přátely – takže Vy jediný po † P. Josefu Polákovi 

víte, co víme pouze já a pan Florian. Vyjevil jsem Vám tyto věci předně, jako odměnu Vaší 

lásky, zadruhé, abyste měl pohotově zbraň opatrnosti, zatřetí, abyste byl svědkem naší snahy 

a cíle, a to ostatní snadno si domyslíte... Z toho důvodu poslal jsem Vám též svůj zápisník 

o svých návštěvách u Otokara Březiny. Bylo to psáno asi před sedmi lety. Och, jak mnoho, 

cítím, měl bych Vám ještě říci! Činu je potřeba naší práci jako zemi větru... 

 

Jakub Deml 

 

Není hanbou býti hlupákem, ale být zatvrzelým hlupcem, ba honosit se tím – toho jsou 

schopni jedině dnešní bohoslovci a doktoři teologie: ubohý Svatý otec! Chápete, proč tolik 

pohrdám – literaturou? 

 Jako bych toho p. Jedličku již viděl: zraky jeho planou ve směru, kde na ulici, 

obstoupená trhovým dobytkem, stojí impozantní (jakž jinak?) socha Sigismunda Boušky – 

nešťastná literatura: svého bližního nikdo nevidí! Literatura místo Církve – pro Boha, kam 

jsme se to dostali! 

 Cena jediné duše: 

 Kdo tomu dnes ještě rozumí? A jakpak kdyby tato jediná duše byla „náhodou“ 

Krištofem Kolumbem? 

 A jakpak kdyby byla Synem Marie Panny z domu Davidova? 

 Ó Herodesové! Jinak nelze nazvat – Literáty! 

 

                                                 
406 Ve stejné době psal Deml i Jaroslavu Durychovi, aby navštívil Fencla v Uhříněvsi, což se v dubnu 1908 
opravdu stalo, a styky pokračovaly i v následujícím roce. V LA PNP se dochovala malá korespondence Fencla 
Durychovi z let 1908–1939. 
407 Viz poznámku č. 346. 
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Ten německý dvouměsíčník není špatná věc:408 Rilke, Kassner, Knoop – Goya, Manet, Gogh, 

Gaugin jsou dobré mince. Kromě toho měl by někdo z nás novější německou produkci 

sledovati. Jenže – 48 MK. 

 Zkusit s tou ukázkou. Mezi odběrateli Studia není ani jediný. 

 

Ze všech česko-moravských bohoslovcův, tím méně některý z Prahy! Rozjímejte jak umíte 

o budoucnosti svaté římskokatolické církve v těchto zatracených vlastech –  

Nyní ještě lépe chápete, proč Vás téměř na kolenou prosím o překlad blahoslavené 

jasnovidkyně Emmerichové? 

 Och, můj milý, my jsme byli aspoň „modernisty“: ale nynější dorost kněžský nechce 

být už ničím! Dokud mi onoho p. Jedličku nepřivedete živého či mrtvého: nevěřím! Tolik 

lhostejnosti k Bohu i k ďáblu jako u nynějších teologů nenalezám nikde v celém národě!409  

                                                 
408 Hyperion: eine Zweimonatschrift (1908–1910), německý literární a umělecký časopis, který pro svou 
grafickou náročnost neexistoval příliš dlouho. Redaktoři Franz Blei a Carl Sternheim vydávali nejen známé 
autory, ale i autory neznámé, své první prózy v Hyperionu publikoval např. Franz Kafka. 
409 Odstavce následující po podpisu k dopisu patří, ale není jasné, na které místo. 
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37 D (fragment) 

DOMINICA PASSIONIS410 (5/4) 1908 

Na Váš dar, kterým jste mne poctil, kromě toho, co píši níže, nemohu odvěděti jinak, než že 

všechny věci mé jsou Vaše a nás obou pana Floriana, a všech nás dohromady Ježíše Krista: 

denně se k Němu za Vás modlím. 

 

MILÝ, 

 

že poslední listy Vaše „dály se v rychlosti“, tím je vina vaše pronikavá Starostlivost, která ví, 

že každou chvíli umíráme. Skutečně jen Vy takto s námi trpíte, a jak srdce Vaše kvůli nám 

ustavičně se odívá novým a novým vynálezem! Není možno, abyste nebyl moudrým a aby 

nezkrátil cestu Vaši Ten, který se Vás nemůže dočkati, an miluje všechno Dobré ve věčnosti, 

a k němuž Krása přeskakuje jako plamen. Není možno, aby se kolem Vás netvořily paprsky 

dlouhé sto mil, jedny studené jak paprsky naraženého ledu a jedny teplé, v golfických 

proudech vykoupané, a to všecko, aniž byste o tom věděl. Neboť Moudrost Vašeho druhu jen 

pěti Svědkům (třem živým a dvěma mrtvým) je známa z Hory Tábor, a teprve po smrti 

zjevuje se tisícům, rychlá, blahem mrazící, po čtyrycet Dnů... 

Není možno, aby kolem Vás nevzrůstal děs, který je zpočátku tak naivní, že Vás lituje, 

ošetřuje, krmí, napájí, na lože ukládá, povinnosti Vám odpouští, místo Vás je koná – později 

zanechává těchto něžností, které nemají jiného účele než ucpati zdroje Vašich myšlenek, 

zavříti ústa Vašich slov a jedním slovem: udržeti Vás ve slušné vzdálenosti od sebe; toť první 

hradba Děsu před Mlčenlivým Mrtvým-Živým. Když jste ji byl svou vytrvalostí stekl (věřil 

bych tomu, že Herodias i Putifarka rovněž takto se bránily), děs, aby zakryl navenek svůj 

hanebný ústup před Mocností nesmrtelnou; finguje a simuluje útok: debatuje, vyvrací: ačkoli 

jen Vy dobře víte, že tyto řeči nejsou směšny, kdežto ostatním (kdyby dávali pozor) musely by 

se zdát směšnými, poněvadž Vy jste nepromluvil... Když se začne debatovati, toť znamením, 

že došlo na bodáky: mystický nepřítel chce zakrýti, nebo ještě lépe (poněvadž už nelze 

zakrývati): odškodniti svou hanbu a ponížení v tom spočívající, že už jste mu v patách, ač 

jeho starý věk vyžaduje zároveň s jeho pýchou a nekajicností, abyste Vy mladý byl daleko za 

ním a hluboko pod ním. Tam jste dospěl, Příteli, svým mlčením a vyvolením. A konečně 

dojde mezi Vámi na šavle, na pěsti – až ďábel bude se Vám váleti u nohou, nemluvě, nýbrž 

jen soptě – a konečně bude zcela kliden a tich, jako brouk, který se staví mrtvým – a konečně 

velmi pokorně na Vás a okolostojící promluví a začne s láskou, s níž byl druhdy skončil, 

                                                 
410 Pašijová neděle, pátá neděle postní. 
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a řekne: Já jsem jen hloupý člověk, dle sil svých jsem pracoval, a jestli jsem Vám co vytýkal, 

věřte, bylo to z bratrské lásky, neboť dle svého starého rozumu jsem se o Vaše tělesné 

i duševní zdraví bál, vidím, že to bylo dobré, co jste podnikal, a poznávám, že dobrotivý Bůh 

dává lidem dary rozličné: jednomu dar jazyků, druhému proroctví, třetímu umění, čtvrtému 

rozlišování duchů, pátému dar zázraků – a že jeden druhému nemusíme vytýkati zlou vůli, 

neboť myslím, že Vy máte vůli dobrou, a jest zajisté moudré, když každý dle svých talentů 

pracuje ve svém oboru... 

Léon Bloy má pod nožíkem toto obecné rčení: „v každém náboženství jest něco 

dobrého“.411 Přečtěte si je znova. 

 Ach, milý Příteli, poznal jsem ďábla tak zblízka, že bych mohl sepsati o něm tak silný 

kodex jak Písmo svaté obojího Zákona. Jsem jistě (jak by řekl Bouška, kdyby nebyl 

posedlým) odborníkem v otázce diabolické... Uložím si těžkou abstinenci, a už Vám o tom 

více dnes nepovím. Z obecného rčení, které Vám citoval milý Váš pan farář z knihy Léona 

Bloy, mistra našeho, víte, že ďábel dovede modliti se i Žalmy. Umí též úchvatně z posvátného 

místa hlásat slovo Boží – ale, jak uvádí blahoslavená Kateřina Emmerichova: přes všechno 

své úsilí nedovede udělati křížek! A jak rád by ho udělal!! – Kdybych nevěděl, že mne tolik 

milujete, měl bych neobyčejně velikou bolest, že Vám nemohu najednou vyzradit veškerou 

pobožnost Syna Zatracení: jestiť on v době naší, a sice výhradně on: v pověsti svatosti.  

 Na tomto místě musel bych se rozepsati o našich biskupech, konzistořích, děkanech, 

farářích, kostelnících, poslancích strany klerikální, krejčích, církevních malířích, sochařích 

a jiných zatracencích na vinném kmeni ubohé Matky Církve... 

 Můj žal z toho, že už o těchto věcech k Vám mlčím, velmi se mírní myšlenkou, že 

všecko toto budete rozjímati ve spisech neporovnatelné Anny Kateřiny Emmerichovy. – Její 

dílo jest tak časové, že není časovějšího, a tak mystické, že nemůže být hlubšího: k tomu 

výsostná poezie jest tohoto díla přídavkem. –  

 Přítele Floriana dnes očekávám; byl jsem u něho v pondělí, vyprovodiv ho z Babic až 

do Staré Říše. Podivil jsem se, jak roste jeho nejmladší dceruška Eva. Už má šest zubů. Jenže 

dítě, které mne nevidělo asi půl druhého měsíce, bálo se mne jak Hektora jeho syn-

nemluvňátko. Velmi pravděpodobně pan Florian ze Staré Říše neodejde. Zde bych Vám mohl 

vypravovati, kterak poražený a pokořený ďábel pracuje ve – zpovědnici. Vy mi to prominete. 

– Místo jednoho domu bude asi míti p. Florian domy dva! Bratr jeho Vojtěch sice od 

p. Floriana domek koupil, ale že prý se mu to nehodí pro řemeslo tesařské, i staví si domek 

nový, a nabízí panu Florianovi, bratru, ten starý za kupní cenu 1500 zlatých – přenechávaje 

                                                 
411 Léon Bloy, Exegese obecných rčení, Stará Říše, Josef Florian 1905. 
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mu i chalupu, v níž bydlel se svou matkou a rodinou. Pan Florian, který oněch 1500 zlatých se 

mnou, tj. pro účely Studia, už dávno náležitě utratil, velmi rád by ve své „vile“ zůstal; jeť 

stavěna úplně dle jeho nákresu a plánu, tj. pro účely Studia. – Pan Florian míní ji nabídnouti 

Vojtěchu Preissigovi, umělci, ovšem jen do nájmu. – Potřebujeme nutně výtvarného umělce, 

s těmi našimi tiskaři je to už k nevydržení.  

 Tak např. Verner Josef, tiskař v Jihlavě, tiskne Chudou ženu Léona Bloy (překlad 

p. Floriana) už tři leta! 412 Nikterak byste nechybil, kdybyste ho požádal, aby tisk co nejvíce 

urychlil, že Vám na tom záleží, a kdybyste se podepsal: kněz a přítel Studia... K tomu Vám 

poznamenávám, že jsme mu všechno zaplatili! Rovněž dobře byste učinil, kdybyste podobný 

list poslal Františku Vyhnánkovi,413 majiteli knihtiskárny po p. Rudolfu Válkovi414 v Novém 

Jičíně, aby co možno nejvíce urychlil tisk knihy Hellovy Člověk.415 

 I tento má vše, co dosud nám odevzdal, zaplaceno. Oběma psal jsem (rekomando) už 

sám, a v jejich otálení vidím jen léčky ďábelské, neboť skryté, pekelné mocnosti všemožně 

oddalují slávu a vítězství Církve! Oba tiskaři mají tisknout už jen malou třetinu knihy. Obě 

knihy jsou silné. Podobně se nimrá František Trnka416 v Třebíči s tiskem první knihy Hellovy, 

ač má už jen jednu čtvrtinu tisknout! Jakmile budou dohotoveny knihy tyto, hned se dá 

dotisknouti třetí část Objevitele Globu,417 potom Zoufalec, Nevděčný žebrák418 atd. 

 Moje rukopisy také čekají... Mimoto přibude zatím dílo Vaše – pan Florian má 

takovou zásobu rukopisů, že tři tiskárny najednou mohl by jimi zaměstnat... Proč jenom tento 

výjimečně dokonalý a horlivý muž musí takto trpěti? Zatracení dnešní katolíci! 

 Dnes se dovídám, že mi na berním přede dvěma měsíci zastavili plat: toto ještě ke 

všemu! 

                                                 
412 Josef Verner, jihlavský tiskař, který v letech 1906–1908 pracoval pro staroříšské vydavatelství. Chudá žena 
Léona Bloye vyšla v roce 1908. 
413 František Vyhnánek (?–1909) koupil v roce 1907 od Rudolfa Války tiskárnu v Novém Jičíně a spolupracoval 
s Josefem Florianem. Po jeho smrti koupili tiskárnu od Vyhnánkovy vdovy Karel Kryl a Ferdinand Scotti, kteří 
tiskárnu pozdvihli na jednu z nejlepších tiskáren bibliofilií. 
414 Rudolf Válka (1871–?) novojičínskou tiskárnu koupil v roce 1890, kromě Studia tiskl i Nový život a vlastní 
týdeník Kravařsko, kvůli kterému však zkrachoval a tiskárnu musel v roce 1907 prodat. 
415 Hellův Člověk vyšel v roce 1909. 
416 František Trnka, tiskař v Třebíči, Florianovo vydavatelství s ním spolupracovalo až do 20. let. 
417 Léon Bloy, Objevitel Globu. Krištof Kolumbus a jeho příští blahořečení, Stará Říše, Josef Florian 1906, 
1907, 1911. 
418 Léon Bloy, Zoufalec, Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913; Léon Bloy, Žebrák Nevděčník, Stará Říše, 
Antonín Ludvík Stříž 1910. 
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38 D 

6. IV. 1908 

Příteli Fenclovi! 

 

Dnes ráno odeslal jsem Vám dopis a lístek. Pan Florian včera nepřišel. Pršelo skoro celý den, 

a dnes prší tu zas. Jako bych to byl předvídal, odeslal jsem Hyperion419 (či jak se to jmenuje) 

panu Florianovi poštou hned druhý den po tom, jak jsem to dostal od Vás. Dnes Vám posílám 

opis svého listu na knížete arcibiskupa Theodora v Ehrenhausenu.420 Jakmile to přečtete, 

pošlete to týž den panu Florianovi. Tak jsem to činíval za života † P. Josefa Poláka. Jemu 

posílával jsem vždy všechnu svou korespondenci a on to odesílal panu Florianovi. Jeť dobře, 

když přátelé jsou stále zasvěcování do našeho podnikání, neboť v každém projevu jednoho 

jedná se vlastně o záležitost přátel ostatních. Uvidíte, co pan arcibiskup na to odpoví. – 

Z konzistoře přišly mi najednou tři výnosy. Ruysbroecka (překlad můj) schválili;421 rovněž 

schválili můj překlad ze sv. Amedea, biskupa Lozaňského,422 a Život sv. Dympny423 (překlad 

můj z Ribadeneyra, S. J. 424). Avšak už potřetí odmítla konzistoř naše dílo sv. Brigity! Jak 

vidím, vše závisí od příslušného cenzora, a nejhloupějším, ba pitomcem mezi našimi cenzory 

jest jakýsi Plešek,425  brněnský redemptorista. Na můj přípis stran recenze Slavíka 

sv. Bonaventury dala mi konzistoř důtku (o čemž jsem nepochyboval), avšak moje 

„arogantní“ (jak to nazývá oslovská konzistoř) psaní mělo ten výsledek, že cenzorové bez 

úhony propustili sv. Dympnu, Ruysbroecka, Ribadeneyru, ve kterýchžto pracích jest daleko 

více bizarností než ve Slavíku sv. Bonaventury! 

Kromě toho zakázala mi konzistoř korespondovati s ordinariátem dále i s panem – 

biskupem!!! Smím korespondovat jedině s konzistoří. 

Tito hlupáci si myslí, že mají k takovému zákazu – právo! Jak vidíte, daleko to došlo 

u nás. Panu biskupu Huynovi některé pravdy asi ruší spánek.  

Bodejť ne! Urážku učiněnou od biskupa příteli Florianovi a jeho rodině nemohu, 

pokud jsem a budu člověkem pravdymilovným, nemohu pomlčeti. Jako černý stín a jako 

strašidlo budu se zjevovat ničemnému biskupu Huynovi! 
                                                 
419 Viz poznámku č. 408. 
420 Tento dopis otiskl Deml později ve své knize Do lepších dob (s. 162–165). 
421 Deml snad míní překlad, který uveřejnil v prvním ročníku Meditací – Jan Ruysbroeck, Podstata celého života 
duchovního, Meditace 1, 1908/1909, s. 190–194. 
422 Deml pravděpodobně tento překlad publikoval v Meditacích – Sv. Amadeus Lozaňský, Homilie o plodech 
a květech přesvaté Panny Marie, Meditace 2, 1909/1910, s. 316–321. 
423 Život sv. Dympny, panny a mučednice. Z Ribadineiry přeložil a slovem doprovodil Jakub Deml, Šebkovice, 
Jakub Deml 1913. 
424 Pedro de Ribadeneyra (1527–1611), španělský jezuita (S. J. – Societas Jesu), žák Ignáce z Loyoly a jeho 
první životopisec a hagiograf. 
425 Karel Plešek (1864–1921) zakládal brněnskou kolej redemptoristů a byl tam později i rektorem. 
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Odkázat mne jedině na sbor konzistorní, v tom je chytrost přímo ďábelská, neb to 

znamená: složiti se svých špinavých beder – zodpovědnost. Konzistoř není zodpovědna, jsouc 

jen sborem poradním, a biskup nechce být zodpovědným. Ničemnost hraběte Huyna patrna. 

A bylo by Vám to ještě patrnější, kdybyste byl četl dopis, který témuž biskupu Huynovi 

poslal pan Florian, a na nějž biskup Huyn neráčil ani dost málo reagovati. Spiritus inflans426 

biskupa Huyna je modernista a poslanec Šrámek,427 důvěrný přítel Karla Dostála-Lutinova. 

A nejvyšším cílem a nadějí biskupa Huyna je František Josef I., císař rakouský. Ach, co 

musím věděti! Církev je zcela opuštěná! Svatý otec nemůže nikterak o tom věděti! –  

 Co učiním dále, to se dovíte později. Jak vidíte, pracuji více proti překážkám než na 

věcech, kterým chci u nás zjednati průchod... 

 Zmahá mne to, takže už po čtyři týdny nebyl jsem schopen pracovati na překladech, 

což považuji za svou přední práci. Pravda napsal jsem Proroka a Exodus,428 ale to jen jaksi 

místo odpočinku, neboť původní práce nenamahá mne tolik jako překlad. –  

Co se týče koupě knih, obracejte se vždy na nás, abyste nekoupil, co snad již máme. 

Vy jste nás dosud nenavštívil, a tedy nevíte, co máme. 

 Bylo by věru škoda plýtvati zbytečně penězi. 

 A upřímně řečeno, nyní bychom potřebovali už více peněz nežli knih: vždyť tolik věcí 

máme uchystáno k tisku – marně! Bude tudíž dobře, drahý, když svou kupovací vášeň (neboť 

jest to Vaše vášeň) poněkud obmezíte – aspoň na čas. 

Trpím velice „naší“ krutou bídou! Trpte též! 

  Váš nejvěrnější a velmi trpící pro pana Floriana  

 

Jakub Deml 

                                                 
426 Duch vanoucí. (Jan 3,8) 
427 Jan Šrámek (1870–1956), kněz, jako politik vedl stranu křesťansko-sociální, zasloužil se o sjednocení 
moravských katolických stran a po roce 1918 byl hlavním představitelem Československé strany lidové. Demlův 
negativní postoj pramení z jeho odporu k politice obecně, jak o tom svědčí např. dopisy Josefu Ševčíkovi. Viz 
také dopis č. 54. 
428 Mystický dialog Prorok publikoval Deml v Meditacích v roce 1908, Exodus nikdy publikován nebyl. 
V Kronice městečka Tasova Deml zmínil, že rukopis v hněvu spálil. 
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39 D 

V Babicích, pošta Lesonice 15. 4. 08 

Drahý příteli, 

 

byl jsem u pana Floriana tuto neděli. Pan Florian předložil mi, jako vždy, svou korespondenci 

(toť ostatně náš jediný žurnál – jak by to mělo býti vůbec). Pan Florian předkládá mi dopisy 

dle jistého pořádku, tj. tak, že nejdrahocennější zůstane až na konec. 

 Pan Florian byl velmi potěšen a do nedohledna jest posilněn Vaším slovem. Ne na 

prvním místě oněmi pěti sty (těmi, rozumí se, též nemálo – říkám-li malé slovo místo 

velikého), avšak hlavně Vaším srdcem, tak zázračně rostoucím, a jako diamantový krystal 

tvrdnoucím. 

 Pan Florian nemohl přede mnou zatajiti jistý úžas své úcty vůči Vám, když prý Vy 

v době přece tak krátké tak velice jste vzrostl. Jak jsem pravil, přítel Florian jest do 

nedohledna posilněn Vaším slovem. Jest to pro něj jaksi první útěcha po smrti Josefa Poláka, 

kněze v nejryzejším smyslu slova. – Tvrdněte, můj nejdražší, nemám pro Vás i pro sebe 

vzácnější moudrosti. 

 Tvrdněte, neboť mašina dnešní hierarchie a dnešního státu nikam jinam nesměřuje, leč 

k rozdrcení svaté církve římskokatolické, a tedy i ke zničení Léona Bloy, Josefa Floriana – 

svaté Hildegardy, svaté Brigity, Anny Kateřiny Emmerichovy, Mélanie, přesvaté Matky Boží 

Lasalettské, Pia X. 

 Co dnes tropí naše i jiné biskupské úřady a dobytek katolický, úplně by dostačilo 

k tomu, aby člověk pozbyl víry nebo rozumu. 

 Konzistoř brněnská 

1.) zakázala mi, korespondovati s biskupem, 

2.)  s ordinariátem, 

3.)  vydati Slavíka sv. Bonaventury jinak, než si přeje velepitomý cenzor, 

4.)  vydati Vidění sv. Hildegardy, které jsem jim poslal k aprobaci 

5.)  už počtvrté vydati modlitby sv. Brigity! 

 

Kromě toho táž darebácká konzistoř naporučila mi, abych s každým překladem posílal jim pro 

cenzora: originál!!! 429 

 Kromě toho už podruhé odmítla konzistoř moji žádost o podporu z mnoha diecézních 

fondů, pro deficienty určených. 

                                                 
429 Tento výnos Deml publikoval v knize Pro budoucí poutníky a poutnice (s. 210–211). 
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 Rovněž Moravský zemský výbor, v němž zasedá i strana katolicko-národní (a tím 

můžeme říci zcela právem i brněnská konzistoř), odmítl mou žádost o podporu z 5000 zlatých 

stipendia určeného každoročně pro podporu moravských spisovatelů. 

 Toto vše proto, že nechci býti v jiné straně než ve straně – Pia X. a sv. Petra. Proto 

mým programem a mou první i poslední vůlí jest: všechnu svou snahu, všechnu svou sílu 

a moc obětovati panu Florianovi, na němž konzistoře brněnská a královéhradecká dopouštějí 

se bezpráví do nebe volajícího!! 

 Budiž to i Vaším heslem, můj drahý. Jinak nemohli bychom (my kněží Církvi věrní) 

udělati jediného kroku, hnouti jediným prstem pro Umění Svatých. Čím více se uvolní dílu 

pana Floriana, tím více se uvolňuje dílu našemu. Zakouším v tomto pašijovém týdnu všechnu 

kyselost octa, hořkost žluči, hnusnost chrchlů, potupu poličků – a Matka Církev nemůže si 

pomoci. –  

 

J. D. 
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40 D 

3. V. 1908 

Můj drahý, 

 

děkuji Vám za Váš dvojitý dopis, jenž dnes mi přišel. Nepsal jste mi dlouho, i nevěděl jsem, 

co děláte. Díky Bohu, že jste živ a pamatujete na mne. Předpředevčírem byl jsem 

u p. Floriana, jenž mi ukázal Váš kavalírský lístek, kde píšete (jakoby nic), že jste mu 

vypravil ony poukázky a vyspravil ony díry do jeho korábu. Díky Vám, pamatuji na to. Nemít 

v celé vlasti naší nikoho, jenž by byl hoden takové úcty a podpory, jako p. Florian, žebrák 

Boží a svatý. Nedá se uvěřiti, jak horlivě pracuje, a jak poslouchá Boha. Kdybych náhle 

umřel, neopouštějte ho nikdy. Naši církevníci a katolíci jsou tak dokonale blbi, že ho 

nechávají trpěti nejzazší bídu. Ve Francii má p. Florian více a lepších přátel než na Moravě 

a v Čechách. Toť jisto. 

 Když jsem byl u něho posledně, četl jsem listy paní Bloyové,430 Martineaua,431 

p. Termiera.432 Též mu psal tiskař a přítel Bloyův, posílaje p. Florianovi deset archův Bloyovy 

knihy dosud nevydané: Ta, která pláče433 (kniha o La Salettě). 

 Pan Florian četl mi delší úryvky knihy této, i byl jsem oslněn úžasem. Pan Florian už 

tuto knihu Bloyovu překládá, a bylo by velmi záhodno, kdyby ji mohl ihned tisknout 

v překladu českém: jeť tato kniha dostatečnou odpovědí všem odpůrcům (tj. hlavně 

biskupům) Zjevení lasalettského a Zjevení vůbec – tedy i odpovědí odpůrcům vizionářův, 

jako bl. Anna Kateřina Emmerichova. 

 Tiskaři pohodlně pokračují: dvě knihy Hellovy a Bloyova Chudá žena blíží se pomalu 

ku konci. Nejvíc trpím, že Hellův Člověk nijak nepokračuje!  

Psal jste tomu p. Františku Vyhnánkovi, tiskaři, do Nového Jičína? Tvrdošijně mlčí 

a nic neposílá! 

 Z Vašeho listu se dovídám, že milujete a znáte hudbu! U p. Floriana posledně jsem se 

zase dověděl, že Francie dnešní překonala nadobro hudební umění Německa – a p. Florian je 

                                                 
430 Johana Bloyová (1859–1928), dcera dánského básníka Christiana Molbecha. Kvůli sňatku s Léonem Bloyem 
konvertovala ke katolictví. Z jejich čtyř dětí se dospělosti dožila jen dcera Veronika, které se později provdala za 
Ottu Alberta Tichého. 
431 René Martineau (1866–1948), jeden z nejbližších přátel Léona Bloye, Florian se s ním seznámil v roce 1903 
prostřednictvím Bloye a Martineau vystupoval v dopisech často jako prostředník mezi Bloyem a Florianem. 
Korespondence trvala se přestávkami až do 30. let. (Srov. Jitka Bednářová, Josef Florian a jeho francouzští 
autoři, Brno, CKD 2006, s. 207–213.) 
432 Pierre Termier (1859–1930), francouzský geolog, přítel Léona Bloye, jeho korespondence s Florianem trvala 
jen v letech 1908–1909 a týkala se Bloyovy knihy Ta, která pláče, kterou Termier v té době vydával. (Srov. Jitka 
Bednářová, Josef Florian a jeho francouzští autoři, Brno, CKD 2006, s. 214–216.) 
433 Léon Bloy, Ta, která pláče, přeložil Josef Florian, Stará Říše, Josef Florian 1909. (Celle qui pleure, Paříž, 
Mercure de France 1908) 
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velmi úzce zasvěcen do tohoto vítězství. Neopomeňte se p. Floriana optat, co byste měl 

z hudby francouzské (dnešní) nutně poznati! Znáte už Césara Francka?434 

 Píši nyní legendu i svatém Barlaamu a Josafatovi. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
434 César Franck (1822–1890), významný belgicko-francouzský skladatel, varhaník a učitel. 
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41 D 

17/5 08  

Příteli, 

 

co se mnou biskup a konzistoř dělají, to mne už ani nepřekvapuje, ani hrubě nermoutí. Bylo 

by však daleko lépe, kdyby vůbec všem kněžím bylo zakázáno psát a vydávat knihy. Ale jak 

víte, dobytek je odvázán, strana katolicko-národní a modernistů mohou po libosti pustošit 

království Boží, a nejvítanějším, nejcennějším spisovatelem našich ordinariátů jest prase 

žurnalismu, a nejvyšším umělcem výtvarným – stolař. 

 Škoda, že nejste blíž, abych Vám mohl vypověděti svou nedávnou cestu do Brna, kdež 

jsem se tak zahodil, že jsem mluvil s biskupským sekretářem435 (biskup nebyl doma – rád 

bych věděl, kdy, či zdali vůbec kdy je „doma“), jenž zapomněv nadobro, proč přicházím, 

zezelenal zbabělostí a tázal se mne, zdali jsem mínil jej na oněch třech místech ve Studiu436 

(jak si to sčítal tento ušák!), kde u příležitosti jistého doktora teologie mluvím o kultu Ssmi 

Cordis?437 „Bezpochyby,“ odpověděl jsem šibalsky, čímž se odbyla premisa první? „A copak 

jsem to tak řekl? Kdyby se to dověděli v Inšpruku,438 co si o mně pomyslí?“ položil řečnickou 

otázku biskupský lokaj – pardon, sekretář. „Vždyť úcta k Božskému Srdci jest zvláštním 

klenotem v Inšpruku, kde jsem dělal doktorát,“ argumentoval proti mně tento osel. A mluvil 

ještě mnoho podobného, ani zdaleka nevěda, že za týden bude svátek Jana z Nepomuku, 

Mlčenlivého. Konečně mi toho bylo dosti, i řekl jsem, nehodlaje broditi své uši v kalužině 

této doktorské výmluvnosti: „Těmito řečmi nijak mi neposloužíte, důstojný pane, ale velice 

byste mi prospěl, kdybyste mi půjčil na nocleh, neboť kvůli vám zameškám jistě vlak.“ – 

Víte, co na to řekl tento, jehož jsem se styděl titulovat doktorem? „Máte zde v Brně kolegy...“ 

Řekl jsem ještě slovíčko, a pan sekretář pravil: „Takto nepracujete ke sblížení.“ 

 „Sbohem,“ dím na to, nechtěje se před ním rozkuckati smíchem. A tomu se říká 

biskupský sekretář!! Kdyby měl pást husy, nevím, co by pořídil se svým rozoumkem. To je 

Dr. Večeřa. A teď si představte, že za chvíli do naší diecéze zavítají lumina, která se budou 

podepisovat: Dr. Groh, Dr. Jelen, Dr. Háňavka...439 

 Kdybyste je viděl – hned byste je znal... Pan Florian o tom pravil: „Zdá se, že biskup 

Huyn neusiluje leč o to, jak by co nejvíce zpustošil tuto diecézi.“ –  

                                                 
435 Karel Večeřa. Viz výše. 
436 Jedna ze zmínek je v dopise biskupu Huynovi z 13. 12. 1906, který byl otištěn ve čtvrtém sborníku Studia 
(s. 1–7). 
437 Sanctissimi Cordis – Nejsvětějšího Srdce. 
438 Innsbruck. 
439 František Groh (1875–?), Antonín Jelen (1880–?), Karel Háňavka (1882–?), kněží v brněnské diecézi, Deml 
všechny znal z studia bohosloví. 
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 Mnsgr. Adamec,440 regens biskupského alumnátu, přijal mne přátelsky, jak mu kvituji 

v šestém sborníku Studia. Kvůli tomu otevřenému listu (právě zněnému) už jsme se dohodli 

dřív. To Vám povím třeba jindy. Otisknutí oněch otevřených listův byla dobrá a jest dosud 

dobrá věc. Tentokrát na moji (ústní) žádost půjčil mi mnsgr. 20 K (dvakrát víc než prve) 

a opět s patrnou velkodušností... Ba zval mne (rozumí se jakožto chvalně známého 

katolického spisovatele!) i na nocleh. Věru, už nemusím ani psát – anebo, už mohu psát, co 

chci... 

 Náš biskup tropí věci, kterých si může dovolit jen císařský podkoní. Není snad 

kanovníka, kterého by byl ještě neurazil, a jest málo farářů, kterým by byl při svých vizitacích 

nevlepil „morální“ facku před celou farností, ba i před školními dětmi! V našem okolí 

nedávno řekla Jeho biskupská Milost: „Děti, já vás lituji, že máte takového katechetu.“ – Byl 

přítomen i okresní hejtman, kterého si nešťastný farář pozval ku zvýšení nádhery; či kvůli 

čemu?441 – Hrůza předchází hraběte Huyna, t. č. biskupa, nevím kterého papeže. – Ale náš 

kněžský, buržoazní dobytek zasluhuje horších bičů, anebo lépe: jest hoden lepších! 

 Podal jsem novou, písemní žádost, že se hlásím do duchovní správy.442 Ku konci jsem 

připsal, že stěhovati bych se nemohl, protože i ten nepatrný můj plat byl mi v březnu 

zastaven.  

 „Okresní soud v Novém Strašecí oznámil Ústřední matici školské v Praze, že zesnulý 

farář ve Mšeci, P. Josef Jireš, ve své poslední vůli učil Ústřední matici školské odkaz 10 000 

K, který...“ 

 Naštěstí, tento kněžský nebožtík už nyní ví, co vyvedl. Naši kněží chtějí být 

mermomocí zatraceni. 

 Bílkův Úžas443 už mne neplní úžasem. Nechci s Bílkem sdíleti ráj na Bílé hoře.444 – 

Bílkovu knížku jsem si též objednal, dosud mi nepřišla.445 Až přijde, daruji ji příteli 

Florianovi. Nemusíte mi ji posílat, mně už zcela stačí sv. Brigita.  

                                                 
440 Antonín Adamec (1853–1913), papežský komoří a ředitel brněnského biskupského semináře, byl též literárně 
činný a redigoval časopis brněnských bohoslovců Museum, v němž Deml také během svých studií publikoval. 
Zmíněný dopis byl publikován v šestém sborníku Studia, který vyšel v listopadu 1907 (s. 81–98). 
441 Zmíněná vizitace se uskutečnila 2. května 1908 v Blížkovicích u Moravských Budějovic, kde se nacházelo 
sídlo okresního hejtmanství. Farářem v Blížkovicích byl Jaromír Markovský. Svědčí o tom Demlův dopis Josefu 
Florianovi ze 14. května 1908 a zápis v matrice oddaných vsi Blížkovice. 
442 Demlova první žádost o návrat do duchovní správy byla „přehlédnuta“. (Srov. Andrej Stankovič, Josef 
Florian a Stará Říše, Praha, Triáda 2008, s. 77) Této druhé žádosti bylo vyhověno pod podmínkou složení 
zkoušky z morální a pastorální teologie. Viz dopis č. 45. 
443 Plastiku Úžas, inspirovanou dílem Otokara Březiny, vytvořil Bílek v roce 1907 ve třech materiálech (mořený 
buk, dřevo a bronz ), kromě toho vznikl v roce 1907 Úžas jako kresba uhlem a v roce 1908 jako litografie. (Srov. 
Marcela Mrázová, Život a dílo Františka Bílka. Chronologický přehled. In František Bílek, Praha, GHMP 2000, 
s. 327) 
444 Deml naráží na Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou horu k 300. výročí bitvy. O Bílkově ztvárnění 
pomníku píše Marcela Mrázová: „Veden myšlenkou – ,Země česká jako místo obětní, kde největší oběti v zápalu 
jako na oltáři hoří; od příchodu Čechů až po Západ jejich na Bílé hoře‘ – pojal jej jako grandiózní obraz českých 
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 Wildeovy Dvě povídky446 nemáme, a rád by si je přečetl.  

 Jørgensen mne nezajímá. Publikace Neumannové (Knihy dobrých autorů) 447 

a Moderní bibliotéky448  dostáváme; nejnovější Vám pošlu. Blahoslavenou Kateřinu 

Emmerichovu pošlete k aprobaci, až přeložíte celý svazek (první). Nač byste se dával dvakrát 

trápit? My kněží („málo nás, málo nás, poď, Pokoro, mezi nás“)449 musíme pracovat skrytě. 

Také nám to sluší. Zato zuby nehty podpírejme přítele Floriana. Má to svůj smysl... Vy, 

kromě mne, Vy jediný to víte. –  

 Panu Durychovi už se také více líbí náboženství Bílkovo než Florianovo, chci říci 

Papežovo. Musel jsem psát Durychovi škaredě, ač je tak, tak mlád...450 

 První kniha Hellova (Renan, Německo a atheism devatenáctého století) už je šťastně 

dotištěna. Pan Florian rád by Vám poslal exemplář vázaný, čímž se věc o nějaký čas zdrží. – 

 Pan Florian potřeboval by nyní aspoň tisíc zlatých. Kdyby je měl, už by se tiskl jeho 

překlad neocenitelné poslední knihy L. Bloy: Ta, která pláče x) – a sice v Praze 

u p. Preissiga,451 s výzdobou barevných leptů... 

Ó, ideály! 

 Žebrám o Vaši modlitbu. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 
x) Exegeze „Zjevení lasalettského“ 

„Zjevení lasalettské“ zakázala (!) i brněnská konzistoř, na popud z Hradce. 

                                                                                                                                                         
dějin.“ (Marcela Mrázová, Život a dílo Františka Bílka. Chronologický přehled. In František Bílek, Praha, 
GHMP 2000, s. 328) 
445 František Bílek, Stavba budoucího chrámu v nás, Praha, Meditace 1908. 
446 Oscar Wilde, Dvě novely: Zločin lorda Artura Savila, Strašidlo Cantervillské, Praha, Kamilla Neumannová 
1908. 
447 Kamilla Neumannová (1874–1956), nakladatelka, první manželka básníka S. K. Neumanna. V letech 1905–
1931 vydávala (do roku 1925 spolu s Arnoštem Procházkou) edici Knihy dobrých autorů, v níž česky vyšla 
hlavní díla soudobé světové literatury. 
448 Moderní bibliotéka byla ediční řada, kterou v letech 1903–1914 vydával Karel Hugo Hilar, v edici vycházely 
překlady knih především moderních francouzských a anglických autorů. 
449 Variace dětské říkanky nebo písničky. 
450 Tento „škaredý“ dopis napsal Deml 10. května 1908 a Durychovi v něm příkře vysvětluje své (jediné 
správné) pojímání člověka a umělce v duchu katolického církve. Toto jeho pojetí má svým životem a dílem 
naplňovat především Josef Florian, zatímco František Bílek a Otokar Březina, jejichž umění podle Demla 
Durych obhajuje, mají představovat „podstatu porušenou“. Durychův dopis, na nějž Deml takto prudce 
zareagoval, se bohužel nedochoval. 
451 Vojtěch Preissig (1873–1944), malíř, grafik a ilustrátor, se Studiem nakonec spolupráci nenavázal. Měl také 
graficky upravit Demlovu knihu Slavík sv. Bonaventury, nakonec se však výzdoby ujal Josef Váchal. 
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42 D 

22. V. 08 

Můj drahý, 

 

v poslední brněnské Kurendě jest také tento infámní odstavec: Reverendissimus Ordinarius 

librum Josephi Florian interdicit. 

 Lectionem et divulgationem libri, cui titulus „Zjevení přesvaté Panny na hoře 

Lasaletské (sic!) dne 19. září 1846 dle sepsání pasačky Melanie. S pomocí přátel Studia vydal 

Josef Florian ze Staré Říše nákladem vlastním. Tiskl J. Trnka v Třebíči“, omnibus 

sacerdotibus et laicis sub gravi interdicimus.452 

 Mám k tomu něco poznamenati? Vám dostačí. Čtyři sta exemplářů nejméně jest na 

skladě, takže 1600 výtisků doslova jsme rozdali. Nikoho to nezajímá, nikoho to neobrátilo 

z našich katolíků – a proto biskup hrabě Huyn přišel nám a Panně Marii na pomoc! 

 Jsem přesvědčen, že biskup hrabě Huyn umře smrtí náhlou a nekajicně.  

 Pište příteli Florianovi. Byl jsem u něho včera, dav mu přečísti Váš poslední list, 

z něhož měl radost. 

 Prozrazuji Vám, že velmi srdečnou korespondenci s p. Florianem má, Vám snad již 

známá, hraběnka Anna Attemsová z Mariboru.453 Jest k ní pozván do Krásonic, kde má 

zámek. – P. Florian má zas bídu. Tolik nahonem. 

 

Váš cele 

Jakub Deml 

                                                 
452 Nejdůstojnější ordinariát zapovídá knihu Josefa Floriana. Čtení a rozšiřování knihy, která se jmenuje „Zjevení 
přesvaté Panny na hoře Lasaletské (sic!) dne 19. září 1846 dle sepsání pasačky Melanie. S pomocí přátel Studia 
vydal Josef Florian ze Staré Říše nákladem vlastním. Tiskl J. Trnka v Třebíči“, zapovídáme pod těžkým hříchem 
všem kněžím a laikům. 
453 Anna Kammel hraběnka Attemsová (1872–1973) pocházela ze šlechtického rodu Hardegger von Krassonitz 
und Scheletau (z Krasonic a Želetavy, Krasonice leží asi 10 km od Staré Říše), roku 1895 se provdala za Maria 
Antona ze štýrského hraběcího rodu Attems. Demlovy dopisy hraběnce Attemsové jsou uloženy v LA PNP. 
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43 D 

Babice, Lesonice 27/5 

Vigilia Ascensionis454 1908 

Našemu předrahému Fenclovi! 

 

Rozhodnuv se Vám psát, chtěl jsem titulovat: Mému z česko-slovanského kněžstva 

nejdražšímu! – Napsal jsem toho již tolik, že každé slovo toto křičí ve mně po zevnějším 

stonásobném podepření. Hned první: „Našemu“. Pan Florian (spojení těchto dvou slov 

reprezentuje mi dostatečně všechnu naději, radost, veselost, věrnost, spravedlnost, vůli Boží 

na zemi, přátelství, vzornost toho i onoho lidského věku, pevnost v úmyslech, pracovitost 

zalíbení a požehnání Boží, chudobu i bohatství, nejlepší radu, nejsilnější útěchu, nejmocnější 

pomoc, vzpomínku a očekávání všech slastí, moji nejmilostnější něhu) – pan Florian zde není 

přítomen, a přece již víte, že jedině kvůli němu píšu „našemu“. Hle, i toto vysvětlení tohoto 

prvního slova křičí ve mně po druhém vysvětlení téhož slova. I přidávám s rychlostí 

stotisíckrát větší než rychlost světla: netoliko „kvůli panu Florianovi, nýbrž zároveň kvůli 

pateru Fenclovi z Uhříněvsi“. – Druhé slovo. – Třetí slovo. – Čtvrté slovo: „Rozhodnuv se“. 

Já se „rozhodovati“, mám-li mluviti s Vámi?! – – – Upouštím od vysvětlování, vida, že se 

opožďuji svými slovy za svými city a myšlenkami loudavostí stotisíckrát loudavější než 

loudavost horstva sesouvajícího se ze svých základů. Mám Vás rád jako sebe, v tom je 

všecko, a protože mi působíte stotisíckrát větší radost, než mám sám ze sebe, tedy nad Vámi 

trnu, ctím Vás, a kvůli Vám mám radost i ze sebe. – Člověk, aby si zoufal, miluje-li a je-li 

milován: jak se sluší a patří. Co si má počít se slovy? A co slova s ním? Co mluviti neb jak, 

když jedním slovem a v jediném okamžiku chceme zahrnouti a do propasti prostoru a času 

sesypati všechnu sprostotu, pokrytectví, hanu, pomluvu, křivdy, nepřátelství, 

křivopřísežnictví, čili jedním slovem: všechno ďábelství – a do protilehlé propasti výšin jako 

proud světla a barev, jehož obvod u kořene rovná se obvodu horizontu, vychrliti všechno naše 

úsilí, všechny naše naděje, všechny naše lítosti a adorace: římskokatolickou Církev? 

 Nemíti již tolik a tak horoucích důkazův toho, že nám věříte, zoufal bych si 

z myšlenky, že Vám před naší pozemskou smrtí nikdy, ani příbližně, nebudu moci 

vypověděti, co každodenně v tomto národě a v této diecézi zakoušíme a poznáváme... 

 Vaše víra předbíhá naše slova jako láska. Bohu díky, že po odchodu kněze Josefa 

Poláka mohu tyto věci (v prvním návalu Smutku naprosto zapomenuté) zase – konstatovati...  

                                                 
454 Vigilie svátku Nanebevstoupení Páně. 
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 Přišel jsem dnes večer ze Staré Říše, jest to kus cesty, pro mne přece jinak unavující – 

a hle, četl jsem Váš dopis, který mne tu očekával – četl jsem i dopis Váš, který dnes právě 

přišel panu Florianovi – byl jsem na dvojí hostině – odbilo již půl jedné po půlnoci, a přece 

nejsem unaven... 

 Kterak unaven, když vidím, že jsme naživě tři: Vy, pan Florian a já. – Není jich více. 

A nemyslím, že je u nás bližších, atd. – Pan Florian mne vyprovodil, jako vždy, na třetinu 

cesty, až tam, kde přestávají trávníky tak neplodné, že pan Florian nemohl neprojeviti svou 

útěchu nad tím, že do konce světa čili do soudného dne: nebudou „vzdělány“ – pluhem. Dnes, 

jak řekneme pluh, musíme ihned pomysliti na klení a hnůj, na Raiffeisenky, kněžstvo a na tu, 

Která pláče,455 jsouc nucena mluviti o zkažených jabkách, ztrouchnivělých klasech, špatných 

ořechách a o shnilých hroznech. 

 Nyní jdu spát, nechávaje bdíti srdce a doufaje, že Vám zítra ještě něco připíšu. – Třeba 

to, že některé dny v rodině pana Floriana jen děti obědvají.  

 28/V. Před patnácti dny podal jsem druhou žádost písemní (tentokrát konzistoři, neboť 

jak víte, nikomu jinému nesmím psát) o tom, že jsem hotov jíti do „činné“ duchovní správy. 

Dodnes tato věc jest nevyřízena, ač i pan auditor, hostitel můj, připojil zvláštní svůj přípis 

o tom, že nemůže sám duchovní správu zastati a že si velmi přeje a prosí, abych byl 

ustanoven kooperátorem v Babicích, nebo aby mně dali alespoň jurisdikci nějakou. Jak víte, 

kromě mše svaté mám vše ostatní „ze svého svěcení“ zakázáno. (Nevím, ale není to 

vyloučeno, zdá se, že mám též zakázáno jíst, kdežto spát smím bez míry: tak zní přece jus 

ecclesiasticum? Pardon, canovnicum!!) 456 

 Že proti panu Florianovi byli vybráni takového kůru ďábli, kteří jsou vycvičeni 

v postu na čtyřicet neděl, o tom svědčí mnoho a mnoho případů. Z Mutěnic, kdež P. Josef 

Polák zemřel, navštívila nás žena457 jistá za tím účelem, aby se s námi (hlavně s panem 

Florianem) poradila, co má činit, že touží po tom, aby mohla choditi častěji v týdnu k svatému 

přijímání. Z toho, co jsme od ní uslyšeli, bylo zcela jisto, že nám to nemohla napsati, aniž 

v Mutěnicích ústně říci. – Představte si to: přijela od Hodonína do Staré Říše (je Slovačka), 

přes celou Moravu téměř: za jakým účelem! Jest tomu čtrnáct dní. Včera jsme dostali zprávy, 

že při jejím návratu domů zbil ji muž tak, že upadla na lože, tělo opuchlé ranami. 

                                                 
455 Deml naráží na knihu Ta, která pláče Léona Bloye a má na mysli Pannu Marii plačící nad hříchy lidstva, 
která se zjevila v La Salettě. 
456 Ius ecclesiasticum – právo církevní, canovnicum – toto slovo neexistuje, Deml ho zřejmě v ironii zaměnil se 
slovem canonicum a měl pravděpodobně na mysli právo kanonické. Snad to může být míněno také ironicky jako 
narážka na kanovníky. 
457 Kateřina Brablecová. Viz dopis č. 68. 



 149 

 K tomu jest těhotna. Lékař chtěl věc udati četníkům, jak jest jeho povinností. Ona ho 

uprosila. Musel být přivolán lékař. A nyní si představte, že se to stalo oné ženě návodem 

tamějšího faráře. A tento farář jest zpovědníkem této ženy. A tato žena stála u smrtelného lože 

P. Josefa Poláka. A tato žena byla návodem faráře po smrti patera Josefa Poláka rozhlášena za 

pomatenou. (Mimochodem Vám podotýkám, že u smrtelného lože P. Josefa Poláka dály se 

věci ďábelské.) Právě v den Nanebevstoupení minulého roku s velikým spěchem a za 

nejpalčivějších bolestí Josef Polák dosloužil svou poslední oběť mešní. Rychle přiběhl 

z kostela do fary, vrhl se na lože, pozbyl vědomí, opět ho nabyl a v těchto plamenech, které 

jsou průvodci zánětu mozkových blan, v tomto očistci zůstal tři dni. Třetího dne o půlnoci, to 

jest v sobotu, vydechl duši, jazyk zkamenělý žárem. Hned ve čtvrtek po oné mši přiběhla na 

faru jistá paní, vdova, která, majíc značnou penzi, věnuje se výhradně nemocným. Má doma 

celou lékárničku a jest tak zkušená a zkušeností svou proslulá, že před několika málo lety 

obsluhovala téhož faráře a jeho kuchařku, kteří, ubírajíce se (pěšky) kterýmsi úvozem od lesa, 

za večerního nebo již nočního soumraku, byli od kohosi, dodnes nevypátraného, nebezpečně 

postřeleni. Nuže, tato paní po kolik neděl je (faráře s kuchařkou) tak svědomitě ošetřovala, že 

se uzdravili. I přiběhla po ranní mši na faru a do kaplánky, nesouc P. Josefu Polákovi hned 

nějaké ulevující prostředky (výborně vytušivši jeho nemoc, jak se ukázalo), a nabídla se, že 

ho bude ošetřovati. Při jejím vkročení do kaplánky kuchařka popadla ze stola jakýsi talíř, 

čímsi zamazaný, a skryla ho za zády, přirazivši záda ještě ke zdi. A oné lidumilné (starší, ale 

ne staré) paní pravila s rozhodností: „On nepotřebuje obsluhy Vaší, bude ho obsluhovati I...“ 

Přitom jmenovala jistou dvaadvacetiletou (nanejvýš toho věku) slečnu, která se živí 

kurevnictvím. Nuže, tato kurva (jest to o ní všeobecně v té obci a v Hodoníně známo) 

„obsluhovala“ patera Josefa Poláka, kněze v bezvědomí... Přitom jí vypomáhala farská 

kuchařka. 

 Všem jiným osobám byl přísně zakázán přístup. K tomu Vám podotýkám, že současně 

s nemocí P. Polákovou na smrtelném loži dohasínal otec oné kurvy. Zemřel skoro týž den 

jako P. Polák. Občas P. Polák měl lucida intervalla,458 chvílemi velmi dlouhá (bylť P. Polák 

silné konstituce a ještě silnější vůle). Kurva s kuchařkou se chvástaly, že pořád (v tom svém 

ohni) zpovídal, žehnal a mši sloužil. „My jsme mu odpovídaly. A obě jsme se mu zpovídaly. 

– Vy jděte ode mne pryč, vy osobo, starejte se raději o svou duši; vy nejste k napravení,“ se 

smíchem vyprávěla kurva slova P. Poláka. Tato „obsluhovatelka“ ustavičně ho nutila na moč 

(dle doslovné výpovědi svědků, jimž se podařilo do kaplánky na minutu vniknout). Pater 

Polák byl ve svém bezvědomí na loži úplně nahý. Motali ho ustavičně do ledových plachet. 

                                                 
458 Světlé okamžiky, okamžiky plného vědomí. 
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Dle svědectví naší přítelkyně Kateřiny (musím jmenovati aspoň půl jejího jména), která, jak 

už jsem řekl, byla zbita proto, že navštívila p. Floriana, pater Polák nezemřel tak horečkou 

jako spíše mrazem. Kateřina jest žena venkovská. Kuchařka a kurva jsou slečny. To pravím 

i proto, abyste věděl, že nebylo P. Polákovi pomoci. Lid venkovský se bojí panstva, i tehdy 

dlouho, když je svědkem vraždy. 

 Hned po smrti P. Josefa Poláka po celé farnosti se rozhlásilo, že byl P. Josef otráven. 

Pěny mu šly z úst. Onen záhadný talířek „od večeře“ atd.  

 Mimoto bylo známo, že farář P. Josefa Poláka nenávidí. Při jeho kázáních skřípal 

zuby. Byl P. Josef dán do Mutěnic za kaplana násilím proti vůli  faráře, jenž nechce míti 

žádného kaplana. Farář tento má s kuchařkou několik dětí, což není tajemstvím. I kněží se ho 

štítí. Pater Josef Polák byl tam poslán dle zásady: „Promoveatur, ut amoveatur.“459 Pravím 

„Promoveatur“, neboť biskup Huyn mu řekl: „Jděte tam a na faráře nic nedbejte.“ 

 Pravil jsem „ut amoveatur“, neboť biskup Huyn, dobře věda o stycích P. Poláka se 

mnou a s panem Florianem, chtěl ho od nás odloučiti, i poslal ho ze západní Moravy (ze 

Starče, což jest tři hodiny od Babic a čtyři hodiny od Staré Říše) až k Velehradu. Nic 

nepomohly prosby ani P. Poláka, ani stareckého460 faráře, jeho šéfa: oba byli osobně 

u ordinariátu. Promoveatur, amoveatur. Ach, co Vám dříve říci, můj (náš) nejmilejší! – 

Kateřina byla jediná osobnost v Mutěnicích, která – nikoliv nejsouc v nejryzejším smyslu 

vizionářkou – znala P. Josefa Poláka. A byl to v celé té farnosti jediný domek, kam P. Josef, 

den před svou nemocí, vkročil na pět minut návštěvou, označiv takto z vůle Prozřetelnosti 

osobu, k níž máme jíti, abychom zvěděli skutečný a jedině pravý stav věcí... Co se 

s Kateřinou (která byla při posledním výdechu našeho Nezapomenutelného) po smrti 

P. Josefa dálo, jsou věci nadpřirozené a Božské.  

 Jednou se jí zjevil ve snách, plakal a pravil bolestně a s důrazem: „Ženo, ženo, já jsem 

to tak nemyslil, já jsem to tak nechtěl, jak se stalo.“ Probudila se, byla půlnoc, „a ničeho jsem 

se nebála“. Podruhé, opět ve snách, slyší mocný hlas: „Uslyšíte-li hlas Hospodinův, 

nezatvrzujte srdcí svých.“461 Procitne, ještě slyší znění hlasu, podívá se na hodiny: právě 

půlnoc. „A ničeho jsem se nebála.“ – Potřetí, opět ve snách, slyší opět silný hlas: „Otevři, 

Hospodine, ústa má.“462 Procitne, hlas ještě doznívá, právě půlnoc bije. „A ničeho jsem se 

nebála.“ 

                                                 
459 Budiž povýšen, aby byl odstraněn. 
460 Strařečského. 
461 Židům 3,15: „Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘“ 
462 Žalm 51,17: „Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.“ 
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 Dala (Kateřina) za P. Poláka na dvě mše svaté. A tu po první mši, najednou jest 

(v sobě) obklopena světlem a vidí hříchy celého svého života, od nejútlejší mladosti, i běží na 

faru, tázajíc se faráře, co by měla dělat, že se jí zdá, jako by byla dítětem, nemluvňátkem, a že 

jako by se měla dát znova pokřtít. Přitom pláče radostné slzy, slzy světla lítostivého a líbá 

farářovi nohy. „Co máte dělat? Jděte domů a pracujte,“ povídá farář, patrně dojat. 

 Nejsem schopen vypověděti Vám tuto anabázi naší vyvolené... Musel bych mluviti 

také o kaplanovi, ničemném nástupci P. Poláka v Mutěnicích. Jindy snad Vám to doplním. 

 A musel bych mluviti o pateru Františku Polákovi, ničemném (nebo i nechápavém? 

Ne, ničemném!) bratru † patera Josefa. Pater Josef měl sestru,463 kterou velmi miloval, 

a zvláště po její smrti. Zemřela asi před šesti roky ve věku asi osmnácti let. Zachoval se po 

† P. Josefovi zvláštní kolorovaný obrázek, jeho vlastnoruční práce, práce po způsobu 

přirozeně nevysvětlitelných vidění Williama Blacka,464 obrázek, kde na jakési hoře klečí 

mladík v rouše splývajícím, s tváří odvrácenou, naproti bílé vidění v hnědých a chmurných 

oblacích. Oba jsou v oblacích. Mládenec k ní vzpíná ruce. – Velký obraz ruční své nebožky 

sestry měl † P. Josef uschovaný vždy na takovém místě ve své kaplánce, kde byl očím skryt. 

Ptal jsem se ho jednou, proč tak. „Lidé nevědí, že je to má sestra,“ pravil jako mimochodem. 

–  

 Kateřina měla ve snách také toto vidění: P. František, žijící bratr † P. Josefa, byl 

podepřen o jakousi židli, dívaje se kamsi bez zájmu. Nebožka sestra (kterou Kateřina nemohla 

znát) stála vzpřímená a pravila Kateřině jasným hlasem: „Pater Josef a ti jeho přátelé slouží 

jednomu Králi, ale pater František se ho nebojí.“ Tehdy Kateřina ani nás neznala. A všechny 

tyto sny vysvětlily se jí, až se s námi setkala. – Se mnou už třikrát; a vždy odhrnula jen 

některý cíp svého tajemství. – – – Postupně. Mne „viděla“ (neboť ve snách) ve fialovém 

rouše, sluncem prozářeného.465 Řekl jsem si: Jak mne zná Ten, který vidí, a ta, jež musí 

viděti... (Vždyť o mně ničeho ona neví!) 

 Přikládám Vám k přečtení její dopisy (pan Florian má jiné, jest jich ještě více). Jen to 

Vám pravím: dobře zamykejte všechnu svou korespondenci a nevěřte ani za mák vlídnosti 

Vaší farské domácnosti. Buďte dle našich neklamných zkušeností jist, že jste byl svěřen 

nejlstivějším, mlčenlivým (do času) a postícím se rarachům pekla. S námi a s našimi přátely 

pracuje Peklo bezprostředně. Rukopisy moje mi pak vraťte rekomandovaně (ty, které Vám 

půjčuji). Jsme biskupu Huynovi podezřelí z velezrády!!!! („… svádí a bouří lid...“) 

                                                 
463 Marie Poláková (1882–1902) je pohřbena spolu svými dvěma bratry a rodiči v Telči. 
464 Mohlo by jít o Williama Blacka (1841–1898), anglického spisovatele a novináře, ale Deml měl na mysli spíše 
Williama Blakea (1757–1827), anglického malíře a básníka.  
465 Odkaz na Demlovu prózu Člověk v rouše fialovém, kterou publikoval v roce 1908 v Meditacích a později ji 
zařadil do své knihy Tanec Smrti. Postava v rouše pokropeném krví se objevuje ve Zjevení Janově (19,13). 
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 I nebylo by pranic divného, kdyby (vzhledem na pitomost Antikristových holomků) 

Vám jednou přišli četníci zabavit rukopisy proto, že jste s námi ve spojení (jak vědí ouřady ze 

šestého sborníku). Kdybyste četl noviny jak já, tedy byste věděl, že v dějinách rakouských 

zemí nedávno stal se případ: buď v Chorvatsku, buď v Uhrách (tedy ve státě uherském), že 

vláda nařídila jistému poštovnímu úřadu zachytávat jistou korespondenci. – Takže u těch 

Vašich poštovských kobyl nemusí to být jen mlsnost koňského přirození, jak naznačujete. 

Dobře si pamatujte, že za dnů mého pobytu v Ehrenhausenu poslal mi tam do zámku pan 

Florian dopis, který se zázračně propadl do štýrské země, a všechno úsilí vypátrati ho zůstalo 

zcela bezvýsledným. Adresa byla úplně přesná, a že pan Florian píše čitelně, jest Vám přece 

známo. Po svém příjezdu od pana arcibiskupa Theodora psal jsem do Ehrenhausenu třikrát, 

a jen na první svůj dopis dostalo se mi odpovědi, ač dosud žádný dopis můj nezůstal bez 

odpovědi! „Nedopatřením“ jeden z těchto dvou dopisů mých na Ehrenhausen poštovní úřad 

lesonický nerekomandoval (ač byly známky všecky mnou nalepeny!). Mimoto dobře si 

zapamatujte, že dopis, v němž mi kníže-arcibiskup poslal 200 K, dopis rekomandovaný 

a zapečetěný: byl otevřen na finančním úřadě v Jihlavě!!!!! Peníze i dopis tam nechali, jen 

přilepili na obal poznámku: Aus Unversehen – zdá se mi, že to značí „nedopatření“ – 

aufgeschlossen466 (tak asi). Otevřeli to „z nedopatření“ nůžkami po celé straně! Pro dnešek 

dosti – – – Pan Durych je hloupý a chytrý.467 –  

 

Váš Jakub Deml 

28/5 08 

                                                 
466 Otevřeno nedopatřením. 
467 Durych odpověděl Demlovi na jeho „škaredý“ dopis 22. května 1908, nesouhlasil s ním, odmítl jeho výklad 
díla Josefa Floriana a klidným tónem mu představil své chápání katolické církve. 
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44 D (fragment) 

[před 30. květnem 1908] 

Přece ještě jednu věc chci Vám připomenouti. Překlad jediného díla mohl by Vás snad 

unavovati: „Duch jest sice ochoten, ale tělo nemocno.“ Dělejte to jako já: překládejte několik 

věcí střídavě. Jednou z němčiny, podruhé z latiny atd.  

 Co míníte např. se spisy sv. Brigity,468 jež jste nám poslal? To je kniha drahocenná, 

a ani se nechci přiznati, jak bych ji přál tomu, koho mám rád. Vám jí velice přeju. Poněvadž 

nevím, zdali by se Vám nechtělo z ní chvílemi studovat, a já nyní obírám se Ruysbroeckem, 

řekněte mi, zdali byste jí potřeboval, a pošleme Vám ji. Jinak bych si ji vypůjčil do té doby, 

kdy Vy ji budete chtít. Rozhodněte o tom úplně svobodně, neboť jest jedno, máte-li ji Vy či 

já. Pan Florian z latiny nečte, byl však nadmíru rozradostněn výzdobou té knihy, a také by pro 

budoucí překlady ze sv. Brigity tyto ilustrace dal reprodukovati. 

                                                 
468 Sv. Brigita, Leben und Offernbarungen der heiligen Brigitta, Řezno, Manz 1888, čtyři svazky. 
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45 D 

Babice, Lesonice 30. května 1908 

č. 274 

Velebnému pánu, panu Jakubu Demlovi v Babicích 

sděluje se dle výnosu nejdůstojnější biskupské konzistoře v Brně 26. května 1908. č. 2705., že 

nejdůstojnější biskupský ordinariát vyhovení žádosti ze dne 14. května t. r. v přičině určení 

nějakého kooperátorského místa a udělení k tomu potřebné jurisdikce závislým činí na 

výsledku zvláštní zkoušky (morálka & pastorálka)469 a ukládá Vám, abyste se za tím účelem 

(podrobení se této zkoušce) dne třetího června (ve středu o půl jedenácté hodině) dopoledne 

do konzistorního sálu dostavil. 

 Z místoděkanského úřadu jaroměřického v Moravských Budějovicích dne 29. května 

1908. 

Fr. Dostál,470 místoděkan. 

 

Posílám Vám věrný tento opis. Pravím věrný, abyste některá nedopatření ortografická 

nepřičítal mně, nýbrž úřadu místodržitelskému. 

  

Drahý Fencle, 

 

obsahem celého srdce svého děkuji Vám za vše: 

1.) za víru, jakou jste vždy měl k mému slovu, 

2.) za dobrodiní, která jste mi prokázal darováním veškerých spisův svaté Brigity 

a veškerými svými listy a  

3.) především za důvěru a lásku, kterou chováte k našemu příteli, panu Josefu 

Florianovi. 

 Příliš dobře znám tuto Vaši lásku k panu Florianovi, a pravím Vám, že myšlenka na to 

jest mou největší útěchou. Neopouštějte až do své smrti nikdy pana Floriana, obětujte se Mu, 

jak jsem se Mu obětoval já. 

 Nejen všemi penězi, doporučováním před Bohem a před lidmi, obhajobou slova 

a mlčení, nýbrž až do takového zadlužení, jaké jest Vám spravedlivě možno. 

 Pamatujte si dobře, že kromě Vás a mne nemá takových přátel v našem národě. 

                                                 
469 Zkouška z morální a pastorální teologie. 
470 František Dostál (1840–?), místoděkan v Moravských Budějovicích. 
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 Svěřuji Vám pana Floriana, a píšu to jako závěť, nevěda, co se stane: předevčírem měl 

jsem dosti prudký srdeční záchvat. Mimoto nevím, neodeberu-li se na delší cestu, a víte, že 

jest to pro mne nebezpečno.  

 Možná však, že všechno zařídí Bůh jinak, než se nadějeme, a lépe, než myslíme. 

 Píšu Vám jen pro každý možný případ, prose Vás, abyste se za mne modlil, můžete-li, 

obětujte za mne mši svatou. 

 Zítra ráno jdu opět k panu Florianovi. 

 Vy můj nejdražší! 

 

Jakub Deml 

 

Budete-li mi psát, pište mi do Staré Říše. 
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46 D (fragment) 

5. června 1908 

Milý, 

 

jak vidíte, jsem zase ve Staré Říši. Pan Florian Vám posílá Chudou ženu: Nemusím Vám 

nijak přát „dobrého chutnání“, přečtete tu knihu jedním dechem, Hella (Atheism, Renan) už 

jsme rozeslali před deseti dny, a také už čtyři kněží vrátili (či „vyzvraceli“?). Pro náš klérus 

věru těžká strava. Dosud poslalo peníze celkem deset, mezi nimi ovšem (tj. mezi zaplativšími 

tento týden) jste i Vy a P. Karel Stella, ředitel k. a. konviktu v Příbrami. Stella poslal 120 K; 

jak vidíte, nedělá Stella hanbu svému jménu, a je prý už lety přes šedesát. Osobně nás nezná, 

ale má správný názor o kněžských penězích. Jemu věnován jest jeden z oněch dopisů 

v posledním sborníku.471 Uvádím Vám o tomto knězi Vaší diecéze těchto několik slov, abyste 

se s námi také potěšil. Beztoho Vám málo potěšitelných věcí máme příležitost sdělovati, 

zvláště pokud se týká našich spoluposvěcených. 

 Nepíšu Vám toho dnes mnoho, jsem dosud velmi unaven cestou do Brna a z Brna. 

Můj dopis, jak vidím, už Vás v Uhříněvsi nezastal. Totiž ten, kde Vám oznamuji, že p. biskup 

přijímá mne do duchovní správy jen pod tou podmínkou, podrobím-li se a s dobrým 

výsledkem-li udělám „zvláštní zkoušku z morálky a pastorálky“ v konzistorním sále ve středu 

dne třetího června. Domníval jsem se, že zkoušce bude přítomen i pan biskup, a věděl jsem, 

že v tom případě rezultátem na jedné straně bude: „já vás suspenduji“ – a na druhé: 

„odvolávám se k Jeho Svatosti Piu“. Proto jsem Vám posledně tak o tom psal, jsa připraven, 

vydati se ihned do Říma. Zatím rozhodl Bůh ještě takto. Zkoušce jsem se podrobil, byli 

přítomni jen oni dva doktoři teologie, a sotvaže přišli, omlouvali přede mnou svůj stud, 

pravíce, že mají nařízeno atd. Kdybych Vám měl vypravovati průběh této zkoušky (od půl 

jedenácté do půl dvanácté), velice byste se podivil a pobavil. 

 Hovořilo se o Zjevení lasalettském (o němž oni nemají ani dnes ještě nejmenšího 

ponětí), o novinách, o školách, o mystice, askezi, skrupulantech, o sv. Hildegardě, o Slavíku 

sv. Bonaventury, o panu biskupovi ba i – o panu Florianovi. Nakonec mne zvali, abych šel 

s nimi do alumnátu na oběd! A co jest charakteristické, ještě při „zkoušce“ řekl v jakémsi 

nepochopitelném buď nadšení, buď sebezapomenutí Dr. Kupka:472 „Všecko, co děláte, 

velebný pane, vy to děláte dobře.“ Podobného, a jak se zdá, nepříčetného uznání dostalo se 

nám z těchto stran (ze samé brněnské konzistoře) už vícekrát. Téměř doslova tak vyslovil se 

                                                 
471 Dopis byl otištěn v šestém sborníku Studia z listopadu 1907, adresát byl uveden jen iniciálami P. K. S. 
472 Josef Kupka (1862–?), profesor pastorální teologie v brněnském biskupském semináři. 
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o nás i pan kanovník Dr. Josef Pospíšil,473 ač byste žasl, co už jsme mu museli vysázet na 

záda, tomuto u nás velemocnému –. Nakonec, odcházeje, obrátil jsem se na doktora Kupku: 

„Prosím Vás, pane doktore, […] 

                                                 
473 Josef Pospíšil (1845–1926), doktor teologie, v letech 1874–1894 přednášel v Brně bohosloví, poté jmenován 
kanovníkem brněnské kapituly. Hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu bylo dílo Tomáše Akvinského, 
o kterém pojednal i ve svém stěžejním spise Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského.  
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47 D 

[červen 1908] 

Perlen474 obsahují: sv. Bernarda Gedanken,475 V. Carasy S. J. (!) Erhebung des Herzens zu 

Gott.476 Kateřiny Sienské Ausgewählte Briefe,477 Ludvíka Granadského Einkehr in Gott478 

atd.  

 Carasu nepotřebujem, ostatní si opatříme v originále. O tomto předmětě ještě Vám 

napíšu. 

 Z knih, na něž se tážete, neodporučuji žádnou. Jsou to buď výtahy, nebo překlady. 

Scaramelli479 je takový kantor. My hledejmež originály a vždy (pokud lze) díla úplná. 

                                                 
474 Ediční řada Perlen katholischer Ascetik (1888–1890) vydávaná v Řezně. 
475 Des heiligen Bernard, Abtes und Kirchenlehrers, Gedanken und Betrachtungen, Řezno, Manz 1888. 
476 Vinzenz Carasa, Erbehung des Herzens zu Gott, Řezno, Manz 1888. 
477 Der heil. Katharina von Siena Weg zur christlichen Tugend: ausgewählte Briefe, Řezno, Manz 1888. 
478 Luis de Granada, Einkehr in Gott auf der Bahn des geistlichen Lebens, Řezno, Manz 1889. 
479 Giovanni Battista Scaramelli (1687–1752), italský barokní mystik a jezuita. Jeho knihu Anleitung in der 
mystischen Theologie věnoval Deml Josefu Ševčíkovi. 
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48 D 

16. VI. 1908 

Drahý náš, 

 

jak vidíte, jsem zase u pana Floriana. Rozesíláme Chudou ženu. Ale jaké rozesílání, když za 

Hella téměř nikdo dosud nezaplatil! Všiml jste si, že Nový věk knihu Hellovu „prostě“ 

promlčel? Darebové! Byla redakci této přímo poslána, a oni ji uvedli jen v Meditacích, a to na 

místě, kde si toho jejich čtenářský dobytek docela jistě nepovšimne!480 Také dosud nikdo 

knihu tu neobjednal, a ve světě jest jen asi sto exemplářův, z nichž asi deset bylo nám 

zaplaceno! Ryze české poměry, jak vidíte – Hello není May,481 ani Zola,482 ani Nový věk... 

Než jsem spatřil Meditace, dostal jsem druhý exemplář poslední publikace Bílkovy, i ptal 

jsem se redakce na vysvětlení; při té příležitosti připojil jsem dotaz, jaký by mně dali honorář 

za práce mé původní.483 Bitnar mi odpověděl rekomando a obratem:  

 

„Veledůstojný Pane! K ctěnému Vašemu dopisu dovoluji si Vám uctivě odpovídati: Exemplář 

Bílkovy knihy Stavba... zaslal jsem Vám i slov. panu Jos. Florianovi zdarma jako přátelům 

umění Bílkova a prosím, abyste exempláře přátelsky přijali. Byli jsme velmi potěšeni, že 

v zásadě nejste proti přispívání do Meditací, a jelikož si upřímně přejeme, abyste své práce 

v Meditacích ukládal, dovolujeme si Vám nabídnouti tyto podmínky: rukopisy Vámi zaslané 

budou vždy v nejbližším čísle otištěny; na honoráře bude po obdržení rukopisů ihned zaslán 

závdavek; výši honoráře za stránku račte si vždy sám určiti. 

 Druhé číslo Meditací má býti věnováno umění Bílkovu a vyjde 1. srpna. Podotýkám to 

kvůli informaci, jinak ovšem nikdy nechceme Vám látku určovati. Vše vítáno! 

 Těše se na Vaši odpověď znamenám se Vám i vldpánu auditoru Ševčíkovi oddaný 

 

inž. Vilém Bitnar 

N. B. Zaslaný výtisk Meditací je gratis, račte poukázku odložiti!“ 

 

 Tolik redakce Meditací, vulgo kůrník, jenž ani tchořů svých nepostrádá. 

 Jak Vás, tak i mne a p. Floriana rozesmála bída Meditací a osloviny jejich stránek. 

                                                 
480 V Meditacích byla v rubrice Posouzené knihy otištěna recenze Hellovy knihy. (Arnošt Hello, Renan – 
Německo a atheismus devatenáctého století, Meditace 1, 1908/1909, s. 238) 
481 Karl May (1842–1912), německý autor oblíbených dobrodružných románů, které začaly česky vycházet 
v prvním desetiletí 20. století. 
482 Émile Zola( 1840–1902), představitel naturalismu ve francouzské literatuře. 
483 Deml poslala Bitnarovi dopisnici tohoto obsahu 8. června 1908. 
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 Odpověděl jsem Bitnarovi pod škraboškou zpokornělého kajícníka takto: 

 

Slovutný pane, 

mně jste nemohl poslati Stavu chrámu zdarma, neb jsem Vás již upozornil, že jsem si knihu tu 

předplatil zároveň s p. auditorem babickým. Poněvadž však píšete, že i p. Florianovi Bílkovu 

publikaci darem zasíláte, a pan Florian ji nedostal (možno, že se na poštách ztratila), 

používám Vaší laskavosti a onen druhý exemplář, mně rovněž adresovaný, p. Florianovi 

svým jménem odevzdávám. V tom se nemýlíte, že jsme přátely Bílkova výtvarného umění. 

 Příspěvek svůj do Meditací tentokrát poslati nemohu, z těchto příčin: 

 I. Obě práce (Prorok484 a EXODUS), které jsem Vám poslati chtěl, brněnská konzistoř 

neschválila.485 (Otokar Březina nad tím žasl a v rozhorlení pojmenoval to drzostí. To však 

prozrazuji toliko Vám, nikoli veřejnosti.) Jest to pro mne tím trapnější, už přes čtvrt roku je mi 

veškeren plat zastaven, takže mi skutečně na honoráři velmi záleželo. Rovněž mým 

překladům ze sv. Hildegardy, sv. Brigity a sv. Bonaventury odepřel brněnský ordinariát své 

imprimatur. Či bylo by ve Vaší moci toto církevní schválení mi zjednati? Ať je mi 

sebehořčeji, Vrchnosti musím poslechnout, vida v jejím, po lidsku nepochopitelném zákaze 

vůli Boží. 

 II. Asi dva dni nato, co jsem Vám odeslal svůj dotaz stran honoráře, spatřil jsem první 

číslo Meditací a velice škaredě na mne působí, že jste úplně opomenuli jména mých přátel 

Léona Bloy a Josefa Floriana, jejichž práce tvoří přece podstatnou část Studia. Rovněž 

sborníky Studia neuvádíte. Kterak mohu pojati k Vám upřímnou důvěru, když v Novém věku 

úplně zamlčujete i slavné jméno Arnošta Hella? Do té míry vadí Vám jméno překladatele? 

Nedivte se, že v chudobě, podobné mojí, jest člověk citlivější. 

 III. Co bych měl dále psát o umění Františka Bílka, když o mém Slově k Otčenáši 

katolická naše veřejnost dosud neřekla slovíčka?486 

 Poukázku v Meditacích dle Vašeho laskavého připomenutí s díky jsem odložil. 

 

V úctě Vám 

Jakub Deml 

 

Dixi.487 Zasmějte se i Vy, příteli, a čekejte, co se objeví v pražském tchořinci „pro filozofii 

a umění“. Rozumí se, že mi nikdy nenapadlo a nenapadne přispívat do Meditací.488 

                                                 
484 Prorok. Mystický dialog, Meditace 1, 1908/1909, s. 172–179. 
485 Výnos konzistoře otiskl Deml v knize Pro budoucí poutníky a poutnice (s. 234). 
486 Recenze např. Sigismund Bouška, Jakub Deml, Nový život, 1906, č. 6–7, s. 274–276. 
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 Pan Florian odpověděl Meditacím zase jiným způsobem. Vrací jim první číslo, „gratis“ 

zaslané, a posílá jim Chudou ženu Léona Bloy s přáním „aby lépe pochodil u nich, než oni 

u nás“. Bylo tam ještě víc třísek.  

 Pan Florian Vás vytrvale pozdravuje a vzkazuje Vám, že dopis Váš obdržel a že si 

z bídy nemáte nic dělat, tomu že si člověk zvykne. 

 O p. Preissigovi nám tedy napíšete?489 

 Kde lze dostati nejlepší harmonia? Našli jsme hudebníka a skladatele („sídlí“ pod 

střechou pana Floriana... kolem hřmí...), jenž toho předmětu potřebuje.490 

 Adresa Jaroslava Durycha, medika, snad je tato: Příbram IV Kollerova ul. 

 Na poslední jeho dopis jsem mu dosud neodpověděl491 (Durychovi) a nemyslím, že 

bych s ním mohl mluvit, když je – hloupý. Jaké nesmysly žvaní o Církvi! Jaké intriky 

podkládá (nevím z jaké slabosti a bázně) mým dopisům! Jak má slova vykládá! 

 Z ordinariátu dosud nic nemám. Už jsem Vás chtěl (s oním hudebníkem naším 

p. Ottou Tichým, sedmnáctiletým synem řídícího učitele!) z „dlouhé chvíle“ v Plzni 

navštívit!492 Rozumí se, že bychom byli šli „více méně“ pěšky. – Sešlo s toho, jak vidíte. 

 Onen Otto Tichý (stojí právě u okna, proti městysu Staré Říši a čte, nemaje harmonia, 

Chudou ženu) nedostudoval septimu, a sebrav jednoho krásného dne své „Gut und Habe“,493 

objevil se na prahu svého přítele p. Floriana, s veselým smíchem... Ve chvíli té právě jsem 

odcházel do Babic, i použil jsem příležitosti, a zůstal jsem ještě přes noc. – Jak vidíte, 

veselosti máme dosti (nám se všechno rýmuje) – což kdybyste znal ještě některé podrobnosti 

tohoto neslýchaného „skandálu“, jehož počátek byl ten, že Otto (jak mu říkáme) začal před 

rokem choditi denně ke Stolu Páně. –  

 

Váš Jakub Deml 

                                                                                                                                                         
487 Domluvil jsem. 
488 Deml nakonec v prvním a druhém ročníku Meditací publikoval jak své původní práce, tak překlady. 
489 Deml nejprve žádal Jaroslava Durycha, aby zprostředkoval spolupráci Vojtěcha Pressiga se Studiem, poté se 
asi se stejnou žádostí obrátil na Fencla. 
490 Otto Albert Tichý (1890–1973), hudební skladatel, varhaník, pedagog a překladatel. Pocházel z Martínkova, 
kde se také seznámil s Demlem, který ho později přivedl do Staré Říše. Ještě před maturitou odešel Tichý 
z domova k Josefu Florianovi, stal se jeho pomocníkem a studoval u něj francouzské autory. Návrat domů mu 
byl nařízen soudně a rodina se raději přestěhovala do Prahy, kde se Tichý seznámil s Jaroslavem Durychem 
i Matějem Fenclem. Tichý se po složení maturity do Staré Říše vrátil, ovšem znovu ji opustil v letech 1910–1911 
kvůli studiu na pražské konzervatoři. Na jaře 1911 se do Staré Říše vrátil a spolupracoval s Florianem až do roku 
1917. Později odjel studovat hudbu do Francie a oženil se s dcerou Léona Bloye.  
491 Další dopis napsal Deml Durychovi až 14. července 1908 a velmi se omlouval, že dlouho mlčel, k minulým 
neshodám se už nevracel. 
492 Fencl byl pro nedostatek kněží vyslán v červnu na měsíc do Plzně, kde působil jako pomocný katecheta 
v obecné škole. 
493 Majetek. 
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Právě pro tuto Ottovu „návštěvu“ je p. Florianova chalupa už od svátků svatodušních 

bombardována četnými četami (aliterace) oněch oddílů ozbrojených a odzbrojovaných (opět 

aliterace), které by jinak (nebýti Otty) ani za věčnou prémii v nebesích na tato místa 

nevstoupily!494 Rozumí se, že se též prolévá hojně a patřičně sentimentálních slzí, přísah 

a zaklínání a béře se nadarmo jméno Josefa Floriana a poněkud stejně neuctivě i moje, 

proklaté už nevím kolikrát (od různých instancí a substancí). Ať žije filozofie a umění ve 

lhůtách čtvrtletních! (Poznámka autorova: v našem Novém věku dlužno zreformovati 

Modlitbu Páně takto: chléb náš čtvrtletní dej nám čtvrtletně!) 

 Xaver Dvořák (jehož jsem na knihu Hellovu upozornil, jako jiných dvacet až třicet lidí 

– ježto „naše katolické“ časopisectvo „účelům naším nevyhovuje“) poslal mi 4 K 20 h, 

„domnívaje se, že knihu Hellovu, slov. p. Florianem přeloženou a vydanou, rozesílati ráčím 

já“. Ach, mne a mé bohopusté svědomí by mnozí ctili a krmili, nebýti mých „záletů“ do Staré 

Říše! – Váš jmenovec dp. Karel Fencl495 (na něhož jsme se Vás kdysi ptali) statečně jde 

kupředu, což patrno z toho, že se mu nic nedaří, jak nám sděluje. 

                                                 
494 Příbuzní Otty Alberta Tichého se ho snažili přimět k návratu domů. Gabriel Florian vzpomínal: „Sestra Eva si 
pamatovala, jak po něm u nás osobně pátral jeho strýc – starosta. Mladý Otta zalezl za knihovnu a příbuzný ho 
nenašel.“ (Jan Florian, Gabriel Florian, Být dlužen za duši. Rozhovor s Alešem Palánem, Brno, Host 2007, s. 40) 
495 Karel Fencl (1877–?), katecheta na měšťanské škole v Praze VIII. 
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49 D (fragment) 

V Bystrci u Brna 8. října, v den sv. Brigity 1908  

Příteli Fenclovi pozdravení! 

 

Váš poslední dopis není mi nesrozumitelným. Též já přicházím časem do podobných pouští, 

veden jsa duchem, o němž člověk raději předpokládá, že jest zlý. Za dnů takových napadám 

krajiny jako vlk za třeskuté zimy, neb jako morová rána za veder tuze dlouhých. Mnoho 

bohabojných lidí vyděsím, a mnoho bohopustých rozveselím. Když nic jiného, tedy alespoň 

klackem celé půldne srážím v zahradě ořechy. Avšak nebudu mluviti o svých špatných 

kouscích, aby se nezdálo, že katolíci českomoravští i se svými biskupy jsou bez viny, když 

my v našich těsných klecích a posadách takto své tlapy hryžem a otřásáme zvěřincem. Vy 

sám jste skoro vinen svou přitisknutou náladou; pravím „skoro Vy sám“, neboť trpí-li někdo 

z našich přátel, i my na tom máme část viny: někdy celou. Tentokrát, konejším své svědomí, 

pochybil jste velice, že jste nepřijel do Staré Říše, kde jsme Vás tak dlouho a tak toužebně 

očekávali: pan Florian, jeho žena, jeho bratr, jeho sestra a já. Ba i ty děti braly velké 

účastenství na našem očekávání. Kdo zklame tolik a takových nadějí, nemůže býti bez trestu, 

jemuž potom ovšem ani neví příčiny a hodnoty. Jeť nutno, aby se přátelé časem vídali, jest to 

nutno k doplnění korespondence, jež musí zůstávati kusou – jest to nutno i kvůli ďáblům, kteří 

daleko častěji a čileji odbývají své konference. Jinak člověk vadne i při nejspirituelnější práci, 

neboť i Kristus se znavil, neboť kniha přece jen jest věc neživá, vychladnutelná, neboť člověk 

konečně potřebuje pozemsky konkrétních představ o těch, pro něž z lásky žije v oběti, 

a zvláště, žije-li pro jednoho, pro dva – neboť nevida jich, zapomíná na jejich život a bolest, 

i radosti, jež před duchem i srdcem mu blednou, se vzdalují, mizí – a on se potom cítí jako 

prázdným, vida svůj život beze smyslu... Musí se časem podívat na svůj život, jejž tam a tam 

v blahoslavené chvíli byl daroval – jinak se mu zdá, že nic nevykonal a nekoná... Dokud 

někdo na nás myslí, tak jako p. Florian a já myslíme na Vás, ustavičně pracujem a rostem. – 

 Měl jste si ty 4 korunky vypůjčit u Žida – a nemáte-li odvahy vypůjčit si tento mizerný 

peníz od nikoho z celé Uhříněvsi, pamatujte si, že žijete tam mezi svými úhlavními nepřátely: 

tato myšlenka tím více měla Vás popohnat k výpůjčce, neboť jest naší přesvatou povinností: 

z lásky ke svým přátelům vykořistiti vším možným dovoleným způsobem své nepřátely – 

 Jak jste byl sláb tu chvíli! Píšete mi o Meditacích; příteli, musím Vám říci, že tomu 

jest jinak. Předně, svou pomoc jsem jim poskytl jen kvůli honoráři, abych tím spíše mohl 

pomoci příteli Florianovi. Zadruhé proto, abych mohl vydati ony práce, jež mi brněnská 

konzistoř neprávem a z osobních důvodů zakázala: Prorok, Exodus, Slavík etc. Neboť tyto 
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práce mé, jsouce vydány v Praze, ponesou imprimatur ordinariátu pražského, což by nemohlo 

býti, kdybych je vydal sám, a k tomu ještě ve Staré Říši – chápete? Moje přispívání do 

Meditací jest dovolený útěk z vlastní diecéze. Jinak pohrdám celým tím redakčním 

personálem Meditačním, zvláště když vidím, že nedrží slovo a že časopis, čili roztrhání 

autora-tvůrce, jest jim účelem jako psům. Věřte mi! 
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50 D 

Bystrc u Brna 5. XI. 1908 

Drahý příteli! 

 

Tentokrát jste mne potěšil, neb vidím, že jste zahnal již ďábla, který nosí jméno 

Malomyslnost a jenž tak rád namlouvá člověkovi, abychom pustili vesla, že je beztoho vše 

ztraceno. Mimoto velmi se raduji, že jste přijal návštěvu p. Tichého, i s jeho adeptem 

p. Střížem.496 Snad proto Vám bylo načas popřáno trpěti prázdnotou dlaní a srdce, že do 

Prahy přijel p. Tichý, jenž je pln dobrého ohně.  

 Využitkujte prázdných chvil, a jak jen budete moci, co nejčastěji navštivte ty mladé 

lidi v Praze, taková příležitost jistě není occasio peccandi,497 nýbrž skutkem (použije-li se jí) 

duchovního i tělesného milosrdenství. 

 Exclamationes498 předal p. Florian Bitnarovi, jenž je vydá v úpravě jak Bílkovu 

pergamenovou knížku. Jednak nesešlo se mnoho subskribentův (ač více než na všechny 

ostatní naše publikace), jednak, že nechtěl p. Florian překlad ten opravovati, aby se p. Durych 

necítil tím ponížen, neboť bylo potřeba obrátit ho (ten překlad) na víru katolickou... O Slavíku 

sv. Bonaventury vím tolik co Vy, neboť Bitnar mi soustavně neodpovídá, jemu a redakci stačí, 

mají-li už ve svém plátku moje jméno – zpočátku vychrlili na mne potopu úslužností a slibů, 

nyní – mlčí jako darebové po podařeném kousku. S tím svým přesazením se netrapte, 

považujte takové věci jen jako prach na svých botech.499 Váš pan šéf beztoho Vás není hoden, 

a mimoto, v Praze např. čekají Vás plány Boží. Já zase bych byl rád, kdyby mne už přesadili, 

a přesazovali každý měsíc...  

 Musíte být naším přítelem, to jest, musíte nám vždy honem ohlásiti, mnoho-li peněz 

potřebujete, abychom věděli, kolik poslati, o kolik se starati atd., neb někdy přece máme, 

a jestliže v té věci šetří přítel přátely, tu jim škodí, tak jako důstojník škodil by trůnu a říši, 

kdyby kvůli „šetrnosti“ – nepořádal hostiny a bály v okupovaném území, nebo nechal vojáky 

hladem... 

                                                 
496 Antonín Ludvík Stříž (1888–1960), editor a překladatel, spolupracovník staroříšského vydavatelství, později 
katolický kněz a od roku 1939 kanovník Vyšehradské kapituly. Pocházel z Bohladic a Jakuba Deml znal už 
z doby, kdy kaplanoval v Kučerově. V roce 1909 zanechal studia práv, trvale se přestěhoval do Staré Říše 
a v následujícím roce převzal redakci Studia. Po roztržce Demla a Floriana uveřejnil ve čtrnáctém sborníku Nova 
et Vetera z dubna 1915 pamflet Decennium p. Jakuba Demla. 
497 Příležitost k provinění. 
498 Výkřiky svaté Terezie. Viz poznámku č. 346. 
499 Není jasné, o jakou změnu působiště jde, protože Fencl se v lednu 1909 zúčastnil slavnostního povýšení 
uhříněveské farnosti na děkanství a ve farní kronice je stále uváděn jako druhý kaplan v Uhříněvsi. 
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 Tolik zatím. Ta, která pláče, se dotiskuje. Pan Florian nedávno dostal návštěvu jedné 

inteligentní dámy (nerad to slovo říkám pro osobu tak vzácnou v našem národě): oba mne pak 

navštívili.500 – 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
500 Za tuto návštěvu děkoval Deml Florianovi v dopise z 5. listopadu 1908, o jeho společnici se však nezmínil. 
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51 D 

Bystrc u Brna 19/XI 08 

Milý příteli, 

 

ne že bych Vás měl málo rád, ale jsem velmi potěšen, že v Ottovi a p. Střížovi nalezl jsem 

u Vás svého zástupce. Některé věci z Vašeho referátu jsou mi zcela nové, totiž program 

Bitnarův, o němž ještě jiné právě mi také píše p. Durych. Ten Bitnar to vaří jak kouzelník, 

mně nepíše nic, což by bylo úplně v pořádku, ale on mi neodpovídá ve věcech velmi 

důležitých. Neboť uveřejní-li jisté práce moje bez oněch kautel,501 na něž jsem ho byl důrazně 

upozornil, hrozí mi suspenze. Prosím Vás, řekněte, nebo napište mu to mým jménem Vy, 

Vám jak vidět odpovídá, a chcete-li, navážete s ním opět onu přetrženou niť. Všechno ostatní 

je indiferentní, avšak toť věc akutní, abyste Kateřinu Emmerichovu přeložil. A to, co máte 

hotovo, okamžitě pošlete konzistoři k imprimatur. Okamžitě! Ať jest toho více nebo méně. 

Nechť i tato otázka přijde do proudu. Snad jen proto cítil jste se před časem umdleným, že jste 

tuto práci poodložil, není tomu tak? Ostatně modlete se za mne, prosím Vás, ne za to, abych 

ozdravěl, ale abych byl nemocen k dokonalosti. 

 

Vás milující 

Jakub Deml 

                                                 
501 Smluvní výhrada, preventivní opatření.  
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52 D 

Bystrc u Brna, ten den před sv. Kateřinou, 24. XI. 1908 

Drahý bratře, 

 

jak vidíte, i tentokrát mi brněnští křesťanožidé (vulgo Cyrilometodějská) nedávají mnoho 

naděje, neboť pro svoji krátkozrakost, k níž se bez ostychu přiznávají (jak dí sv. Pavel: svými 

nemocemi se budu chlubiti),502 do dneška ani Vás, ani mne nevidí. Jsem však jist, že teprve 

dnes by viděli v Kristu na kříži „jak se patří“ zločince. Váš list ze včerejška jest jako trilek 

skřivana, po dlouhé zimě zas ponejprv atmosféru ocukrovavší. Zdá se, a vidím, že jste zase 

zdráv. Ujišťuje mne o tom zvláště toto finále jedné Vaší věty: „a také bych rád ještě zachránil 

něco pro p. Floriana.“ Jestliže můj poslední list pro Vás byl pudlem, tedy tato červená (barva 

Mučedníkův a Ducha svatého) slova byla implicite503 i jeho „Kern“.504 Nesmírně rád bych 

v tomto adventě panu Florianovi trochu zatopil, nejspíš jen proto nám žádnému nepíše, že 

zamrzl, mimoto dotiskují se jisté jeho publikace, to znamená, že tiskaři se nestoudně ohlížejí 

po tom mrzkém groši, a jest více než jisto, že aspoň po celé čtyry poslední týdny nespatřil 

p. Florian ani halíře, takže jistě nemají jeho děti na mlíko, a jeho předobrá žena na chléb 

a jeho statečná sestra na marky, i nemohu bez srdcelomné bolesti na to mysliti. Odtud mé 

pátrání po novém prameni v této další poušti. Jako bych všemi póry a nervy slyšel věčné 

Sitio. Sitivi et dedistis mihi potum?505 Moci Mu vylíti na hlavu masť alabastrovou506 

v hodnotě 500 K, ó Magdaléno svatá, které tak mnoho odpustil! Ty, jež jsi pomohla odvaliti 

kámen z hrobu Lazarova! Kdož ví, není-liž to dar této Světice, jíž jsem tak blízký svojí 

otázkou: Num quem diligit anima mea vidistis?507 Když mi napadá toto: 

 V městské spořitelně pražské jest úředník, který se jmenuje František Kotal. Vím, že 

odbíral ode mne souborné práce Františka Bílka. Vím, že publikace Studia jsou mu dosud 

velmi sympatické. Za poslední knihu poslal p. Florianovi se skromným přáním všeho zdaru 

30 K! On, jenž nezná nikoho z nás osobně! On, Idumejec! Z toho patrno, že miluje naši 

svatou věc. Co nejdřív jeďte do Prahy, vyhledejte ho, pozdravte ho, předložte mu svou 

pojistku a řekněte: Milý pane Kotale, Vy se zajisté vyznáte v těchto věcech, mimoto mi sdělil 

přítel Deml, jenž skrze pana Floriana žije, pokud se peněz týče, jedině Kristu, že snahy Studia 

                                                 
502 Druhý list Korintským 11,30. 
503 Nepřímo. 
504 Jádro. 
505 Žízním. Žíznil jsem a dali jste mi pít? Srov. Jan 19,28 (Ježíšův výrok na kříži: „Žízním.“) a Matouš 25,35 
(Ježíšovy výroky o posledním soudu: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl 
jsem na cestách, a ujali jste se mě...“). 
506 Srov. Matouš 26,7, Marek 14,3, Lukáš 7,37, Jan 12,3. 
507 Píseň písní 3,3: „Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?“ 
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Vám nejsou lhostejny, prosím Vás tedy, jakým způsobem bych na tuto listinu okamžitě co 

nejvíc vypůjčil? Před Vašima očima pošlu to Božímu žebráku panu Florianovi. Přítel Deml 

mne prosí, abych Vám vyřídil jeho upřímnou poklonu.  

 Viďte, že toto učiníte, příteli? Qui laetificas iuventutem meam!508 Optejte se při té 

příležitosti pana Kotala (zdá se mi, že nikoli František, nýbrž Vincenc jest mu křestní jméno – 

Vincens – in hoc signo vinces, Mathia!),509 miluje-li hudbu, a nebylo-li by mu obtížno, že mu 

představíte arcihudebníka Studia, Ottu Tichého (jaká ironie: hudebník tichý! Jaká harmonie 

s hrdinami Léona Bloy: hudebník ticha!)510 i s jeho kapelou: p. A. Střížem. Chcete-li, nebo 

naskytne-li se Vám ta prozřetelnost, vezměte je hned s sebou za – kaventy!!511 

 Ale jděte k p. Kotalovi (jistě se jmenuje Vincenc!) hned, jak Vám bude možno, sice ho 

ďábel raní mrtvicí na ústech a na rukou, dříve než tam přijdete – a Vy, drahý Mathio, víte, že 

nemluvím alegoricky, kdykoli o ďáblu mluvím. 

 Jste úplně zdráv, toť má diagnóza, neboť jste se zaradoval, když jsem k Vám 

promluvil o penězích. Peníze, toť onen laktusový512 papír, osoba, toť roztok zkoumánu býti 

mající. Chemik, toť dnes Kristus. 

 Záložna. Jest spasitelno rozjímati dnes etymologii tohoto slova. Záložna, toť založené 

ruce při dramatě kalvarském. 

 Mně žádných peněz neposílejte: vypůjčím si od pana Floriana... 

 Bitnar, Bílek, Březina – bé, bé, bé.*) My však říkáme a píšem: A Ω. 

 Jste velmi zdráv. Staří felčarové tomu rozuměli dobře: pustit žilou... 

 Miluji Vás, Jonatho! 

 (Tu křížovou cestu Vám dá Bitnar za honorář: použijte!)513 

 

Jakub Deml 

 

 Příště se mne nezapomeňte optati, co mi řekl zpovědník na místě Božím. Bože, jsem 

i já zdráv? 

 Pan Florian už velmi dávno mi nepsal! 

                                                 
508 Žalm 43,4: „Který mě naplňuješ radostí!“ 
509  V tomto znamení zvítězíš, Matěji! Odkaz na římského císaře Konstantina, který měl podle Eusebia 
z Kaisareie v předvečer bitvy na Milvijském mostě (rok 312) vidění, v němž uviděl kříž s nápisem „In hoc signo 
vinces“. Vítězství v bitvě bylo připsáno Kristu a Konstantin změnil náboženskou politiku v říši ve prospěch 
křesťanství.  
510 Hudebník ticha je část knihy Léona Bloye Krvavý pot, tato část vyšla v překladu O. A. Tichého v patnáctém 
sborníku ediční řady Nova et Vetera v červnu 1915. 
511 Ručitele při půjčce. 
512 Správně lakmusový. 
513 Není jasné, za co měl Fencl dostat honorář, v Meditacích nikdy nepublikoval. 
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*) E. Hello: Kříž (pantheism) 

 

Kotal = kutati = kotáleti = Vincens = Fencl = Deml = Florian = (Stella... 

ce-dur-ych 
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53 D 

S. Xaverii514 3. XII. 08 

Vy tedy, můj předrahý, dostáváte ode mne nejprvněji zprávu o naší cestě do Nového Jičína. 

Před malou chvílí jsem přišel a Váš list mne tu čekal. Co Vám říci dříve? To, že řečený dopis 

Váš, řeřavý křesťanskou nadějí a přátelstvím, nesmírně mne rozradostnil? Upouštím od tohoto 

tématu, neboť jsem přetížen dojmy naší pouti, a tudíž musím být připraven na únavu, která by 

mi pak znemožnila povinnost, jestiť právě devět hodin večer a zbývá mi ještě část oficia515 –  

 Řeknu Vám tudíž to hlavní a zkrátka: V úterý před polednem odjel jsem s přítelem 

Florianem do Nového Jičína. V Šaraticích dleli jsme s přítelem Studia, slečnou Leopoldou, 

několik hodin (toto místo, tj. Šaratice, je vzdáleno od Brna na 90 haléřů železničního poplatku 

III. t řídy), a potěšivše se, odjížděli dále. V Bystřici pod Hostýnem, kamž jsme přijeli o deváté 

hodině večer, nocovali jsme v hotelu do páté hodiny ráno. Kolem šesté stoupali jsme (pěšky) 

na Sv. Hostýn. Dorazili jsme tam po sněhu a mlhami o čtvrt na osm. Sloužil jsem u hlavního 

oltáře za † P. Josefa Poláka, při kteréžto mši svaté přistoupil pan Florian ke Stolu Páně. 

V kostele byli jen dva lidé. Tak jsme oslavili císařské jubileum.516 Po mši svaté sestoupili 

jsme zas do Bystřice a o desáté hodině odjížděli k Jičínu, kam jsme dorazili kolem jedné 

hodiny po poledni.  

 S majitelem knihtiskárny517 srazili jsme se o čtvrt na druhou. Musel nám vydati 

zbývající rukopis Hellova Člověka a štočky, a dostavše to do své moci (mimo nadání), pádili 

jsme k vlaku, krátkostí času a radostí z kořisti ani neobědvavše, a před osmou hodinou večer 

vystoupili jsme v Lulči (což byla první kaplanská štace nesmrtelného † P. Josefa Poláka), 

a došedše za hodinu oplývajícím hanáckým blátem do Rostenic, byli jsme noclehem 

u tamějšího p. faráře,518 jenž nám vyložil na stůl celé své srdce ve způsobě mas, sýrů 

a rybiček a ovoce a vína, z čehož jsme použili jen dvojice poslední. Jak vidíte, mám Vám toho 

mnoho říci. Po rorátech519 nastoupili jsme zpáteční cestu do Lulče na nádraží a o desáté 

hodině byli jsme v Brně, kamž zavítala přítelkyně Leopolda, ne nepodobná co se týče 

inteligence a velkodušnosti a majetnosti † P. Josefu – a přímo z Brna odeslali jsme společnou 

práci, při níž byl já zapisovatelem, do „Unie“ do Prahy, zdali a za jakých podmínek by nám 

do 15. ledna dotiskli zbývající čtyři archy Hellova Člověka...  

                                                 
514 Francisco Javier de Jassu y Azpilcueta (1506–1552), jeden ze zakladatelů řádu jezuitů, věnoval se misijní 
činnosti v Indii a jihovýchodní Asii, kde také zemřel. 
515 Vykonat část denních modliteb. 
516 Dne 2. prosince 1908 uplynulo šedesát let od nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. 
517 František Vyhnánek. Viz poznámku č. 413. 
518 Ondřej Kodar (1861–?), farář a auditor v Rostenicích. 
519 Adventní ranní mše. 
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 Opustil jsme oba přátely o půl šesté hodině večer, vydav se pěšky do Bystrce, což je 

vzdáleno hodinu a půl od Brna. Je čtvrtek. –  

 Pan Florian odjížděl na západ ke Staré Říši, kamž dorazí asi po poledni zítra, a slečna 

Leopolda na východ, já pak na sever. Na této cestě (jak obyčejně) zažili jsme mnoho veselých 

dobrodružství a navzpomínali jsme se na Vás, na Ottu a na ostatní své věrné. Nelze toho 

vypsati a velice, velice škodíte své duši, když nehledáte příležitosti, kterak vyletěti na čtyřicet 

osm hodin ze své klece. Tento výpad jest duši nutný, duši, jakou jest naše, a práci, jakou jest 

naše! Cítím se za cenu těchto tří dnů posilněn na tři měsíce. Co jsme si toho napovídali! Co 

jsme viděli! Co uslyšeli! Většina tajemství a radostí nesdělitelna jest písmem. – Rozešli jsme 

se, obnovivše přísahu věrnosti – toť každé setkání přátel. Nelze toho vypsati, jen o tom jsem 

se zase přesvědčil, že pana Floriana jak osobu vyvolenou Bůh vede a chrání.  

 Ale musím ukončit, ač nerad, neb Vám píšu odpověď, kterou musíte ode mne míti co 

nejdřív: 

 Ona brněnská záložna odmítla i Vaši kaventuru pro mne, že prý jste tuze vzdálen... 

Jste tudíž s pojistkou svoboden. Ó kéž byste už nebyl s ní svoboden, neboť Sláva Boží 

potřebuje tuto hodinu přípřeže, a přišel-li by někdo jiný (tuto hodinu) místo Vás, tomu bych 

toho tak nepřál – známť Boha. Chtěl jsem, jak už Vám asi v Praze řekli, jeti do Příbrami, na 

západ – a zatím, mimo nadání, jel jsem na konec vlasti zrovna opačný, a děkuji nebi za tuto 

záměnu. 

 Své otroctví zde ponesu zas lehčeji, anyť mi nadnášeti budou kříž vzpomínky těchto 

tří dnů. 

 

Pozdrav bratrský Vám 

Jakub Deml 
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54 D 

 

V Bystrci u Brna 5. XII. 1908 

Milý příteli, 

 

když jsem před rokem a půl jednal o půjčku v záložně v Třešti, řekli mi, že dle stanov mohou 

mi na onu 2000korunovou, tak a tak starou (tehdy asi čtyři roky starou) pojistku, půjčiti bez 

kaventa 280 K. Čím starší pojistka, a čím větší, tím více možno na ni bez kaventa vypůjčit. 

Sděluji Vám tuto okolnost jakožto direktivu spásy. Dověděl jsem se, že jsem 

staatsverdächtig.520 Smějte se! Ale pamatujete si na jeden ze starších dopisů mých, kde Vás 

napomínám k opatrnosti vůči státním oslím uším? Jistí blbci nás skutečně považují za 

anarchisty! Snad proto, že jsme vydali onu brožurku Alberta Delacoura Církev zítřka.521 

Dosud mi nebyl poukázán onen plat z 15. března! Tato loudavost prý souvisí s oním 

staatsverdächtig. Neřekla mi to osoba, která mluví nápady. – Ještě něco: Víte, že brněnský 

p. biskup jest jmenován císařským tajným radou a že s tímto jmenováním souvisí titul 

Excelence? Jeho Excelence Dr. Pavel hrabě Huyn, biskup brněnský, tak se bude, ode tří dnů 

už se tak musí říkati. Přeji toho ze srdce panu biskupovi. A četl jste, jakou adresu522 četli 

shromáždění rakouští biskupové v audienci u Jeho Apoštolského Veličenstva? Mezi jiným 

výslovně řekli: naším heslem, které vštípíme všem sobě podřízeným, jest a povždy bude: 

„S Bohem pro císaře.“ Abyste, můj nejdražší, neupadl do hereze, přečtěte si zavčas opět bulu 

Bonifáce VIII. Unam Sanctam.523 Myslím, že novinářský sazeč udělal kotrmelec a že originál 

zněl: S císařem pro Boha! 

 Opatruj Vás přesladké Srdce Ježíšovo. 

 

Váš Jakub Deml 

 

 S panem Florianem pro papeže! Děkujte Bohu za to, že Vás uchránil před vírou 

a nadějí v Bitnarovy slavné sliby! 

                                                 
520 Státu podezřelý. 
521 Albert Delacour, Církev zítřka; Někdejší anarchista, Stará Říše, Josef Florian 1906. 
522 Slavnostní pozdrav, v tomto případě určený císaři Františku Josefovi I. k šedesátému výročí jeho nastoupení 
na trůn. 
523 Unam Sanctam – bula vydaná papežem Bonifácem VIII. (1294–1303) v roce 1302, v níž byl definován vztah 
mezi duchovní a světskou mocí, a to tak, že světská moc je podřízena moci duchovní. 
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Bystrc, na sv. Štěpána 1908 

[26. prosince 1908] 

Milý příteli, 

 

jsem zcela srozuměn s tím, jak jste rozhodl o svých 4000 K, neb před Bohem to padá na váhu, 

co člověk o svém majetku ustavičně myslí čili jaký jest vnitřní život člověkův o penězích. Co 

vchází do úst našeho vlastnictví, to neposkvrňuje člověka, jak praví Spasitel, nýbrž co vychází 

ze srdce: vraždy totiž a podobné. Vy však pravíte, že jste vykonal vůli pana Floriana, jenž 

Vám poradil, abyste s onou pojistkou zůstal ještě v záloze, a vykonati vůli Josefa Floriana tak 

vroucně a obětavě, jak Vy to činíte, toť, drahý příteli, daleko více platí než hotových 4000 K.  

 Potvrzuji a dosvědčuji tuto svou nejvyšší úctu k Vám (o lásce nemůže býti 

pochybnosti v takovýchto případech...) Co byste však přece měl udělati, co i já jsem udělal, 

toť testament. Proč bychom po své smrti, o níž nevíme, kdy nás vyčíhá, měli krom svých 

neřestí trpěti ještě kvůli penězům? 

 Meditace Bitnarovy. Co říci? Vy mně dáváte jemné napomenutí, ale p. Florian mi to 

právem počítá za hřích, že tam píšu. Máte tisíckrát pravdu, že to není záviděníhodno, octnout 

se v takové společnosti. Ale co chcete? Vždyť mne spolek bystrckých vojenských vysloužilců 

jmenoval svým čestným členem; těmto ubohým veteránům jsem diplom vrátil – a Bitnarův si 

nechávám líbit: viďte, je to ode mne škaredé. Co se napraviti dá, to napravím. 

 Pan Stříž nedávno mne navštívil. Rovněž p. Durych u mne byl, a potom jel do Babic 

a odtud k p. Florianovi.  

 Otto nepotřebuje zatím mnoho peněz, leda na korespondenci (a snad ani do koncertů 

mu matinka lístek nekoupí), ale p. Stříž jistě nemá tolik, aby Ottu mohl „zakládat“, proto 

nepochybíte, když našemu Ottovi příležitostně 20 h nabídnete. Teď o Vánocích střeží ho oba 

drazí rodiče, proto se oň nestarejte. 

 Jsem-li nemocen? Jsem. Kterak nemám býti? Na tuto věc zeptejte se prosím slečny 

Leopoldy Tenorové v Šaraticích na Moravě, ona, jsouc nám všem*) velmi nakloněna, snad 

Vám to poví, nerad bych se opakoval. Vy nejste nemocen? 
 

*) Pochopila, tato jediná ze všech žen našeho šestimilionového národa, že jest spasitelno a že 

by se mělo všechno dáti do rukou pana Floriana! Doufám, že jsem Vám ji dostatečně 

představil a že už podstatné ničeho nepřidávám, když ještě pravím, že Leopolda Tenorová 

umí francouzsky a – latinsky. Tři z jejích bratrů jsou faráři, mezi nimiž jeden jest 



 175 

konzistorním asesorem524 a děkanem525 (čiperný pán, říká mně Jakoubku a mluví se mnou 

jakoby s nejmenším ze synův – kdyby v tom smyslu byl otcem – miluje totiž svou sestru 

Leopoldu, jež mu hospodaří, a ví, že mu ona dělá čest), druhý konzistorním radou a církevním 

spisovatelem526 (např. on tj., jenž napsal Život P. Martina Středy),527 což jest v mých očích 

tolik asi, jako býti Augustinem, nebo kterýmkoliv jiným Svatým s pérem: tak vysoko od 

našich nadějí! Že? Psal bych Vám více o této Leopoldě, ale rovněž doufám, že ji spatříte ve 

Staré Říši. 

 Bůh nám to dejž. Už tam u p. Floriana na podzim byla. Pan Durych chodí k svaté 

zpovědi. Vím to z jeho úst. Dejž Bůh, aby se v tom rozhojňoval. 

 O p. Střížovi víte, že přistupuje téměř denně k Stolu Páně? V tom případě bude mu 

ledacos odpuštěno: jest to člověk prostý a snad jedině proto mně nepochopitelný, ale nesmírně 

milý: bezpochyby právě touto svou povahou neuvěřitelné věci koná. Bojím se, že celou Prahu 

přivede k svatému přijímání, nevyjímaje ani Arnošta Procházku.* Bez veselosti nemohu na to 

pomyslit. Jest tam v Praze mnoho takové inteligence, která je nevinna ve svých 

nejpekelnějších valčících a motolicích jako ovce. Přijde dítě a řekne: Ale ovečky, vždyť to se 

chodí pěkně ke Stolu Páně, a ne do těchto prasečin – a ovečky jdou za dítětem. Bože, já 

nevěděl, že to ještě také takhle vypadá! Pana Stříže posílá svatý František Assisienský, a já 

nevím, co na to říci. A sv. František myslí, že já na to něco řeknu: či pan Florian? 

Bezpochyby. 

 Pište mi zase brzo.  

 

Váš Váš Váš 

J. Deml 
 

* Kromě Bitnara, Kratochvila, Karáska, Martena etc., kteří Boha nepotřebují 

                                                 
524 Přísedící. 
525 Adolf Tenora (1865–1943), farář v Šaraticích, židlochovický děkan, později kanovník kapituly v Brně a také 
umělecký mecenáš. Leopolda mu dělala v Šaraticích hospodyni. 
526 Jan Tenora (1863–1936), katolický kněz, působil jako farář v Chvalkovicích na Hané, později se stal radou 
biskupské konzistoře a čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, také vyučoval 
církevní dějiny v brněnském semináři. Ve svém díle se věnoval českým církevním dějinám převážně 17. století, 
přispíval též články do různých časopisů. Třetím byl Richard Tenora (1872–1948), nejmladší z bratrů Leopoldy 
Tenorové, stejně jako starší bratři se stal knězem a většinu činného života strávil v Náměšti nad Oslavou, 
nejdříve jako kaplan, později jako farář a děkan. Viz níže. 
527 Jan Tenora, Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova, Brno, Dědictví sv. Cyrilla 
a Methoděje 1898. 
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56 D 

Bystrc u Brna 26/I 09 

Drahý příteli, 

 

děkuji Vám srdečně za Váš novoroční lístek, to víte, že mezi přátely jedno slovo obsahuje 

všechno. Utrpení naše, zaměstnání i naděje jsou velmi podobné, takže mnoho nového si 

nemůžeme říci. Velikou novotou pro mne jsou spisy P. Fabera. Čtu Betlehem.528 Překlad 

německý je dobrý a laciný. Odporučuji Vám. – Otto mi sděluje, že mu platíte do koncertů 

a korunky nasypáváte. To Vám nijak nezazlívám. Tento náš andělský mládeneček ani 

desetinu haléře neutratí zbytečně. Důvěřujte mu naprosto. Milujte ho. A přeptejte se ho na 

pana Stříže, aby Vám vše o něm řekl. O p. Durychovi dejte si vypravovati jeho hloupost: 

nenávidí mne na smrt. 

 

Zcela Váš 

Jakub Deml 

                                                 
528 Frederick William Faber, Bethlehem, Řezno, Manz 1863. 
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57 D 

[23. 2. 1909] 

Jsem už několik dní ve Vídni. Svoji novou adresu jakož i zprávy dám Vám brzo. Tisícerý 

pozdrav!529 

 

Jakub Deml 

                                                 
529 Deml měl v bystrcké farnosti spory se svým nadřízeným. Farář Koubek ho nakonec udal konzistoři pro 
nevhodné chování, a když záležitost přijela 17. února vyšetřit biskupská komise, uprchl Deml do nemocnice 
Milosrdných bratří ve Vídni. (Srov. dopis Demla Florianovi datovaný IV. neděle po Zjevení Páně 1909, otištěný 
v osmém sborníku Studia.) Ve Vídni bylo Demlovi vystaveno lékařské vysvědčení o neuspokojivém zdravotním 
stavu a on poté nastoupil na časově neomezenou zdravotní dovolenou, která se změnila v trvalou deficienci. Den 
po odeslání tohoto vzkazu Fenclovi, 24. února 1909, se vrátil do Babic. 
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58 D 

[8. 3. 1909] 

Milý příteli,  

 

objednejte si bezodkladně Emmerich-Blätter, Verlag der Ulrich’schen Buchhandlung, 

Riedlingen, Württemberg. (Ulrich’sche Buchhandlung). Vycházejí tyto Listy ve volných 

lhůtách. Podtitul zní: Studien zu den Visionen der gottsel. Anna Kath. Emmerich. 

Herausgegeben von Phr. Schwägler in Dürmentingen, Württbg. – 530 

 Domnívám se, že Vám tato věc přijde vhod, zvláště na některých místech. 

Vzpomínáme Vás (navštívil mne tu p. Florian). 

 Moje nová adresa: J. Deml, Babice, pošta Lesonice, Morava. – Pozdrav! 

 

                                                 
530 Emmerich-Blätter: Studien zu d. Visionen d. gottsel. Anna Kath. Emmerich, pro et contra, Riedlingen, Ulrich 
1908–1910. 
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[po 24. březnu 1909] 

Milý příteli, 

 

výnosem biskupského ordinariátu v Brně ze dne 24. Martii 1909 oznamuje se u nás farním 

úřadům toto: Sacerdoti dioecesis nostrae Jacobo Deml neque s. missam celebrare neque 

concionem habere neque ullam functionem sacerdotalem (excepta recitatione breviarii) 

peragere licet.531 

 Pište mi (chcete-li) jen do Staré Říše. Modlete se za mne.  

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
531 Knězi naší diecéze Jakubu Demlovi není dovoleno sloužit mši, ani kázat, ani vykonávat žádné kněžské funkce 
(kromě předčítání breviáře). Biskup Huyn tento zákaz zmírnil a Deml mohl od svátku Božího těla, tj. od 
10. června 1909, opět sloužit mši. Ovšem zatímco zákaz byl publikován v biskupských Aktech, zmírnění zákazu 
už nikoli, a proto faráři v některých farnostech neumožnili Demlovi mši sloužit. (Srov. Deml Florianovi 
2. května 1910.) 
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Stará Říše, ten den po svaté Trojici 1909  

[7. června 1909] 

Milý příteli, 

 

jsem zde od minulého čtvrtka, padnuv sem jak Odysseus k Fajákům. Od Velikonoc protloukal 

jsem se mezi Babicemi, Jinošovem a Šaraticemi. Jinošov jest v sousedství onoho místa, kde 

vyšla ponejprv Bible kralická.532 Jinošov má trojtřídní školu, a hned po své maturitě Otokar 

Březina tam kantořil; 533 byl tam rok a cítě se velmi opuštěným, psával odtud přátelům svým 

dlouhé a krásné listy,534 jež jsem četl. Konečně, v Jinošově na hospodě mám provdanou 

sestru,535 která jistého dne přijela pro mne i se svým chotěm, dověděvši se (už pokolikáté) ze 

strany mých kněžských spolubratří, že jsem se pomátl na rozumu. Abych ji zbavil této obavy, 

ji a jejího dobrého muže, okoušel jsem statečně, a tedy docela rozumně jejich neopatrných 

„tringeltů“ a litovelského (jestiť řečený můj švagr hostinským a poráží též voly, telata atd.). 

Abych se uchránil vlivů jinošovského podnebí, ohrazoval jsem se tam zdí ideálů, mimo jiné 

tím, že mnohdy o desáté hodině vstávaje, po dvanácté jsem opět lehal. To ve dne. Ale již Vám 

musím říci, že já a Váš dnešní dopis přišli jsme sem „do pěkného pořádku“. Už od čtvrtku 

nosí pan Florian maltu a cihle do těch místností, které tolik postrašily sochaře Bílka, profesora 

Dr. Langa, Sigismunda Boušku, MU Durycha a Dr. Voráče,536 že se tam tito pánové už 

nevrátí. Srozumitelněji řečeno, pan Florian přistavěl ve „svém“ „saloně“ jednu zeď a nad 

„svou“ střechou jeden komín. Co toto píšu, naskytá se mému sluchu divadlo, jaké se 

naskýtalo Aeneovi za pobytu u Didony, s tím toliko rozdílem, že vzhledem k racionelní 

ekonomii Studia klepou a škrabou a omítají tu zednického cechu tovaryši jen v jednom a půl 

exempláři. Práce se zřejmě prodlužuje tím, že já a dva cikáni z dobrovolnických služeb záhy 

jsme vystoupili. Pan Stříž Vás poučí, že cikáni kolem Staré Říše až dodnes vskutku se zdržují 

a zhusta nalézají azylu u p. Floriana. Z vděčnosti za tento protektorát a za 2 K pětihodinné 

doby pracovní vstoupili sem do práce, ale jak ten Noemův krkavec více se nevrátili, 

zůstavivše stavbu přítomného i budoucího krámu v nás.537 

 Když už mluvíme o cikánstvu, brněnský ordinariát, ale jak vidíte, není vskutku co 

psát, a Vy potom žalujete, že jste „upadl v nemilost“ – a u koho! Ale snad právem se obáváte 

                                                 
532 Jinošov a Kralice nad Oslavou jsou od sebe vzdáleny asi 4 km. 
533 Ve školním roce 1887–1888 byl Otokar Březina prozatímním učitelem v jinošovské škole. 
534 Otokar Březina, Korespondence I–II, ed. Petr Holman, Host, Brno 2004. 
535  Františka Kryštofová (1880–1952), sestra Jakuba Demla provdaná za Jana Kryštofa (1880–1916), 
hostinského v Jinošově. 
536 Jaroslav Voráč s přítelem Jaroslavem Durychem navštívili v roce 1908 Demla v Babicích. 
537 Parodie na název Bílkovy přednášky Stavba budoucího chrámu v nás. 
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pro sebe veliké ztráty, jestliže já styk s Vámi ze své strany zřeďuji. (Volím toto slovo 

z dvojího důvodu: zaprvé – jestiť kořenem slova ředitel, zadruhé – jest v nejzazších případech 

smyslnější nežli šablonovité „obmezuji“); právem, řku, se obáváte veliké ztráty, neboť, 

seznámiv se (zajisté Prozřetelně) nedávno s atamanem českých hádankářů, Kozákem-

Moravcem (vidíte, že nelhu, když Vám ho jmenuji), byl jsem tak oslněn tímto víchem (vy 

v Čechách říkáte věchet? Obé jest podržeti v našem jazyce, takových pojmů nemáme 

a nebudeme míti nikdy dost) na národa roli dědičné, že jsem si umínil, ba byl přinucen si 

umíniti, rozuměti vzhledem k sobě za svého živo-bití slovům svatého Pavla o tomto braviu: 

(bravium, brav-ium, brav-hié/ = vijé!) Omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium.538 

Těmito „omnes“ jsou všichni s Kozákem-Moravcem dohromady, ten „unus“ jsem já: ačkoliv 

mne předběhli svým narozením, já je předběhnu – ale z mého prvého vykročení, z mého 

hádankářského debutu poznáte sám, čím:  

 Prvnímu koluje modrá krev. – Druhý dostává modřiny. – Třetí má dřinu. –  

 Dám se zapsat do spolku českých hádankářů. 

 Nekyne mi skvělá budoucnost na této roli národa dědičně? Ale až mi docela nakyne, 

pak ode mne listů vůbec nečekejte! – – – Pan Florian Vám děkuje, ostatní se brzo dovíte.  

Pozdrav! 

Jakub Deml 

                                                 
538 První list Korintským 9,24: „Běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu.“ 
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14/ VI. 1909 v Babicích 

Můj milý, 

 

abych doplnil svůj poslední dopis, oznamuji Vám, že opět každodenně celebruji. Poněvadž 

i Vy, jak vím, máte svými modlitbami nemalý podíl na této mojí vymoženosti, děkuji Vám 

s ujištěním, že při mši svaté na Vás pamatuji.  

 Tento týden hodlám jíti do Staré Říše. Konzistoř (biskup) trvá na svém rozkazu, abych 

se hlásil do trvalé deficience.539 Jak vidíte, jest mi přáno.  

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
539 Demlova druhá a, jak se ukázalo časem, také trvalá deficience začala oficiálně 1. března 1909. 
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62 D 

6/7 09 

Drahý příteli, 

 

v hluboké úctě podepsaní posílají Vám první díl prvního vydání Leben der heil. Jungfrau 

Maria, blah. Anny Kateřiny Emmerichové.540 Tento svazek vypůjčili jsme pro Vás od pana 

auditora Ševčíka v Babicích, kdež jsme se shromáždili včera večer a odkudž vytáhneme zpět 

do Staré Říše zítra ráno. Pan Florian Vás prosí, abyste překládaje prozatím vynechal tu 

Vorrede,541 a začal hned částí nadepsanou: Allgemeines von den Vorältere der heiligen 

Jungfrau542 (strana první). 

 Úsilí slečny Leopoldy Tenorové na dvou místech ztroskotalo a o výsledku třetího 

jednání dosud zpraveni nejsme.543 Kromě od Vás odnikud nám peníze nejdou, ačkoli už 

mnoho svazků a balíků Člověka do světa jsme expedovali. Je to k – vzteku. 

 

 P. Lankaš544 nám slíbil přeložiti z angličtiny spisy P. Fabera. 

 

Jakub Deml 

 

Připojuji pozdrav  

Josef Florian  

Budu Vám psáti až doma.545 

 

Ant. Stříž 

JoŠevčík ← toto je vlastnoruční podpis našeho hostitele. Memento! 

                                                 
540 Anna Katharina Emmerich, Clemens Brentano, Leben der heil. Jungfrau Maria, Mnichov, Literarisch-
artistische Anst. 1852. Fencl tuto knihu přeložil a vydal pod názvem Život přesvaté Panny Marie v Uhříněvsi 
roku 1912 jako pátý svazek edice Dobré dílo. Druhé, opravené a doplněné vydání vyšlo v Praze u Ladislava 
Kuncíře v roce 1929. 
541 Předmluva. 
542 O předcích přesvaté Panny Marie. 
543 V dopise Josefu Florianovi z 30. března 1909 Deml psal: „Slečna Leopolda mi píše, že by nás ráda zavezla na 
La Salettu. Domluvte se s ní a zařiďte to tak, abychom na La Salettu jeli zrovna ty dny, co bude v Babicích 
biřmování (30. dubna).“ Snad tedy tím ztroskotáním míní Deml neúspěch této akce. 
544 Václav Lankaš (1877–?), kaplan v Heřmanových Sejfech, později duchovní správce polepšovny s Králíkách, 
přispíval též hojně překlady do Meditací.  
545 Poznámka psaná rukou Josefa Floriana. 
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63 D 

[srpen 1909] 

Nejmilejší, 

 

dnes Vám zodpovím to nejnutnější. Všechny Vaše listy jsem u pana Floriana četl. To víte: co 

bychom si především sdělovali? Je nás tak a tolik málo, že každý list, každá věc od Vás, 

padajíc od Polabí do Staré Říše, vzbuzuje u nás takový zájem, jaký např. u nynějších vlád 

budí strašidelné vzducholodi, u šlechty koni a psi (dnes vlastně automobil, což je v podstatě 

totéž) a u nás tento rok císařské manévry ve Velkém Meziříčí546 (v mém rodném to kraji, 

ó Bože). Když už se zmiňujete o Člověku: Otto mi vykládal, že Karel Fencl v Praze přivítal 

jej, když mu Otto z našeho vybídnutí odevzdával Člověka, zdráhal se tuto knihu přijati řka, že 

si ničeho neobjednal... Že mi dnes poslal pan Florian balík knih nevyplaceně, z toho jest jisto, 

že se vydávání takových děl, jakým jest Hellovo, u nás nevyplácí...  

 V Brně bude letos hrabě Huyn odbývat synodu;547 můj (další) příspěvek k tomu 

laskavě si přečtěte a hodně brzo mi ho vraťte, neb má vykonati jistý úkol v Šaraticích (kdež, 

jak víte, jest pan děkan Adolf Tenora, bratr Leopoldy a bratr pana faráře Richarda Tenory548 

v Náměšti nad Oslavou). Pan Florian snad už Vám sdělil záporný výsledek svého jednání 

s Vaší pojistkou u řečeného pana děkana. Slečna Leopolda má jméno od substantiva tenor,549 

její bratři od časoslova teneo.550 Od P. Richarda už je to druhá msta za lásku, jakou nám 

věnuje Leopolda. 

– 

 Co chrochtá jisté zvíře z Collegia Germanica,551 to si také přečtěte: tento živočich má 

rád jedině plné koryto, a zarmoutil se, když jsem mu dal na srozuměnou, že vepři nejsou na 

to, aby umírali sešlostí věkem.552 – 

 Tihle lidé, máte pravdu, nejsou hodni, leč toho např., aby pohrdali Hellem, svatou 

Kateřinou Emmerichovou – a jsou hodni toho, aby chválili patera Demla. Chápete toto 

                                                 
546 Vojenské manévry rakouské armády probíhaly každoročně na podzim, v roce 1909 se konaly ve dnech 
8. a 9. září u Velkého Meziříčí, zúčastnili se jich např. císařové František Josef I. a Vilém II. a také následník 
trůnu František Ferdinand d’Este. 
547 Synoda se konala ve dnech 23.–27. srpna 1909 v Brně, šlo o první synodu brněnské diecéze a zúčastnilo se jí 
přes 400 kněží. Jednalo se o aktuální otázkách, např. o otázkách organizačních, pastoračních, o cenzuře nebo 
o výuce náboženství ve školách. 
548 Viz poznámku č. 526. 
549 Pohyb, proud. 
550 Držet. 
551 Plným názvem Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe, seminář založený v roce 1552 
v Římě pro studenty z německy mluvících zemí. V tomto semináři studoval i tehdejší brněnský biskup Huyn. 
552 Parafráze Léona Bloye, který v knize Neprodajný napsal: Co jest buržoa? Jest to prase, jež by rádo zemřelo 
starobou. (Léon Bloy, Neprodajný, Denník autorův (1904–1907), Stará Říše, Antonie Florianová 1919, s. 24) 
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tajemství? – Buďte však jist, že nepracujete darmo. – Co se týče těch německých mystiků, 

hlavně Susona, v tom Vám, dle mé zkušenosti, nelépe poradí Musotter, jen mu sdělte, oč se 

Vám jedná, a z jeho nabídky můžeme pak voliti. Já, jenž takový už čas zmítám se na povrchu 

zemském, nemohu Vás osvítiti sdělením, jež bývá vyhrazeno národům pevných sídel... 

„Kmeny kočovné“, tento termín jest už jaksi identickým s „Nepřítomností kultury“ –  

 Ty Schwäglerovy Emmerich-Blätter poradil jsem Vám (ač, zdá se mi, zbytečně) jen 

z toho důvodu, že by Vám mohly býti sem tam pomůckou v nesrozumitelných místech při 

překladě; jinak jest to tak hanebné jako celá dnešní věda, není-li pěstována ve smyslu 

Hellově. 

 Posílejte mi zatím vše do Babic. (Ale pamatujte, že Babic je na Moravě asi devatero!) 

 S Ottou ve Vaší záležitosti už jsem se dohodl. A považte: rodiče Ottovi soudí, že 

hudba samotna ho neuživí, a proto aby prý si mimoto vyvolil ještě nějaké zaměstnání. Ubohý 

Otto přišel sem do Babic a vážně žádal p. auditora, aby mu svou protekcí dopomohl k místu 

hospodářského praktikanta – – –!!! 

 Abych nezapomněl: za nákres těch úředních obálek babických žádal Konůpek Jan 

(„Art ěl“) celkem 8 (tj. osm) korun.553 Klišátka nám udělala sl. Šimáňová ze známosti úplně 

zdarma; ale takové jedno zinkografické klišé nestojí mnoho, jen asi 10 K, ale snad ani to ne. 

Ať Vám především „Artěl“ (Praha, Kaprová ul. 32) dá návrhy na obálku: námět můžete jim 

udati, avšak rozměry rozhodně nezapomeňte: snad stačí, pošlete-li jim za tím účelem obálku 

babickou. 

 Na Chimeru nezapomínám, ale čekám, co pan Stříž v té věci dokázal. 

 Léon Bloy vydal novou knihu: Neprodatelný554  (deník), kde jest velmi mnoho 

věnováno pozornosti panu Florianovi (resp. našim biskupům, konzistořím a doktorům); též 

jméno P. Josefa Poláka jest v té knize oslaveno. Moje jméno se v ní také uvádí. Až tato kniha 

u nás vyjde, bude zase zle; ale p. Florian si přeje, abychom se o ní ještě nikomu nezmiňovali. 

– 

 Přijďte se k nám letos podívat! – 

 Pozdravuji pana děkana.  

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
553 Babický farář Josef Ševčík si u uměleckého družstva Artěl objednal grafický návrh dopisních obálek 
s hlavičkou babického farního úřadu. 
554 Léon Bloy, L’invendable, Paříž, Mercure de France 1909; Neprodajný. Denník autorův (1904–1907), Stará 
Říše, Antonie Florianová 1919. 
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64 D (opis ze Studia) 

V Staré Říši, v den Sv. Františka z Assisi 1909 

[4. 10. 1909] 

PŘÍTELI P. M. F., KNĚZI CÍRKEVNÍMU. 

 

Drahý příteli, zas o jeden krk přibylo Pánu Bohu. Nastěhoval se sem na sv. Matouše555 i se 

svým čelem pan Stříž, probojovav se zdí svých starostlivých rodičů, sester a kněží. Potom se 

říká, hlavou zdi neprorazíš; že i cello při tom uchránil, už jsem Vám podotkl. Se vším právem 

hodil, ale s hudbou ptactva nebeského, o němž čte se u sv. Matouše (kap. VI,26), nehodlá se 

rozloučiti. Minulý týden Otto už jen na jedné struně hrál, ubezpečiv mne, marně usínajícího, 

že skladby Kmochovy, jakož i ty, jež se provozují na národních a měšťanských školách, lze 

vesměs na tento způsob sehráti. Svůj sólový cyklus zahájil číslem ze sbírky Karla Skřivana-

Lutinova, zajisté k podobným účelům komponovaným: Ach, kdybych jenom housle o jedné 

strůně měl..., načež následovalo: Andulko šafářova. Po tomto koncertě udělalo se virtuosovi 

jaksi nevolno, div se mi nerozplakal, i soudím, že primitivní prostředky nekryjí se s jeho 

hudebním výrazem. Možno však, že ho (prosím Vás genus irritabile vatum!)556 dojala v té 

chvíli elegická nota dechových nástrojů, lkajících asi padesát krokův od našich oken před 

domem svatby; mimoto svítily hvězdy a štěkali psi. Staroříšský pan farář,557 snad v domnění, 

že Otto jest v organizaci, zakázal mu hráti v kostele na varhany, vzav si za záminku, že by 

z Ottovy hudby zcela jistě co nejdřív pozbyl rozumu. Nemo dat, quod non habet.558 Téhož 

dne, kdy tuto klatbu nad Ottovým uměním vyřkl, nazvav je operetním, odešel pan farář, 

zajisté aby se zotavil ze své kritické práce, do sousední vsi na výlet strany katolicko-národní, 

a tam celé Boží půldne lokal pomyje turecké hudby, přičemž jeden z přítomných tam kněží, 

na důkaz, že jejich rozum cítí se dokonale a všestranně sounormálním, nuže, tento rekovný 

tlumočník katolicko-národně-sociálních spolubratří vyslovil, nemoha již odolati vzkypu 

a rozkyvu svých rajských slastí, řečeným muzikantům svůj nejtučnější kvardiánský obdiv řka: 

„Kolik je vás?“ Devět prosím. „To není možná! Tak čisté hudby jsem ještě nikdy neslyšel!“ 

 Abyste porozuměl této čistotě, musím Vám podotknout, že staroříšské jakož i vůkolní 

děvy na tomto katolicko-národním výletě ponejprv se ukázaly v národních krojích. Anyť 

národní kroje pocházejí z periody, kdy naše zeměkoule nebyla ještě tak vychladlá, kdy 

škraloup zemský nebyl ještě tak tlustý, zvláště u nás, ježto Čechy, jakž dobře ví Shakespeare, 

                                                 
555 21. září. 
556 Plémě popudlivých básníků. Citát z Horatiových Listů, z listu Juliu Florovi. 
557 Evermod Petrů (1870–?). 
558 Nikdo nemůže dát to, co nemá.  
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a naše Morava, což zase dobře ví dnešní umělecko-kritická Praha, ležely přímo na Golfickém 

proudu: 559 z těchto zajisté důvodů národní kroje ženské byly kratšího střihu, katolicko-

národní děvy se ukázaly – dle Písma: ukažte se kněžím,560 čili zbožnost jest ke všemu dobrá, 

a Svatý otec říká, abychom šli mezi lid. Suum cuique.561 

 Druhá zpráva původní: v novoříšském klášteře tohoto léta a v tomto mlhavém 

podzimku ukázali se „orli“. Jest možnost dvojí: buďto tam měli nasazená taková vajíčka (naši 

katolicko-národní sjezdovníci jsou příliš křesťansky skromni a tolstojovsky prosti, než aby 

své kulturní činy, najmě pak po-, pře-, a jiné činy netajili), takže se tam orlata mohla přímo 

nebo nepřímo vylíhnout, – anebo, což by znamenalo ovšem epochální obrat ve vědách 

přírodních: orlům od otevření sportu turistického a zvláště od hádky mezi Wrightem a Pearym 

valně znechutily se jejich výsosti – jsouce však od přírody hrdi, chtěli ignorovat i tuto bublinu 

evropského sviňstva, jenže osud byl krutější jejich aristokratického předsevzetí, neb 

zpozorovavše, že pruský král Vilém, rdouse polské děti, svými kníry, za aplausu 

velkomeziříčské luzy,562 škrabe po obloze nebeské: orlové rozhodli se, že raději jak se patří 

chcípnou: v tomto pak stadiu, ovšem dodělané lutinovským klukovstvím, my svědkové 

posledních časů nacházíme je na poli slavkovském, v Račicích a neposléze i v Říši. – – –*) 

 

Jakub Deml 

 

*) Dopis jest staršího data. Od té doby arci stálým rozvojem a pokrokem církví, papežův 

a bohů českomoravských mnoho se změnilo a bohdá ještě změní, – nevyhnutelně a zatraceně 

změní. Vydavatel. 

                                                 
559 Golfský proud. 
560 Lukáš 17,14. 
561 Každému, co jeho jest. 
562 Viz poznámku č. 546. 
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65 D 

V Babicích 7. 10. 1909  

Nejdražší bratře, už se mi to samému zdálo dlouho, co jste nám nepsal. Konejšil jsem se tím, 

že jste se ztratil v pralese Emmerichové, že nás překvapíte překladem o deseti tisících 

stranách, a Vy zatím úpíte v dobrovolném otroctví kancelářských dromedárův 

a Antikristových mezkův. Aby tato tormenta563  Vašich dní a nocí nebyla pro věčnost 

bezcenna, obětujte je za moje hříchy. Vidíte, že moje výčitky jsou povahy velmi smířlivé. 

Dřel jste se za dva malomocné; za jednoho tělesného, jímž jest Váš veledůstojný pan děkan, 

a za jednoho duchovního (malomocného), jímž byl Váš spolukaplan a lenoch I. klasy. 

Představujte si tedy, že jste byl – v lázních, a že tudíž nyní máte povinnost tím horlivěji oddati 

se práci, která po německu slove Musse. Ostatně i ta práce, již věnujeme Studiu, v jazyku 

našeho prý svatováclavského národa jest nazývána zahálkou. Onen dopis, jejž jsem Vám asi 

před třemi dny odeslal ze Staré Říše, měl hlavně ten účel, abych se dověděl, jste-li živ 

a zdráv. Dnes Vám píšu, abych své zprávy doplnil a abych si s Vámi odpočal. Přeložil jsem 

z Ryusbroecka dvě písně a jeden z jeho listův,564 z kardinála Bellarmina první díl jeho knihy 

De gemitu columbae,565 sv. Cypriana traktát O divadlech,566 Bédy Ctihodného Proroctví 

Sibyllinská, něco ze sv. Hildegardy, z Rilkeho. Pan Stříž přeložil již (an se zabývá vlaštinou) 

asi šedesát stran z Listů sv. Kateřiny Sienské567 (velbloudi z Meditací ani do Soudného dne 

neprolezou uchem této a kterékoli jiné mystické jehly), mimoto přeložil ze sv. Jeronýma Život 

sv. Pavla Eremity a z téhož velkou část Života sv. Hilariona. 568 Pan Stříž jest urputný 

pracovník a muž podobných nervů, jaké má jeho cello. Otto se zakusuje do řeckého originálu 

Dionysia Areopagity569 a skládá příležitostně pro harmonium aj. Babický pan auditor vyslyšel 

jeho žádost a půjčí mu své harmonium do Říše, jedná se jen o to, kde je umístit, aby nikdo 

nebral újmy ani na trpělivosti, ani na spánku. Potřebovali bychom rozhodně svého vlastního 

domu, aspoň tři km daleko od obyvatel země, a svého vlastního kostela. Mimoto potřebovali 

bychom 400 K na zaplacení směnky staroříšskému kupci Kašpárkovi nejdéle do 14. listopadu, 

kdy poslední lhůta směnky této „vyprší“ (Rorate coeli!),570 též 50 K v nejbližších dnech na 

                                                 
563 Mučidlo (latinsky). 
564 Oba překlady z latiny vyšly v sedmém sborníku Studia vydaném v červenci 1910. 
565 Robert Bellarmin, De Gemitu Columbae, Kolín nad Rýnem, Gualtherus 1617. 
566 Překlad vyšel nejdříve v sedmém sborníku Studia v červenci 1910 a v upravené podobě ho vydala v Tasově 
v roce 1927 Pavla Kyticová.  
567 Listy svaté Kateřiny Sienské, Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1912.  
568 Sv. Jeroným, Životy svatých: Pavla Poustevníka, sv. Hilariona opata a mnicha Malcha zajatce, Stará Říše, 
Antonín Ludvík Stříž 1910. 
569 Z jeho díla vyšel ve Studiu pouze překlad Výňatek ze Základů theologie blahoslaveného Hierota v Hellově 
knize P. Renan, Německo a atheismus devatenáctého století (1908). 
570 Izajáš 45,8: „Rosu dejte, nebesa, shůry.“ 
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„zapravení“ úroků v záložně telečské,571 též 50 K pro francouzského knihkupce Bossea, 

jemuž jsme dlužni 100 frankův a jenž p. Floriana již upomíná, též 50 K tiskaři Kubešovi 

v Třebíči,572 jenž tiskne dílo Sestry Mechtildy Magdeburské, též 50 K tiskaři Trnkovi, jenž už 

pět měsíců tiskne nedlouhou pohřební řeč nad Melanií573 a jemuž jsme dlužni ještě 350 K, též 

tiskaři Krylovi&Scottimu574 v Novém Jičíně, jenž natiskl již písně Ruysbroeckovy, krásnou 

Hellovu studii o témže autoru, Homilii Pia X. o sv. Klementu Hofbauerovi a List Pia X. 

Aidanu Gasquetovi, představenému kongregace anglobenediktinské, o novém vydání 

Vulgáty,575 též 50 K tiskaři ve Vyškově,576 jenž tiskne ve svých hamižných prackách Život sv. 

Pavla, též asi aspoň 50 K na mléko a chleba, aniť jsme za tato necessaria577 nejméně tolik už 

dlužni, takže naši kravští dodavatelé námi již opovrhují, a kostelníci Ottovi Tichému jeho 

ošumělý oděv již veřejně vyčítají, též modlitby Vaší ustavičné za naše „malé stádce“, 

nezaslouženě ignorované. Arnošt Hello má ve svém Díle úchvatná rozjímání o tomto 

„besoin“.578 Doufám, že máte nyní jasnou představu o prosincovém, toho čísla sedmém 

sborníku Studia...  

 Otec, máti a sestra Antonína Stříže vrhají se na mne expresními listy, abych přiměl 

jejich bratra a syna, jejž prý jsem zkazil, opět k studiím, nebo, jak oni říkají, k „dokončení 

studií“, zapomínajíce, co mi to stojí práce, abych sem tam některou rozumnou bytost pohnul 

k započetí Studia, jež nikdy nebude míti konce. – Příbramský studující Pražák579 utěšeně se 

drží, jiný příbramský konviktista, p. Fořtel580 (tuším), přitrhl panu Florianovi na pomoc ve 

škorních rytířských, řka: „Pane Josefe Floriane!“ Katecheta Hernych z Červeného Kostelce 

získal nám v poslední době tři až čtyři nové abonenty, i vidím, že ti, kteříž nám mají pomáhat, 

musejí býti lidé prosti – Týden jsem strávil v klášteře u karmelitánů v Kostelním Vydří 

u Dačic (pět hodin od Staré Říše na jihozápad), kteříž mne žádali o výpomoc, slíbivše, že mi 

u biskupa jistě vymohou jurisdikci, avšak v této věci hanebně se zklamali, a nic jim 

                                                 
571 Telčské. 
572 Jan František Kubeš, tiskař v Třebíči. 
573 Annibale-Maria di Francia, Pohřební řeč nad sestrou Marií z Kříže, rozenou Melanií Kalvatovou, pasačkou 
La Salettskou, zesnulou v Almatuře, v noci 14. prosince 1904, Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 
574  Karel Kryl (1878–1943), Ferdinand Scotti (1882–1952), tiskaři v Novém Jičíně, v roce 1909 koupili 
novojičínskou tiskárnu po Františku Vyhnánkovi, pozvedli ji na jednu z nejlepších tiskáren v zemi a stali se také 
vyhledávanými nakladateli především bibliofilských tisků. Viz také poznámku č. 413. 
575 Všechny zmiňované práce vyšly v sedmém sborníku Studia z července 1910. 
576 František Obzina (1871–1927), tiskař ve Vyškově, spolupráci se Studium zahájil v roce 1909. 
577 Nezbytnosti. 
578 Strádání. 
579 Josef Pražák. 
580 Snad František Fořtel, který pro Studium přeložil z latiny list Pia X. francouzským biskupům (Stará Říše, 
Antonín Ludvík Stříž 1911). Deml v dopise č. 69 zmiňuje Josefa Fořtela. 
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nepomohlo ani to, že jsem osobně mluvil i s generálem celého karmelitánského řádu,581 

večeřev u jeho tabule v Kostelním Vydří – 

 Tito karmelitáni potřebují českou výpomoc, jsouce zabedněnými Němci z Porýnska, 

vzdor tomu, že umějí výborně anglicky a španělsky, strávivše několik let v Americe – avšak 

nezasluhují řečené a jiné naší výpomoci, jsouce duchem drzými Prušáky, jak jsem mohl 

poznati, nevyjímaje ani řečeného generála, jenž jest vřelým ctitelem Bismarckovým; těmto 

nezvaným vetřelcům, těmto toporům hraběte Huyna582 a ostatních moravsko-rakouských 

hrabat jest české verbum oproti německému chudičkým (arm), národ náš od pravěku 

služebným a minderwertig583  pro jejich opovážlivost. Už také prodávají v nynější své, 

výhradně české farnosti a výhradně českým procesím vídeňské „karmelitské kapky“.  

 Milerád bych jim odpustil tuto židovinu, anť dobrým truňkem, jak už i víte, nikterak 

nepohrdám, ale tito synové Eliášovi mají pevně za to, že jedině kořalou dostanou se k srdci 

českého národa; neb sotvaže jsem jim navrhl, abychom ze španělštiny společně přeložili a po 

česku vydali Dílo svaté Terezie, karmelitky, utíkali od tohoto návrhu a od svaté Terezie jako 

čert od kříže. – 

 Karmeliti vyderští jsou obuti – ; ale měl jsem příležitost poznati jednoho i bosého, 

z Vídně, tento pak jevil se mi ještě hnusnějším, jsa z řádu přísnějšího. – Zato znám jednoho 

pravého karmelitu, a ten jest cizozemec: jest nyní v Elsasku, rodem Francouz, a jmenuje se 

Ernest ROHMER.584 Rohmer jest opatem a zároveň apoštolským misionářem ve Svaté zemi, 

a přísluší k týmž reformovaným karmelitánům jako sv. Terezie. Rohmer, ač stařec, jest ducha 

mladického, a z toho mála, co o nás ví od doktora Rohlinga,585 ode mne a od Léona Bloy, tak 

si nás oblíbil a tak naši práci pochopil a ocenil, že nás nazývá „dulcissimi fratres“586, 

„pravými moravskými bratry“ a jako bratřím, ač hodnostář a učenec, nám i psává. Posílám 

Vám jeho fotografii, zas mi ji vraťte. Jeho přítel (a tím i náš) Dr. Giuseppe Colacurcio587 

                                                 
581 Telesfor Hardt (1870–1944), původem Němec, řeholní sliby složil během misijní činnosti v USA, od roku 
1906 představený karmelitánů v Kostelním Vydří a v letech 1906–1909 a 1913–1922 generální komisař 
karmelitánů na území Rakouska. 
582 Během svého episkopátu přivedl biskup Huyn na Moravu nové řády a kongregace, např. zmiňované 
karmelitány nebo redemptoristy.  
583 Méněcenný. 
584 Deml si s Rohmerem dopisoval v letech 1909–1926, tata korespondence je uložena v LA PNP. 
585 August Rohling (1839–1931), kněz a profesor hebrejské literatury na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. 
Rohlingovu odbornou pověst v 70. letech 19. století pošramotil skandál kolem jeho antisemitského štvavého 
spisu Der Talmudjude, který byl zapsán na index zakázaných knih a po jehož vydání nesměl Rohling dále 
vyučovat na univerzitě. Deml Rohlinga poznal díky jeho spisu o zjevení lasalettském a jeho dopisy z let 1908–
1909 zařadil do své knihy Do lepších dob. 
586 Nejdražší bratři. 
587 Giuseppe Colacurcio – italský kněz, historik, redaktor a autor několika knih s náboženskou tematikou. 
Působil v jižní Itálii v okolí Neapole v posledním desetiletí 19. století a v prvním desetiletí 20. století. 
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rediguje v Neapoli list La Campana del mattino,588 požehnaný Piem X.; Campana jest list 

věnovaný výhradně eschatologii, a tudíž i Zjevení lasalettskému! Dr. Rohling mi píše, že na 

dotaz jistého arcibiskupa francouzského odpověděl kardinál Merry del Val589  takto: 

„Apoštolská Stolice Zjevení lasalettské, brožuru Melaninu, sice neaprobovala, ale nikdy ji 

nezavrhne!“ Dr. Colacurcio prosí mne o intence, a Rohmer se u mne za něho přimlouvá. 

Máte-li i Vy nějaké, pošlete mu (jest k tomu z Říma oprávněn!). Adresu najdete na jeho 

lístku. Dr. Giuseppe Colacurcio, redattore Campana del Mattino Neapel, Italia.  

 Významno pro nás jest, že Sv. otec přímo a vřele sympatizuje s hnutím 

eschatologickým, jež pěstuje Campana v Itálii (citujíc a doporučujíc La Salettu) a měsíčník 

Pelerin de Marie590 ve Francii. Redaktor Pelerinu, rovněž přítel Rohmerův, laik, jest i s námi 

znám: vyžádejte si od p. Floriana jeho adresu, a odbírejte tento list francouzský, má tytéž 

snahy jako Campana a jako Studium, ač oba tyto cizozemské listy oproti Studiu odezírají od 

umění. 

 Jak vidíte, děje se mnoho okolo našich ubohých rukou, a sděluji Vám tyto věci, abyste 

se rozpomenul, co jsem Vám řekl na rozchodnou: že my dva jsme jediní z kněží 

českomoravských, kteří stojí při p. Florianovi, a abyste z toho odvozoval stále důsledky při 

své kaplanské a jiné neužitečné dřině. Píšu Vám toto, abyste i Vy měl vždy ochotu tuto 

myšlenku mi připomenout, kdykoli se dovíte, že na ni zapomínám. Abyste měl odvahu státi se 

šíjí vztýčenou a tvrdou591 proti všem farářským a kaplanským valachům a lenochodům svého 

nuceného okolí. Modlete se nejvíce za mne: jsemť více než kdokoli jiný z Moravy vyhlédnut 

za terč zloby, pomsty, pomluv, drzosti a pokušení. – 

 

Tisíckrát Váš  

Jakub Deml 

 

Klobouk (jediný) mám roztrhaný, boty (jedny!) roztrhané, šaty obnošené – to jsme my. Pan 

auditor Vás pozdravuje. 

 

                                                 
588 Campana Del Mattino (1895–1920), katolický časopis vydávaný v Neapoli. 
589 Rafael Merry del Val (1865–1930), španělský kardinál a diplomat Vatikánu, během pontifikátu Pia X. (1903–
1914) zastával velmi významnou funkci kardinála státního sekretáře a podílel se také na potlačování hnutí 
modernismu v církvi. Po smrti papeže Pia X. byl jmenován sekretářem Posvátné kongregace Svatého oficia a 
tuto funkci vykonával až do své smrti. 
590 Pèlerin de Marie (1907–1914), měsíčník vydávaný v Paříži, zaměřený na lasalettskou tematiku a na církevní 
eschatologické hnutí Obnovy (Rénovation), redaktorem byl Joseph Nalès (1857–1914). Časopis bojoval ve 
Francii se zákazem vydávání, ale po jistou dobu měl podporu papeže. Nakonec však papež hnutí Obnovy zavrhl 
a časopis definitivně zakázal, ale vydávání bylo ukončeno až smrtí Nalèse. 
591 Srov. Exodus 32,9 nebo Deuteronomium 9,6. 
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Pište nám buď do Říše, buď do Babic. 

 

Struny ze Strahova jsme už dostali! Naši muzikanti Studia mi podotýkají: jestli se vyskytne 

v Praze nějaký poslechuhodný koncert (Jednota pro orchestrální hudbu), abyste jim vlídně 

oznámil. Pozdravují Vás všichni. Mezi abonenty Studia máme ode dneška i jednoho Izraelitu: 

českého spisovatele! Jest přednostou stanice, a platí. Jmenuje se Max Lederer,592 a psal jsem 

mu! Za chvíli bude nám snáze se Židy obcovati než s katolíky, kteří v antisemitismu spatřují 

dnes vrchol „křesťanských“ ctností. 

                                                 
592 Max Lederer (1875–1937) pracoval jako úředník na železnici, v této době na stanici v Kojeticích, věnoval se 
ale především ochotnickému divadlu, ve 30. letech pomáhal zakládat divadelní festival Jiráskův Hronov. Byl 
také činný v českém židovském hnutí. Stal se nejen odběratelem Studia, ale v pozdější době sledoval i Demlovu 
tvorbu. Deml o něm psal v Mém svědectví o Otokaru Březinovi: „A ku podivu, tehdy [po smrti Josefa Ševčíka, 
poznámku Š. K.] mému bezradnému srdci, jako vždy, když člověk ucítí svou izolaci, byl mnohem bližší takový 
přednosta kinetické stanice, Žid Max Lederer, než Otokar Březina, o lidech jiných ani nemluvě.“ (Jakub Deml, 
Mé svědectví o Otokaru Březinovi, s. 95). Také se k němu vracel v protižidovských Šlépějích ze 30. let. Několik 
Ledererových dopisů Demlovi uloženo v LA PNP. 
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66 D (fragment) 

[po 7. říjnu 1909] 

Tak jsem Vám sdělil opět naše „novinky“, jen mi tentokrát odpovězte hned – a pište do Babic. 

Opětně Vám připomínám: Dílo Kateřiny Emmerichové (t. č. Život Panny Marie) jest Vaším 

nejprvnějším úkolem – všechno ostatní s mým dovolením smíte zanedbávat – kromě spánku.  

 

Váš Deml 

 

P. S. Bolí mne, že už nemám kdy vyprávěti Vám o p. Františku Wagnerovi,593 Němci, jenž 

bude studovati teologii v Římě, jak nám řekl, jenž přede dvěma roky vykonal (bez peněz) 

pěšky cestu z Moravy do Říma, byl u audience u Pia X., byl nedávno ve Staré Říši 

a v Babicích, a může se nazývati dle své duše poutníkem. – Ale musím Vám též říci, že nyní 

mezi čtenáři a platícími abonenty Studia jest i jeden Žid, Max Lederer, český spisovatel, 

spoluredaktor Rozvoje,594 přednosta stanice v Kojeticích: navštívil jsem ho, píše mi, a nabízí 

nám peněžitou pomoc na vydání knihy Bloyovy: Spása skrze [Židy...]595  

Velice trpí [který] člověk […] 

                                                 
593 František Wagner, brněnský bohoslovec vyloučený v roce 1908 ze semináře pro četbu Rohlingova spisu 
o zjevení lasalettském. Deml se o něm zmiňoval i k dopisech Josefu Ševčíkovi a Jaroslavu Durychovi. 
594 Rozvoj: týdeník českých pokrokových židů (1904–1938). 
595 Léon Bloy, Spása skrze Židy, Stará Říše, Josef Florian 1911. 
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67 D 

Stará Říše, v den sv. Eduarda, Krále a Vyznavače 1909 

[13. října 1909] 

DRAHÝ Příteli, 

 

neopatrně jsem panu Florianovi naznačil, že jsem v posledním svém listě na Vás mluvil 

o „financích“ pana Floriana. Pan Stříž i Otto mohli by Vám říci, co jsem za to dostal, neb 

jsem byl disciplinárně a exemplárně potrestán za ten přečin před jejich očima a ušima. Nic mi 

nepomohla omluva, že jste si ode mne přál a si přejete zevrubných a četných zpráv o Studiu; 

„ale takové zprávy jsem Vám už několikrát výslovně zakázal,“ děl mi na to pan Florian. 

„Fencl přece jest naším přítelem,“ namítl jsem já; „právě proto máte ho šetřit,“ vece pan 

Florian, ještě doloživ: „píšete-li někomu, máte psát jedině za sebe (a nikoli z věcí mimo sebe), 

jest to obtížnější čerpati z vlastních hlubin, ale jedině to přináší užitek; to také vím, že 

u P. Fencla takovými zprávami nic nepokazíte, ale co stále nemůžete pochopit: mnoho tím 

kazíte u Boha a postup naší práce v nebi tím zadržujete, tyto věci jsou tajemny etc.“ Tak co 

mám psáti přátelům, kteří mne o zprávy prosí? „Zpytujte se, snad vůbec nemáte psát,“ řekl mi 

pan Florian. I slíbil jsem, že to bylo již naposled, a slunce nezapadne nade hněvem naším. Jsa 

pak ještě znaven ze své sobotní cesty na Karmel (šli jsme tam s Ottou sedm hodin, cesta 

blátivá, mlha, déšť, noc, zbloudili jsme, padali do propastí, dvakrát vskutku zachránili nás Ti, 

jimž řečeno jest: In manibus portabunt te)596 a z nedělního putování do Říše, hned po obědě 

jsem ulehl a spal až do čtyřech. Otto mne budí, posmívá se, když v tom zaslechnem dusot 

koní, hrkot kočáru. Pohlédnem z okna, pan Stříž, chtěje si mne dobírat, povídá: hraběnka. 

Mělť jsem před časem v obyčeji říkati toto slovo při každém zahrčení kočáru, neboť přede 

dvěma měsíci hraběnka vskutku návštěvu svou p. Floriana ohlásila, ale nepřijela, aniž by 

o sobě věděti dávala, vzdor tomu, že jsem jí poslal L’invendable.597 Kolem našeho okna mihl 

se vskutku kočár, v něm ozávojovaná dáma, ale samotná, z čehož jsem usoudil, že to není 

ona. A byla to ona, tj. Anna hraběnka Attemsová. Jak asi už víte, bydlíme my tři, Otto, Stříž 

a já, dole ve vsi. Přišel pro mne vzkaz, abych šel nahoru, že hraběnka přijela. Zdržela se ve 

Studiu od čtvrté do šesté hodiny, celé dvě hodiny, až do tmy, a ještě se jí nechtělo, ba 

povzdychla si: Kéž bych tady mohla navždy zůstati. Mluvilo se tak srdečně a tak bez obalu, 

jak mluvíme mezi sebou. Chudinka, odhalila před námi celé své bolestné nitro, žádajíc 

nalehavě rady... Mluvily se i věci kruté a hrozné – o vládách, státech, šlechtě, hierarchii – 

                                                 
596 Žalm 91,11–12: „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě 
budou nosit.“ 
597 Viz poznámku č. 554. 
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o povinnostech panovníkův, o bohumilosti krveprolití, o kráse moru, hladu, zemětřesení 

a vojny, o potopě, o veselosti života, o ctnosti lenošení, dnes tak zanedbávané, o jhu 

manželském, o bolesti smíchu, o tzv. lidu, – škoda, že jste tu nebyl! Ale Vy jste přece sedřen, 

churav, nemocen: co Vám tedy brání, abyste si vymohl aspoň půlroční dovolenou a žil tu 

mezi námi a blahoslavenou Annou – Emmerichovou, jako kvítí polní, které nyní všude jinde 

uvadá, a jako ptactvo nebeské,598 které tam na jihu – kéž by potěšilo dobrou duši Anny 

hraběnky Attemsové! Prosila nás, abychom se za ni modlili, učiňte tak i Vy, neb potěšila naši 

nouzi stříbrem a podivuhodnou důvěrou. –  

 

Jakub Deml 

 

Jdu dnes opět do Babic. 

                                                 
598 Matouš 6,26,28–29: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský 
Otec živí (...). A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – 
pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.“ 
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68 D (fragment) 

Babice, pošta Lesonice, 18. X. 1909, sv. Lukáše 

Drahý Fencle,  

 

jak se zdá, zarmoutil jsem Vás posledním svým listem. Neodpovídáte. A rád bych věděl, 

dostal-li jste podobiznu Rohmerovu. Prosím Vás, vraťte mně ji už, předevčírem byl jsem 

s p. Florianem u Březiny, a on se velice o Rohmera zajímá, rád bych mu tedy ukázal 

i obrázek. Co se týče mých listovních neurvalostí, za něž i od p. Floriana dostávám výpesku, 

lehko si vysvětlíte mou situací, jež válečná. Ach, kdybych Vám mohl říci, co trpím! Jsem jako 

v proudu bolestí „cizích“ – trpím pro Ottu, pro Antonína, pro p. Floriana, pro Leopoldu, pro 

hraběnku Annu, pro slečnu Marii Brzkovskou, pro spravedlnost, pro živé, pro „mrtvé“ (Hello, 

Verlaine, Barbey d’Aurevilly, Villiers d’Isle Adam,599 Dostojevský, Zeyer...), a mimoto pro 

své hříchy. Jsem jako v proudu. Trpím pro každého, s kým se setkám. Marie Brzkovská jest 

naše nejnovější známost – včera byla s námi, tj. s p. Florianem, Střížem, p. auditorem a mnou, 

u stolu, dnes pak jsem ji doprovázel do Třebíče k jejím rodičům. Jest dcerou obchodníka, 

musím říci velkoobchodníka – a duše Vaše [...] této třídy společenské [...]  

 Marie Brzkovská má dvacet pět let svého věku, ale vypadá jak dítě, a přitom jest tvrdá 

jako kamének a odvážná jako kamének v praku. Doufám, že nyní častěji o ni uslyšíte. Včera 

přišel mi úředně takovýto list:  

 Velebnému panu Jakubu Demlovi, knězi deficientu t. č. v Babicích. Biskupská 

konzistoř zakazuje Vám sub oboedientia canonica600 všechen styk s Kateřinou Brablecovou, 

manželkou hajného Brablece v Mutěnicích, a sice nejen styk ústní, ale i písemný ať přímý, 

neb nepřímý, tj. prostřednictvím jiných osob. Také se Vám zakazuje jmenované Kateřině 

Brablecové zasílati jakékoliv tiskopisy. O tom, že se rozkazu podrobujete, pošlete sem co 

nejdříve zprávu. Z biskupské konzistoře v Brně 14. října 1909.  

 Jak vidíte, drahý Fencle, proti mně (nám) ďábli zjevně útočí. – Minulou středu 

staroříšský p. farář byl nepřítomen, i měl jsem mši svatou míti sám. Pan Florian přijde potom 

z kostela a praví [...] 

                                                 
599 Philippe-Auguste Villiers de l’Isle Adam (1838–1889), francouzský prozaik, v jeho díle se projevuje 
katolicky zbarvený romantismus, patřil mezi autory, jichž si cenil Léon Bloy. Jeho práce vycházely ve 
sbornících Studia i v dalších edičních řadách. 
600 Pod hříchem porušení kněžské poslušnosti. 
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69 D (fragment) 

Babice, pošta Lesonice, to pondělí post Quadragesimam601 1910 

[14. února 1910] 

Drahý a milý,  

 

právě jsem se chystal (včera před čtvrtou hodinou odpolední, když jsem přišel z požehnání) 

zabaliti pro Vás a odeslati Vám s včerejším svým dopisem věci, které Vám posílám teprve 

dnes: když tu zaklepe na mé dvéře a vkročí Josef Pražák, z Příbrami, septimán, konviktista 

a synovec P. Karla Stelly. Poněvadž se teď rychle stmívá, a poněvadž pan Pražák měl jen 

velmi málo času a chtěl viděti „prazdroj“ (měl jsem říci „ochutnati“) Studia, tedy už jsem 

nemohl ani tu nepatrnost pro Vás vykonati, nýbrž ukázal jsem panu Pražákovi památnosti 

Babic a za hodinu už jsme kráčeli ke Staré Říši. Doškrabali jsme se do Studia o tři čtvrtě na 

desátou v noci. O půl dvanácté před polednem, dnes, vyrazili jsme ze Staré Říše a spoustami 

sněhu dobelhali jsme se na štaci do Okříška, před čtvrtou hodinou odpolední. Pan Pražák 

odejel nazpět do Čech, a já za hodinu po něm vyjel ke Kojeticím a teď už sedím zas „doma“, 

očekávaje okamžik padnutí svého. Proto spěchám (an zítra musím se zas vydati do světa, za 

p. Březinou), abych Vám odeslal suplementa svého včerejšího listu. – Pan Josef Fořtel jest 

spolužákem p. Pražáka a jest také v septimě, v Příbrami. Dnes přišlo p. Florianovi opět 200 

K od P. Celestina Jiříka602 ze Želiva – ale současně udeřil na Studium staroříšský žid 

Butschowitz, žádaje za splacení dávno propadlé směnky, takže – Bůh nám pomáhá až 

v nejzazší nouzi... Čekám tudíž netrpělivě na těch 200 K od švagrové,603 aby se mohlo vlepit 

něco na tisk, a ne na žida. Dnes mi píše opat Rohmer a z jeho listu vyrozumívám, že hraběnka 

Salmová ho nepřijala (vloni a před tím vypo- […] 

                                                 
601 Po Čtyřicátnicích, první neděle postní, zvaná též liščí. 
602 Celestin Jiřík, premonstrát z želivského kláštera, mecenáš Studia. Deml ho zřejmě znal velmi dobře, možná to 
byl jeho spolužák z bohosloví, protože si tykali. Několik Jiříkových dopisů Demlovi je uloženo v LA PNP ve 
složce neznámí adresáti. 
603 Marta Demlová, manželka bratra Antonína. Deml ji v dopise ze 17. února 1910 děkuje za půjčku. 
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70 D (fragment) 

Ve Staré Říši, ten den po sv. Josefu pěstounovi 1910 

[20. března 1910] 

Milý příteli, 

 

velice vhod přišel jste mi s nabídkou intencovou, takže povzbuzen, posílám jich hned devět, 

a lhůty nikterak Vám nestanovuji. Že jsem Vám intencí neposílal, stalo se proto, že jsem 

nevěděl, zdali by Vám to snad nepřekáželo, poněvadž byste mi, z šetrnosti, pravdu neřekl. 

 Moje zpravodajství uvádí mne do nemalých nesnází svou pestrostí, a také tím, že často 

dlužno vypisovati den ganzen Urstamm604 té či oné nespravedlnosti, té či oné posedlosti, té či 

oné osloviny atd., dle toho, čím kdy tělo, svět a ďábel605 na člověka útočí. 

 Také mi vadí to, že nevím, co jsem Vám už psal, a nerad bych byl tím, o čem řečeno 

jest: „Insipiens multiplicat verba.“606 

 Psal mi tyto dni kardinál Merry del Val, státní sekretář Jeho Svatosti, navázav na 

poslední můj list, poslaný Piu X. Kdekdo z našich spolubratří by si pokládal takový 

kardinálský list za nejvyšší čest – a musím, bohužel, mnohdy i TAKOVÉTO pocty použít, 

abych u toho, či onoho ze svých věřitelů prodloužil kredit..., ale Vám, drahý příteli, upřímně 

pravím: OKOLÍ Svatého otce neobyčejně ROZESMUTŇUJE – Proroctví, jež znám 

o Vatikánu, jsou mi potvrzována Gesty, jež mi přicházejí z Vatikánu.  

 Není pochyby, Pius X. jest světec a zemře jako Mučedník.  

 Včera bylo sv. Josefa. Tentokrát v neděli. Svátek p. Floriana oslavili jsme tím, že 

o dvou hodinách před svítáním vyšli jsme na pouť, na Karmel. Kdo? Já, p. Florian, p. Stříž, 

Sestra Gabriela a Sestra Veronika,607 tedy patero. O půl páté ráno klečeli jsme již u hrobu 

† P. Josefa Poláka v Telči; uvítal mne již z dálky desíti kroků tichým, svatým plamenem, 

vstříc nám zaplápolavším.  

 O čtvrt na osm byli jsme již na Karmelu, v Kostelním Vydří u Dačic. 

 Celebroval jsem v klášterní kapli. 

 O všech věcech, které Vám jen takto naznačuji, mohl bych Vám psáti týden, mluviti 

od rána do večera, sine multiplicatione verborum.608 Věřte tomu: buržoa jest mystikem, 

                                                 
604 Celý prapůvod. 
605 Narážka na modlitbu Anděli Boží, strážce můj. 
606 Jen pošetilý opakuje slova. Citát z díla sv. Jeronýma, z jeho studie Commentarius in Ecclesiasten, Deml však 
citát pozměnil, v originále zní: „Stultus multiplicit verba.“ Stultus však znamená totéž co insipiens. 
607 Františka Gabriela Szostoková, františkánka, Veronika Marie Erlebachová, františkánka, mystička, obě žily 
po jistou dobu v rodině Josefa Floriana a byly také s Josefem Florianem v prosinci 1912 zatčeny. Ve Studiu 
vyšly v roce 1912 Listy sestry Veroniky Marie Erlebachovy. 
608 Bez opakování slov. 



 199 

jakmile stojí neb leží coram mystico:609 jeho slova, lépe řečeno: jeho chování jest svrchovaně 

tajemno. Proto jsem řekl, že bych Vám o. P. Františku Polákovi, hřbitovním knězi v Telči, 

bratru (ut putatur frater Josephi)610 † P. Josephi Polák, anebo o vyderských karmelitánech 

mohl vypravovati sine insipientia611 celý týden... 

 Sestra Veronika zůstala v Dačicích, my mužové šli domů; do Staré Říše vrátili jsme se 

po čtvrté hodině odpolední – takže ještě dnes cítím v údech, že jsme byli včera čtrnáct hodin 

na nohách – a šli jsme zmrazky, hrudami, sněhem, močály, a co chvíli jinak.  

 Před čtrnácti dny dostal p. Stříž Hudební věstník Hlaholu a České hudební školy 

matiční v Českých Budějovicích, Koncertní oznamovatel, číslo 1., ročník III., ze dne 26. února 

1911, v němž mimo jiné četlo se též toto: 

 „IV. Jarka Jeremiáš: To večer podzimní se zhřívá...612 ženský dvojzpěv, klavír, harfa, 

viola, klarinet, lesní roh a recitace. Sbor. odděl. I. a II. Pp. Ot. Jeremiáš, Jos. Strnad, Jar. 

Ploška, Jan Novák, a J. Černý.“ 

 Na jiné stránce téhož Hudebního věstníku bylo toto: „Jarka Jeremiáš: To večer 

podzimní se zhřívá... Myšlenky unavené duše, jimiž jest prochvěn básnický námět, vyžádaly 

si k svému hudebnímu vyjádření tesklivého zvuku sopránů a smutných tónů altových, 

kráčejících s rozvahou rozbolestněným krajem, v kterém barvy klavíru, harfy, violy, klarinetu 

a lesního rohu se vzájemně mísí na šedivém, mlhovém tónu g-moll. Časté zavanutí 

nejodlehlejších tónin v náhlých i povolných modulacích, časté vzdušné nonové akordy, 

podmaňující lahodným zněním, vzbuzujícím důvěru i naději, snažící se dáti zapomenouti 

největší bolesti, ba ani bezprostředně nastoupivší kvartsextakord z Fis-dur, v jehož znění za 

zvuku klavíru a harfy Země utěšuje nemocnou duši: ,Jsi blahoslavený, můj synu, hyneš jako já 

– já láskou hynu,‘613 nezlomí definitivní náladu g-moll, v kterou se zhroutí celá skladba 

v posledních dvou taktech v nejhlubší oktávě.“ 

 Jistý architekt, z týchž Českých Budějovic, dvakrát cosi pro mne p. Střížovi psal. 

 Jiná zpráva veřejná: V tomto měsíci březnu napadl brněnský biskupský deník Hlas – 

koho? Zpráva Hlasu začínala takto: 

 „Výstraha. Na Uhersko-Brodsku, jak se nám píše, potulují se dvě „jeptišky“, sbírajíce 

na německý sirotčinec v Přívoze. Přitom provozují také jiné obchody: Rozšiřují po Moravě 

Studium, které vydává P. Deml a Stříž ve Staré Říši. Obsah Studia nám zaslaného jest přímo 

                                                 
609 Před mystikem. 
610 Jak se soudí o bratru Josefa. 
611 Bez pošetilosti. 
612 To večer podzimní se zhřívá… – báseň Jakuba Demla otištěná v sedmém sborníku Studia z července 1910, 
v knize Pro budoucí poutníky a poutnice (1913) a později zařazená do sbírky Verše české (1938). 
613 Poslední dvojverší básně To večer podzimní se zhřívá… 
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hrozný. (Tak praví redakce Hlasu). Tyto „jeptišky“, které ani jeptiškami nejsou, farám 

a kněžím se vyhýbají. Upozorňujeme tedy, aby jim nikdo nic nedával, věčná škoda každého 

halíře, který by jim náš český lid dal. V nejbližších dnech přijdou na Vyškovsko, proto 

pozor!“ 614 

 Tak píše brněnský Hlas o Sestře Veronice a o Studiu. 

 Totéž (a ne ponejprv!) píše olomoucký Našinec, 615 orgán arcibiskupa Bauera616 

a Karla Dostála-Lutinova. 

 Podobně referuje o Studiu biskupský tisk v Českých Budějovicích. 

 Potom, že se naši biskupové o Studium nestarají! 

                                                 
614 Deml mnoho podobných zpráv později včlenil do své knihy Pro budoucí poutníky a poutnice. 
615 Našinec (1869–1945), katolický list vydávaný v Olomouci, do nějž přispívali např. Vilém Bitnar nebo 
Jaroslav Durych.  
616 František Saleský Bauer (1841–1915), brněnský biskup v letech 1882–1904 a olomoucký arcibiskup v letech 
1904–1915. 
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71 D 

Stará Říše, 3. VIII. 1910 

Milý příteli, 

 

psal jsem do Limoges našemu Msgru Rigaudovi,617 aby Vám poslal na ukázku Annales 

Mensuelles des Croisés de Marie;618 myslím, že si to jistě předplatíte, až uvidíte, jak Rigaud 

pro Vás tam horlí... Mám s ním velkou korespondenci, a on mi na to veřejně ve svých 

Annálech odpovídá; takže Vám tato četba francouzská bude dostatečnou náhradou za moje 

mlčení, do něhož si stěžujete, an budete čísti vše, co jest třeba, abyste o mně věděl. Pan 

Florian bude Vám psáti zítra. Kdybyste znal moji situaci v tomto roce, jistě byste mi 

nezazlíval moje „mlčení“. Doufal jsem, že Váš Anděl Strážný Vám nějak sdělí moje 

každodenní Memento za Vás, a když ne On, tedy Světice, pro Jejíž slávu pracujete... Jistě jste 

neměl dosti času pro toto nebeské sdělení... Prosím Vás, jen mi nekřivděte: ale vyčítati 

můžete všecko! Zvláště vyčítejte Nepřátelům našim, „jimž“ téměř každodenně jest mi „psát“, 

takže potom nedostane se ani dne, ani noci na Vás. K tomu přistupují moje nevyhnutelné 

cesty, jednak k oltáři, často kolik hodin vzdálenému (neb někde už mne faráři vyobcovali), 

jednak k příteli Florianovi... Věru, dnové nádeníka jsou dnové moji. Vy dosud nebyl jste 

žebrákem, tedy máte právo mi nerozumět, a též – vyčítat. V jedné věci mi těžce křivdíte, 

a zmáhá mne to: že Vás nemiluji. To jsem vyčetl z Vašeho posledního listu: že mne už 

nemilujete. Dokažte, že jsem četl špatně: a přijeďte co nejdříve do Staré Říše, kde Vás všichni 

toužebně očekáváme, a kde si to ostatní pěkně povíme... 

 

 Váš Jakub Deml 

                                                 
617 Ernst Rigaud, francouzský kněz, ve svém díle se zabýval zjevením lasalettským. Deml s ním korespondoval 
a tyto dopisy byly spolu s dalšími Rigaudovými dopisy a spisy otištěny v sedmém sborníku Studia z července 
1910. 
618 Annales des croisés de Marie (1890–?), francouzský časopis věnovaný lasalettský tématice, vydávaný abbé 
Rigaudem v Limoges. 
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72 D 

Vigilia Assumptionis619 1910, Babice, Lesonice, Morava 

[14. srpna 1910] 

Milý příteli,  

 

jste první, s nímž mluvím po své celotýdenní pouti. Z Hostýna jsem Vám poslal pozdrav do 

nebe a do Uhříněvsi. Ač jsem putoval inkognito, byl jsem přece na Hostýně od jezuitů Otců 

poznán; tím, že mne považovali za „básníka Xavera Dvořáka“, jenž podivnou náhodou přišel 

na Hostýn tutéž chvíli jako já! Naneštěstí byl tam též jeden z novopečených doktorů teologie, 

jenž mne osobně zná, a ten mne milým Otcům demaskoval, řka, že jsem taky básník. 

Uslyševše to milý Otcové (recte milí), verbovali mne na svůj Parnas, a já nevěděl, co na to 

říci, protože básně nedělám atd. Xaverovi Dvořákovi jsem naprosto a šťastně unikl, ubytovav 

se v hôtelu, jakožto člověk – k pobožnosti příležitost hledající – anebo pobožnosti smutně se 

vystavující. Však mne též doprovázela dáma, dobrá k tomu, že měla peníze a já nic...  

 Však mi také řekla, že potřebuji tělesného odpočinku. Ach, ano, jsme lidé unavení, 

a já se vystavil tělesnému odpočinku, jako onen omráčený Žid u Jericha se vystavoval životu. 

Kněz minul, levita minul, a může být, že mne někdo veze na oslu do hospody.620 Měl jsem se 

bezpochyby dobře, ale přece nepřišel jsem tolik k životu, abych Leopoldě aspoň slůvkem 

poděkoval. Byl jsem vlastně jen jejím, chvílemi dosti nemilým zavazadlem, jež se odkládá tu 

a tam ve vagonu na polici, v restauracích na lavice, v kostelích na dlažbu do stínu – 

a chvílemi se rozváže, aby se odtud vyndala houska, nějaké občerstvující kapky – Leopolda se 

mi svěřila, že má s sebou morfium – ona totiž mívá silné záchvaty, kdy zůstává mrtva.  

 Když jsem s ní byl sám, vzpomněl jsem si na Rudou záclonu621  Barbeye 

d’Aurevillyho, jenže bez výčitek svědomí, a pouze takto: „Co si počnu, kdyby ji to chytlo?“ 

Cestou jsem se dověděl a zakusil všelijakých věcí o stavu světa na konci časův... Tak např. 

přijel jsem sám a sám o půlnoci a vláčen cestovnickou půlnoční ospalostí a únavou do jistého 

místa Moravského Švýcarska,622  maje ve svých ranách tolik oleje a vína od řečené 

samaritánky, že jsem byl rozhodnut ubytovati se v hotelu první třídy, anebo, jak stojí psáno: 

ersten Ranges. Půl hodiny zuřivě tisknu elektrický zvonek, klepu i na okno, vše marno... Byla 

již dávno půlnoc, a neotvírá se samotnému, neb se otvírá teprve tehdy, až před branou stojí 

tisícové, jak kdesi výborně praví Otokar Březina.623 Vláčím se tedy do městečka, kdež jest 

                                                 
619 Vigilie svátku Nanebevzetí P. Marie. 
620 Lukáš 10,30–34. 
621 Jules Barbey d’Aurevilly, Rudá záclona, Praha, Josef Pelcl 1898. 
622 Starší název pro Moravský kras. 
623 Otokar Březina o tom píše v eseji Perspektivy. 
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fara a čtyry hospody. Marně hledám lože. Avšak chytili mne „strážcové města“,624 abych 

mluvil dle Písně Šalomounovy, totiž dva ponocní, a vzdor tomu, že jsem dal každému 

znamenitou cigáru (nacpal mi je do kapsy v Brně přítel Ladislav Tomášek,625 velký ctitel 

Studia a Léona Bloy) – zakázali mi bouřiti obyvatelstvo, řkouce, že člověk bez cíle nemá na to 

práva, a pohrozili mi, že by museli konati svou povinnost contra me626 (měli s sebou i psa), 

jestliže se z obce nevzdálím. Marně jsem podotknul, že jsem kněz, marně jsem připomenul, že 

pouť, svatá pouť jest také cíl – i šel jsem, o jedné hodině po půlnoci nazpět na nádraží půl 

hodiny vzdálené: po stranách cesty mé strměly černé loupežnické lesy, jejichž mlčení 

doprovázela svým sykotem lstivá, ironická řeka, občas nějaký pták zvolal svým posmrtným 

hlasem – jako bych šel v těsném stínu nebetyčných hradů – a téměř za každým dvacátým 

krokem přeletěla mi nad hlavou hvězda, vypuštěná jako z pekla – její tichý ohon zasyčel vždy 

mrazivě v mé páteři a krvi… Sotva jsem ulehl v čekárně na bleší lavici (už tam jeden ležel, 

sezutý a chrápající, vůní jeho nohou byla naparfémována celá místnost jako starým 

ementálským sýrem) – byl jsem velmi zemdlen –, vrazí jakýsi konduktér, jehož láteření mne 

uvědomilo, že mám býti v hospodě, a nikoli na nádraží... Nadzvedl jsem hlavu, jako bych se 

chystal pryč, kdežto můj „souložník“, vousáč (jehož jsem se během svého zdřímnutí přestal 

bát, na opuštěném nádraží prostřed loupežnických lesů – vraždy, i hromadné nejsou v těchto 

lesích právě zvláštností, o čemž nás poučují noviny) chrápal dál, anebo tím onomu 

konduktéru vědomě odpovídal. I coural jsem se po peroně, až konečně o třetí hodině téže noci 

vsedl jsem do prvního vlaku, jenž tudy jel k Brnu – rozhodnuv se, jakmile přijedu do Brna, že 

půjdu do hotelu ersten Ranges a budu tam spát celý den – jinou myšlenku jsem totiž neměl. 

Avšak následkem nočního chladu (plášť jsem si byl na cesty nevzal) přijel jsem do Brna ve 

stavu procitlosti, i vypil jsem v restauraci nádražní ersten Ranges o čtvrté hodině k ránu kávu, 

v jejíž horkost jsem byl pevně doufal – a roztrpčen i tímto zklamáním ersten Ranges, odjel 

jsem za chvíli nato prvním vlakem v třetí třídě kamkoliv... Nemyslete, milý příteli, že moje 

vypravování jest tak neplodné jako moje cestování, neboť mohu Vám nyní dokumentárně říci 

tuto náboženskou pravdu: Chudému nepomohou ani peníze! Každý pes i potmě vidí, že jste 

bez cíle... tj. člověkem bez místa. Tajemství! Tajemství! Můj Bože Náš!  

 Od této chvíle nepochybuji, že i svatý Josef měl tehdy peníze, a dosti peněz, ba 

všechny své peníze, když tehdy hledal nocleh v Betlémě.  

                                                 
624 Píseň písní 3,3: „Našli mě strážci obcházející město: ,Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?‘“ Deml 
tento verš citoval také v dopise č. 52. 
625 Ladislav Tomášek (1879–?), kaplan u sv. Tomáše v Brně a Demlův spolužák ze semináře. 
626 Proti mně. 
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 Ba, tolik víme z blažené Anny Kateřiny Emmerichové, že svatému pěstounu 

nepomohlo ani ono zlato svatých Mágův... Leopolda dala mi květ šeříku (v Šaraticích kvete 

nyní šeřík), jest to nyní vzácnost. V Jinošově (kde jsem potom spal celý den, po tolika nocích 

probdělých) utrhl jsem si na hrobě své sestry627 dvé karafiátů; ale můj šeřík odjel beze mne 

kamsi k Praze, a mé karafiáty uchvátil vlak buďto k Vídni, nebo ke Lvovu. Takové jest moje 

cestování...  

 Váš dopis ze 7/8 očekával mne od předevčírka v Babicích, kamž mi ho p. Florian 

s p. Střížem byli donesli. Nikdo nevěděl po celý týden, kde mne kozel honí, tj. kde jsem, neb 

mám ve zvyku jen takto putovat, a bezpochyby jest to má jediná rozkoš, aby se o mně 

nevědělo, a rád si jí časem popřeju... 

 Že mi váš list byl velice milý, můžete posoudit z toho, jak dlouze na něj odpovídám… 

Chápu, že toužíte po mém slově, a nezazlívám Vám toho, vždy toužíme po slově člověka, 

jenž jest cizincem, jenž se cítí zcela nepředpojatým, zcela nezadaným, jenž jest bez cíle... Jak 

chápu tuto poezii, jak toužím po takovém, jak jsem povděčen takovému!  

 Možná, že právě tento stav člověka měl na zřeteli Apoštol, když pravil nabádaje, že 

jsme cizinci na světě...628 

 A bezpochyby jen tehdy rádi a mnoho mluvíme, jsme-li cizinci s cizincem – 

a bezpochyby jen proto někdy tak dlouho mlčíme i k nejbližším přátelům, a právě k těm... 

A bezpochyby jen proto tak nerad píšu Vám o svých záležitostech s konzistořemi, preláty, 

děkany, faráři, umělci a ostatními lidmi místa a cíle... Jak žárliva jest Krása, nemilující tuto 

přesnost schematismů, bedekrů, domovských listů, pasů a všeho, co obsahuje dnes jak ve 

státě, tak v církvi pojem burelu.629 – 

 Za Pelerin de Marie pošlete abonement přímo Nalèsovi. 

 Na Rigaudovy Annales těšíte se právem: jestli Vám dosud nepřišly, tak mu o ně sám 

dopište, neb jest možno, že můj dopis se ztratil. Už se za Vás zase dobře mohu modliti, čiňte 

tak i Vy za mne denně, urget necessitas.630 Ostatní se dovíte ve Staré Říši a zde. 

 Kdy přijedete? Škoda, že tu už nejste! 

 „Licht und Liebe“631 Vám odporučuji, chcete-li, ty pohledy mne zajímají. 

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
627 Matylda Demlová zemřela 26. dubna 1910 v Jinošově. 
628 První list Petrův 2,11: „Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte 
se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši.“ 
629 Oxid manganu. 
630 Tíseň svírá. 
631 Licht und Liebe (Světlo a láska, 1909–1939), časopis pro podporu katolické misie v Indii, vydávaný ve Vídni. 
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Už i jiné inkousty beru, abych i v tom byl cizincem.632 –  

                                                 
632 Tento dopis je napsán převážně červeným inkoustem. 
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73 D 

V Babicích, pošta Lesonice, Morava, na sv. Rajmunda Nezrozeného633 L. P. 1910 

[31. 8. 1910] 

Milý Příteli,  

 

slíbený Váš dopis jsem podnes nedostal, ač od té doby byl jsem již třikráte ve Staré Říši 

a devětkrát v Babicích. Z toho můžete posoudit, co se nalítám, zvláště když mimoto byl jsem 

čtyři dni v Brně, kamž mne pan biskup náhle povolal, aby mně mírumilovně řekl pouze tuto 

větu: Tak, pane Deml, jak se vám daří? Pořád stejně? 

 A s tímto svým výrokem propustila mne Jeho Excelence zase domů, naděného 

exercičními žvásty. – Téměř po čtrnáct dní byla teď u nás v Babicích a ve Staré Říši naše 

přítelkyně ze severních Čech, slečna Hilda Vaňkova,634 která Vás už od delší doby velmi ctí. 

Toužil jsem, abyste se s ní zde setkal, Vy však jste nepřišel. 

 Kanovník Dr. Rohling a opat Rohmer často mně píší.  

 Tisk Studia rapidně pokračuje (ovšem i naše dluhy), takže nyní každým měsícem 

budete překvapen novým ze Staré Říše svazkem. – Sdělte mi, mohl-li byste za týchž 

podmínek odsloužiti ještě tu jednu intenci, kterou dnes na lístku Vám přikládám? 

 Viďte, že se na mne ještě nehněváte? Váš (slíbený) dopis se asi poštou ztratil. 

Pozdravuji Vás co nejsrdečněji v bl. Anně Kateřině Emmerichové, za jejíž slávu u nás 

musíme se modliti. Váš  

 

Jakub Deml 

                                                 
633 Rajmund Nezrozený (asi 1200 – 1240), španělský světec, který během rekonkvisty usiloval o osvobození 
vězněných křesťanů.  
634 Mathilda Vaňková, učitelka v České Skalici a mecenáška Studia, adresátka dopisů Demlovy deníkové knihy 
Domů. 
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74 D (fragment) 

† V Babicích, pošta Lesonice, ten den po Narození Panny Marie, 1910 

[9. 9. 1910] 

Milý Příteli, 

 

prosím Vás, byste v nejbližších dnech odsloužil jednu mši svatou zur Verherlichung des 

Dreieinigen Gottes für Verstorbenen Anton Kukla.635 A jednu mši svatou für den Fürst-

Erzbischof Dr. Theodor Kohn.636 – Za podmínek jako ty dřívější, tj. že rezignujete na 

stipendium, neb dárce těchto intencí i tentokráte si vymínil, aby se celý obnos věnoval na tisk 

Studia, což Vám jistě není proti mysli. Kdyby Vám nebylo možno těchto dvé intencí 

odsloužiti do deseti dní, prosím Vás, sdělte mi to obratem, an bych se musel o persoluci637 

tuto postarati u někoho jiného z našich přátel. V každém případě sdělte mi aspoň lístkem, jak 

jste tuto moji novou „nabídku“ přijati mohl. Když sami peněz nemáme, musíme být vděčni 

Bohu, jenž, nehledě na naše viny, nám tohoto zlatého krkavce čas od času posílá, anebo, 

abych se Vám aspoň částečně přiznal: tuto zlatou „Orlici moravskou“, jak říká pan Florian. 

Nebýti jí, této – ženy, nevím, kdo by byl letos naše tiskaře živil a okouzloval... Leopolda to 

není, bohužel. Ale na každý způsob jest to neslýchaný a nevídaný zázrak Prozřetelnosti Boží, 

který nechce, aby zahynul podnik tak dobrý, jakým Studium jest. Z „abonentů“ neplatí nám 

totiž žádný, [...] 

                                                 
635 K oslavení trojjediného Boha za zemřelého Antonína Kuklu. 
636 Za knížete-arcibiskupa Dr. Theodora Kohna. 
637 Odsloužení mše. 
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75 D (fragment) 

Povýšení svatého Kříže 1910 

[14. září 1910] 

Nejdražší Příteli, 

 

bezpochyby dnes (ani dřív, ani později) jest na mně, abych se Vám zmínil o jednom ze svých 

snů. Jest tomu již několik měsíců, co se mi to zdálo, tj. právě na svátek Knížat 

Apoštolských,638 k ránu, zcela před procitnutím. Náš lid říká, co se zdá k ránu, to že se vyplní, 

co pak se týče mne, pamatuji si vše dopodrobna, neb to bylo přímo před procitnutím, a já již 

potom neusnul. Nebudu Vám vypravovati celý svůj sen, nýbrž toto jen: 

 Jsem v Praze na oratoři chrámu, jenž souvisí s kněžským seminářem. Oratoř má 

výklenky, otevřené do lodi chrámové. V jednom z nich stojím či klečím, dívaje se dolů do 

chrámu, osvětleného sluncem, velmi prostranného, a tedy velmi světlého, vysokého chrámu. 

Stěny nevrhají stín, lavic jako by nebylo, anebo ztrácejí se tak, jak v brněnském dómě. Nevím 

proč, oratoř mi připomíná chrám svatomartinský v Třebíči, kde po osm let býval jsem 

přítomen „školní“ mši, a loď chrámová vybavuje mi v mysli katedrálu brněnskou, jenže 

jakoby bez oken barevných, jak bývalo za mého dětství v kostele tasovském. Kdož ví, nemají-

li chrámy zasvěcené týmž svatým úplně stejný charakter a nemají-li v naší mysli tutéž 

velikost. Zdá se mi, že obrazy nad hlavním oltářem v Třešti, v Lulči a v Třebíči zasazeny jsou 

do téhož temna. Kostel mého rodiště jest v mojí představě zrovna tak veliký a prostranný jako 

brněnský dóm. – Jsem však v Praze, neboť z Třebíče jel jsem na západ k severu, nejprve však 

na západ, neboť východ a západ jsou hlavní světové strany, kdežto sever a jih toliko 

výpomocné pro naši řeč. Světové strany mého snu a mé osoby jsou totožny se světovými 

stranami map, tj. nalevo západ, napravo východ, sever nahoře, jih dole. Tak jest to v mém 

duchu i když nespím, takže obrátím-li se v krajině jinak, než stojím před mapou, těžko se 

orientuji. Jest asi plný den, ač nikoli poledne: to jest buď před námi, anebo za námi. Nejvíce 

světla jest u oltáře a v presbytáři; tak bývá za slavných služeb Božích. 

                                                 
638 Apoštolů Petra a Pavla, 29. června. 



 209 

76 D (fragment) 

Sancta ANNA Catharina Emmerich, o. p. n.!639 

Impressio Stigmatum S. Francisci,640 1910 

[17. 9. 1910] 

Babice, pošta Lesonice 

Drahý příteli, 

 

magnificat anima nostra Dominam641  za Vaše první a tak rychlé IMPRIMATUR. 

Nepochybuji, že to urychlili: zaprvé – krev Nejdražší, jež raději protrhává Ruce, Nohy, Bok 

a Tvář v síto mění, nežli by stála po způsobu krve buržoů v záložnách; zadruhé – světice 

sama, která, jak čteme u Schmögera, prorokovala, že v domově svém bude neznáma, avšak 

daleko za hranicemi ctěna a milována u jistých duší; zatřetí – přísežné formule, jež Přesvatý 

Pán Náš PIUS X. jako chomouty, biče a uzdy nucen jest aplikovati našim nejdůstojnějším 

ordinariátům a konzistořím; začtvrté – naše modlitby a kletby, proskripční „listiny“ Studia, 

staroříšská inkvizice – těchto čtvero věcí umožnilo a urychlilo Vaše první imprimatur, 

přeslavný, nesmrtelný Váš debut... 

 Hlavní překážkou milostí nových jest prý nevděčnost, a protož neopomeňte na 

poděkování za přijatá dobrodiní, ke cti Naší Paní Lasalettské a svaté Anny Kateřiny 

Emmerichové obětovati co nejdříve mši svatou. Toť první. A druhé: v překladu pokračovati...  

 Přítel náš opat Rohmer jest již ve Francii, v Toursu. Byl tam pozván slečnou 

Laurenceau – jež jest představenou de Maison Hospitaliére. 

 Blahoslavený Ventura642 má celé knihy o tom, že bez ženy Pán Bůh v Církvi nic 

nespraví... 

 Proto asi Matka Boží jest tolik bolestná... parturiens usque adhuc…643 

 Tisky nové Studia se kupí ve věž babylonskou... 

Jak už jsem Vám řekl, v Praze pro nás horlí učitel za učitelem. Na důkaz posílám Vám jeden 

dopis (mně adresovaný) ukázkou. 

 

Adresa: 

Acta Apostolicae Sedis, 

                                                 
639 Svatá Anno Kateřino Emmerichová, modli se za nás! 
640 Stigmatizace sv. Františka. 
641 Duše naše velebí Pannu. Parafráze Lukáše 1,46: „Duše má velebí Pána.“ 
642 Snad sv. Bonaventury (1221–1274), italský františkán, mystik, teolog, filozof a učitel církve. Deml z jeho díla 
přeložil Slavíka sv. Bonaventury, kterou doplnil vlastním výkladem. 
643 Připravující se stále ještě k porodu. 
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Administratio 

Tipografia Poliglotta Vaticana,  

ROMA, Italia 

Abonnement 15 lir. Svoji adresu napište zřetelně, česky, takto: 

P. MATĚJ FENCL  

sacerdos S. E. R. 

Austria, Bohemia UHŘÍNĚVES u Prahy 
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77 D 

Vigilia Sancti Mathaei A. D.644 1910 

[20. 9. 1910] 

AVE REGINA COELORUM, SALVE RADIX!645 

 

Nejmilejší, 

 

VČERA, chtěje do Staré Říše, časněji jsem vstal, vzbudil pana kaplana,646  aby mně 

ministroval, jdu do kuchyně pro vodu, nikdo tam, jen náš osmdesátiletý „dědoušek“ (jak 

říkáme místo „čeledín od telat“; p. auditor přibral jej před dvěma roky k této „funkci“, 

dědouška, když stařec neměl kam jít – takový jest pan auditor), a ten si mně zanaříkal, jak mu 

jest zle, zima (ač leží u kamen v kuchyni), bolení „všeho“ – doktor řekl „marasmus“ – a tak 

jsme nejprve dědouška zaopatřili (už letos potřetí), a potom jsem šel celebrovati. 

 Po mši svaté nikoho jiného nevidím v kostele jak pana Floriana s p. Střížem. Pravda, 

bylo to 19. září, a oni přišli sem oslavit Zjevení Nôtre Dame de La Salette. Ve staroříšském 

kostele, kde „vládne“ farář-modernista, nelze s Církví ničeho slavit, toť jasno.  

 Přátelé Studia dali se zdržeti do večera, také toho bylo třeba, řešilo se několik dobrých 

i zlých věcí – och, škoda nastokrát, že se i fyzicky netouláte s námi, že se nezúčastňujete 

našich bezmála každotýdenních konferencí, válečných i „hospodářských“ porad, škoda 

nastotisíckrát! Kromě nás čtyř staroříšskobabických a slečny Mathildy Vaňkové jste už 

jediným členem naší „redakce“, tj. členem, jemuž lze ukazovati naši „nahou pravdu“, 

svěřovati „redakční tajemství“ Studia. Otto byl na tyto věci příliš mlád, a teď zase jest na to 

příliš stár, ač jak víte, v armádě jest kázeň a subordinace kořenem vítězství. Přejeme 

a poskytujeme svému důstojnictvu svobody a výhod, jakých žádný jiný stát poskytnouti 

nemůže, avšak Otto nechtěl se rozhodnout (pamatujete na onoho „bohatého mládence“647 

z EVANGELIA?), kolísaje duchem mezi námi a mezi sebou samým, mezi Varhanami 

a Klavírem, mezi Chrámem a Operou, mezi Církví a Světem – přemýšleje, jak to udělati 

a navléci, aby Vlk byl syt a Ovce zůstala celé, a maje za to, že mezi Širokou a Úzkou cestou 

musí býti ještě nějaká třetí, byť jen pro něho samojediného. 

                                                 
644 Vigilie svátku sv. Matouše Léta Páně. 
645 Buď zdráva, královno nebes, buď pozdraven, kořeni! Začátek mariánské antifony. 
646 Ludvík Vrána (1883–1969), kněz, překladatel a spolupracovník Studia. V září 1910 byl jmenován kaplanem 
k Josefu Ševčíkovi do Babic, kde se seznámil se Studiem a začal s ním spolupracovat. Potkal ho proto stejný 
osud jako Jakuba Demla a už v lednu 1911 byl přeložen – do Oslavan u Brna. Po svém suspendování pobýval do 
konce 20. let ve Staré Říši a pomáhal ve vydavatelství. 
647 Matouš 19,16–22. 
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 Rodičům svým věnoval jen opovržení zoufalého úsměšku, ač panem Florianem často 

pro to kárán, ale stále si je nechával v záloze jako nás, bystře hlídaje a větře, kde jest větší 

naděje k pianu. Konečně, ztrativ trpělivost, poznal, že větší naděje jest u rodičův, kdežto větší 

naděje, ba jediná možnost publika umělce důstojného že jest v Studiu. Mimoto má Studium 

možnost možností bezedných, což se podobá životu věčnému, čili, dle biografií slavných 

Skladatelův, jest totožno s nesmrtelností...  

 Praha měla na Ottu vliv smrtelný – ďábel (jenž Umění rozumí) kalkuloval dobře, 

i chytil milého Ottu na žádost očí. Z Prahy (a Ďábel se přičinil, aby Otto do Prahy šel) vrátil 

se Otto tak, že jsme ho nepoznávali. Duši rozkouskovanou a tím zeslabenou, neb právě Ďábel 

vynalezl onu zásadu: Divide et impera.648 Že se Otto nerozhodl v době Bohem uložené 

zkoušky pro BOHA, kolísaje a „kulhaje na OBĚ strany“, začal ho Bůh vyvrhovati ze svých 

úst. Co k němu Bůh, Otec Chudých, mluvil, šlo jedním uchem tam a druhým ven, a ve vteřině 

už nevěděl, co se mu řeklo, ač vůbec-li to věděl, neb tolik, tolik jej fascinovala vidina jeho 

očí: orchestr a nabité hlediště, že by jabko nepropadlo, plynová světla, potlesk tisíců dlaní, 

kytice, vavříny...  

 Nevěda, co mluví a ke komu, zimničně se vyptával na naše přátely, co který píše, kdy 

který přijede, byla-li u nás již hraběnka Attemsová, kdo jest to ta „Sestra Veronika“, kdo 

„slečna Matylda“ atd. atd. atd. Ubohý Otto byl k nevystání, tolik, tolik jej rozleptala, 

rozmrazila, rozhorečnila Sláva, jejíž recepty přece zná (chudák citoval nám takové věci 

z Beethovena, Wagnera, Vincent d’Indyho atd., háje se tím proti nám, nevěda – jak tetřev 

hlušec – co a komu na sebe bez nejmenšího studu odhaluje!). Sláva, která jest tak rozkošná, 

ale zase tak rychlá ve své jízdě, že jest nutno nechati všeho, rodičův, IV. přikázání (to nemá 

zde onoho strašného významu), přátel, spánku, ohledů, paměti, závazků, slibů, varování, 

opustiti všecko a letěti za jejím triumfálním vozem, nepodaří-li se zachytiti nejprve rozvoru, 

potom korbu jejího kočáru, vyšvihnout se s rozbitými kotníky, s roztrhanými rukávy k jejímu 

boku, přivinout se césarsky k jejímu majestátu plných ňader tlumených topasy, korály, 

perlami, ametysty, opály, tyrkysy, rubíny, brilanty – na řece purpuru, atlasu, hedvábu, 

brokátu, zlatohlavu, v moři a jezerech elektrických žárovek, pod nebeskými klenbami divadla 

pražského, budínského, vídeňského, berlínského, mnichovského, bayreuthského, pařížského, 

londýnského, chicagského, petrohradského, sydneyského – popřípadě za pedály a píšťalami 

elektrických pohonů chorálu gregorianského na Slovanech, v Římě, nad Seinou, nad Perosim, 

nad Perosim... 

                                                 
648 Rozděl a panuj. 
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 Ubohý Otto, letí chrámem, sotva polyká hostie ve svém šílenství – a kdyby tak neletěl, 

řeklo by se, že jest opilý na mol! 

 Býval u nás tolik týdnů, tolik dní, že jsme ho bohužel, musili poznati. 

 A dnes Vám to píšu, protože jste byl tak laskav, a ve svém posledním listě o své 

návštěvě u Otty se zmiňujete.  

 Jednotlivosti, pro Ottu velmi a smutně charakteristické, Vám tu neuvádím. Toto zajisté 

stačí Vašemu vlastnímu postřehu. Chtěl jsem Vám to vše vypravovati jen ústně, nemohl jste 

však přijeti.  

 Teď zas něco jiného. 

 Prostřednictvím knihkupce Acta S. Sedis649 rozhodně neobjednávejte! Těch 15 lir jest 

pro Sv. otce almužnou, a – závěr si učiníte sám.  

 Nemáte-li peněz, počkejte. Do té doby rádi Vám Akta půjčíme, budete-li si přát. 

Hleďte si Akta opatřit, neb sotva jest v našem mizerném kléru jediný, jenž by nečetl novin, 

a Acta S. Sedis jsou jedinými kněze a katolíka důstojnými novinami. Víte přec, že ordinariátní 

tiskoviny na všechno nestačí. 

 Výnos ordinariátu pražského o Vašem překladě mne překvapil: neb jsem v diecézi 

brněnské, což jest bezpochyby od kořene brn-ěti. 

 Podstatný rozdíl mezi ordinariátními výnosy pražskými a brněnskými jest ten, že ony 

jsou klidné, tyto pak nervózně rozčilené; ony důstojné, tyto strejcovské; ony atd. atd. 

 Nuže, užívejte horlivě své dobré Vrchnosti – v této věci dobré, tj. rozumné Vrchnosti. 

 Pepík Mnichovický nás pobavil. – „Kněz, který jest jinak zbožný a velmi řádný 

a velmi horlivým duchovním správcem“, a „nevěří, že Náboženství chrání národy od 

záhuby“, jest bezbožný neřád, tedy hluboko pod Jidášem! 

 Ona česko-německo-francouzsko-stenografická slečna „přišla“ včera před konferenci 

Studia, a přiřkly se jí zatím „mravy méně přiměřené“; mimoto bylo všeobecně naznáno, že 

jest pod vlivem jednoho z našich upřímných přátel, jenž si netroufá pozvednouti oči k nebi, 

maje za sebou viditelný poklesek a nemaje odvahy činiti pokání, a maje mimoto několik tisíc 

korun pod dohledem lidí rozumných, maje tam těchto 2000 korun vlastní vinou, a nechtěje 

ztratiti naděje na jiných 30 000 K, jež může, bude-li „poslušna až k smrti“, jedenkráte zděditi. 

Takové věci se povídají lépe ústně: vidíte, že jste měl sem přijet! 

 – Slečna Leopolda zas po čtyřech nedělích mi psala (ač já již po osm neděl jsem jí 

neodpověděl), a tu jsem uznal za dobré říci: „Dále“ na její zaklepání, a dodati: „Moje dvéře 

jsou každému vždy otevřeny, a každému dle potřeby pomohou“ (jsem člověk, a přicházejí ke 
                                                 
649 Acta Sanctae Sedis (Akta Svatého stolce) oficiální papežské periodikum vydávané v letech 1865–1908, 
předchůdce Akt Apoštolského stolce (Acta Apostolicae Sedis, 1909 – dodnes). 
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mně lidé – Bůh nás totiž nepotřebuje, a jistí lidé jsou vskutku už tolik bohati, že jim chybí už 

jen docela málo, takže já dobře na to svým majetkem stačím). 

 A dodati: „Po dobré rozvaze a zajisté k obapolnému našemu prospěchu, drahá 

Leopoldo, ustanovil jsem se na tom, na čem se byl ustanovil moudrý farao, říkaje: Jděte 

k Josefovi.“ 

 Ach, ano, milý Příteli, nejen Leopolda, nýbrž i biskup Huyn, všichni naši biskupové, 

všechny naše diecéze, všichni Bitnarové, Bouškové, poslancové, konzistoře atd. rádi by mne 

milovali bez Josefa Floriana!  

 Tak, milý příteli Fencle, řekl jsem Vám krátce historii všech mých Lásek během 

posledního kvinkvennia,650 historii roztomilých, upřímných lstí, které mi však od minulých 

Vánoc nejsou roztomily, an jsem definitivně pochopil, že jíti k Josefovi prostě nechtějí, ač 

jsem jim k tomu, i v nejtěsnějších uličkách, i na nejšpinavějších cestách tak upřímně 

a doufanlivě pomáhal. Vydám o tom po své smrti – knihu. Neb pracuji a lopotím se jen a jen 

kvůli literatuře, jak víte... 

 Msgr. Rigaud mi zas psal: obdivuje se oběma Schwaigerovým obrazům (svatým 

Cyrillu a Methodějovi, P. Marii Hostýnské), jež jsem mu, jakožto příteli Moravanů, daroval. –  

 

Váš, Váš Jakub Deml 

                                                 
650 Pětiletí. 
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78 D (fragment) 

Stará Říše, na sv. Matouše 1910 

[21. 9. 1910] 

Maria vivat! Drahý, včera večer přiletěl do Babic pan Stříž, a dnes už jsem obědval ve Staré 

Říši, odkud Vám toto píši. Nejnovější zprávy jsou: P. Stella 200 K, Paní Lasalettská 200 K, 

pan auditor 50 K, jeho nový kaplan P. Vrána (je ve sborníku!)651 50 K, pan děkan Bruno 

Sauer652 21 K, – dohromady 521 K, to vše zrovna na 19. září 1910 a tuto chvíli už nám z toho 

nezůstalo „ani vindry“, avšak rozšířily se nozdry našim tiskařům... (u Trnky „visí“ 900 K atd.) 

Tak vidíte, jak se Nebe o Studium stará! Tento týden budeme rozesílati [...] 

                                                 
651  V osmém sborníku Studia z listopadu 1910 byly otištěny dva Vránovy překlady z angličtiny, 
z G. K. Chestertona – polemika Johanna d’Arc a úvaha Kluk.  
652 František Bruno Sauer (1857–1937), premonstrát, bratr Alfonse bauera, jméno Bruno přijal jako řádové 
jméno, působil jako farář v Jihlavě nebo zastával různé funkce ve Strahovském klášteře; básník z okruhu 
Katolické moderny, skladatel chrámové hudby. Básně publikoval pod pseudonymem František Kyselý či Bruno 
Kysela. 
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79 D 

S. Elisabeth Viduae653 1910, Babice, Lesonice 

[19. 11. 1910] 

Milý příteli, 

 

abyste i Vy měl na tom nějaký podíl: včera mi přinesl p. Florian dopis, omlouvaje se, že 

z nedopatření ho otevřel. Na obálce jest psáno: Austria. Rmo Dr. Jacobus Deml Stará Říše, 

Moravia.654 Doslova tak. Pan Florian myslil, že mi píše Colacurcio. Ale uvnitř byl dopis 

s odznakem papežským (na obálce jest pečeť kardinálská), a první řádek zní: Ex Aedibus 

Vaticanis, die 14 Novembris 1910. Potom následuje: SSmus Dnus Noster Pius Pp. X 

celebrabit Missam ad intentionem sacerdotis Jacobi Deml, cui fausta omnia a Domino 

adprecans, Apostolicam Benedictionem perlibenter impertit. 

Joannes Bresso 

ab Into. Sac. S. S.655  

 

 Tak už to víte všecko, a přece nevíte všecko. Posílaje před dušičkami Svatému otci 

několik dopisů o vnitřních i vnějších poměrech diecézí českomoravských, prosil jsem Ho při 

té příležitosti, aby sloužil na můj úmysl jednu mši svatou. Toť vše. Před měsícem poslal pan 

Stříž Jeho Svatosti velký balík našich publikací: prohlížíte-li Acta Ap. Sedis, z posledního 

čísla vidíte, že kromě Studia všechno ostatní jest teologům zakázáno. Pan Florian, pan Stříž, 

† P. Josef Polák, † Ernest Hello, † Barbey d’Aurevilly, † Villiers de l’Isle Adam, Sestra 

Veronika, a několik jiných duchů dobrých pracuje s velkou intenzitou. V nejbližších dnech 

spatříte rozvířená kola jejich vozů a křídel. A proti těmto uvidíte zmatená a rozbouřená kola 

vírů pekelných. Potom nemeškejte přispěti mně na pomoc silnou modlitbou, která bude tím 

účinnější, odsloužíte-li na ten úmysl jednu mši svatou ke cti Panny Marie Lasalettské za 

† P. Josefa Poláka. 

 Rád bych věděl, jak Vám jde překlad, a jaké jsou v té věci Vaše naděje. Jsem na to 

zvědav ze samolibosti, an se na ten úmysl každodenně za Vás modlím. Zdali pak mne slyší 

Dülmenská656  i v tom, když mne tak skvěle slyší v jiném? Jsem přesvědčen, že 

v Emmerichové jest Vaše i spása i sláva. Máte se na co těšit, ač nemůžete vědět útěchy té 

                                                 
653 Sv. Alžběty vdovy, míněna sv. Alžběta Durynská. 
654 Rakousko. Nejdůstojnějšímu Dr. Jakubu Demlovi, Stará Říše, Morava. 
655 Z chrámu vatikánského, dne 14. listopadu 1910. Nejvyšší Pán náš Pius papež X. odslouží mši na úmysl kněze 
Jakuba Demla, jemuž vyprosí od Boha vše dobré, a velmi rád mu uděluje papežské požehnání. Joannes Bresso, 
na úmysl Svatého otce. 
656 Kateřina Emmerichová prožila část života v klášteře u vestfálské vesnice Dülmenu, po zrušení kláštera žila až 
do smrti přímo ve vesnici. 
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velikost. Teď se obírám svatým Bernardem a jsem připraven na dalekou cestu z těchto 

smutných vlastí. Nemůžete znát rozmanitost a sveřepost mých trampot, neb jako hříchy proti 

Duchu svatému jsou nad milosrdenství Boží, tak i jisté bolesti jsou nad lidské slovo 

a představu... Neopomínejte modliti se za mne! Jsmeť v celé naší vlasti všeho všudy čtyři 

kněží katoličtí. Donedávna byli jsme jen tři. 

 Zatím jen tolik. Ale vidíte, že na Vás nemohu denně nemyslit. 

 

Váš Jakub Deml 
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80 D 

Ten čtvrtek po I. neděli adventní 1910  

[1. 12. 1910] 

† 

Milý příteli, 

 

prosím Vás, odslužte v tomto adventě dvě mše svaté na úmysl Sestry Veroniky, která nás tyto 

dni ve Studiu navštívila, a navštívivši, velice potěšila. Datum mi oznamovat nemusíte. 

 Máte asi velmi mnoho práce, ale to myslím nevadí, abyste neměl radost z pana Stříže 

a Josefa Floriana. Co mne se týče, daří se mi, chvála Bohu, dobře. Dnes mi pan biskup 

konečně poslal Celebret apellationis causa657 na cestu do Říma. Též konzistoř mi psala, 

nabízejíc mi vyšší plat, když udělám, čeho si nepřeji. Nezapomínejte na mne, s Mementem, 

milý spolučiniteli!  

 

Srdečně a bratrsky Vás pozdravuje  

Jakub Deml, kněz římský 

                                                 
657 Celebret (potvrzení o řádném vysvěcení) pro soudní odvolání. Deml se chtěl odvolat do Říma kvůli svému 
zadržovanému platu, protože brněnský ordinariát nebyl dlouhodobě ochoten se tímto problémem zabývat. (Srov. 
Deml brněnskému ordinariátu 11. listopadu 1910, opis dopisu zaslaný Josefu Florianovi.)  
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81 D 

Tu sobotu před Jménem JEŽÍŠ 1911  

[14. ledna 1911] 

Carissimo sacerdoti MATHIAE, Jacobus putredo. Puto Te nondum audisse quidquam de 

Maria Julia Virgine.658 Rogo Te, frater, velis pro eā offerre duas vel potius tres Missas, et 

quidem ante diem nonam Februarii, ut ipsam in passione adjuves. Quae virgo per triginta tres 

iam annos in lectulo decumbens neque cibum nec potum sumit humanum, neque dormit 

unquam, est autem stigmatizata, habetque spiritum prophetiae. Certe non est necesse, ut plus 

de ipsa loquar Tibi, qui Catharinae Emmerich vitam miraculosam perscrutaris. Sacerdos, qui 

adstat lectulo huius electae, misit mihi imaginem ejus photographicam.659 – Z Vašich sporých 

lístků do Říše posílaných vidím, že máte stále plno práce. Pan Florian Vás prosí, abyste mu 

sdělil, jak daleko jste s překladem Života Panny Marie; dle toho, to jest dle Vaší odpovědi na 

tuto otázku, pan Florian buď přišlápne na tisk Vaší knihy, anebo nechá tiskárnám požírati více 

knihy jiné. V poslední době, tj. od podzima až do této chvíle, jsem svědkem, kterak pan 

Florian se stará a pečuje, aby první dílo Kateřiny Emmerichové v českém rouše bylo důstojno. 

A velice trpí tím, že dosud nevzkřísil z mrtvých některého iluminátora století třináctého. 

Všechny jeho úporné modlitby za tuto milost zůstávají dosud oslyšeny. Toť hlavní příčina, 

proč Život Panny Marie není ještě vytištěn a proč s tím p. Florian dodnes nechvátal. Pan 

Florian mně a p. Střížovi připomenul, že se za tu milost modlí asi sám, že mu tedy buď nic, 

nebo jen málo pomáháme.  

 Přesto bude vydání Vaší knihy přece pěkné: jistá zasvitla naděje o těchto svátcích. To 

uvidíte, až bude kniha hotova; jak brzo, to závisí hlavně od Vás. 

 P. Ludvíka Vránu dle jména už znáte: v posledním sborníku jest jeho překlad ze 

Chestertona. P. Ludvík Vrána byl čtvrt roku kooperátorem v Babicích, tj. od měsíce září do 

1. ledna 1911. Zamiloval si pana Floriana, má rád všechny přátele p. Floriana, a proto byl teď 

z trestu přeložen do Oslavan u Brna. Na radu pana Floriana požádal brněnský ordinariát, aby 

směl sedmkrát do roka vydávati česky a bez poznámek Akta Apoštolské stolice, Akta starší 

i novější, jak už Studium začalo. Konzistoř biskupská milému P. Ludvíkovi odpověděla 

předně tím, že ho okamžitě přesadila. Mimoto mu odepsala, že se mu přísně zakazuje ona 

                                                 
658 Marie Julie Jahennyová (1850–1941), francouzská mystička a vizionářka. 
659 Nejdražšímu knězi Matěji, Jakub nehodný. Domnívám se, že jsi ještě neslyšel o Panně Marii Julii. Ptám se 
Tě, bratře, chtěl-li bys pro ni odsloužit dvě nebo raději tři mše, a sice před 9. únorem, abys jí samotné ulehčil 
v jejím utrpení. Tato panna již třicet tři let ležíc na loži nepozře ani lidský pokrm, ani nápoj, ani nespí, je však 
stigmatizována a má duši prorokyně. Jistě není nutné, abych o ní samotné říkal více Tobě, který zkoumáš 
podivuhodný život Kateřiny Emmerichové. Kněz, který stál u lože této vyvolené, mi poslal její fotografii. 
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Akta vydávati, poněvadž prý každý kněz latinsky umí, a pro jiné, tj. pro mimoduchovenské 

kruhy, prý Akta apoštolská nejsou! 

 P. Ludvík nadto má rozkázáno, aby se dostavil k audienci do rezidence biskupské. 

P. Ludvík byl již tyto dni v Brně (ač ne ještě u biskupa), a tam páni od konzistoře 

zacházeli s ním jako s prašivcem, od Floriana a Demla nakaženým; hrdlovali se s ním a řekli 

mu, že pan biskup proto ho přesadil, aby ještě více se od Studia kacířstvím nenakazil atd. atd. 

 Že prvorozená sedmiapůlletá dcera p. Floriana, Marta,660 chodí denně k Stolu Páně, to 

snad jsem Vám už psal. Nestalo se to, arci, bez farní mrzutosti. – Já teď bydlím „trvale“ ve 

Staré Říši: pište mi jen sem, a přece mi něco napište!  

 

† Váš Deml 

                                                 
660 Marta Florianová (1903–1973), nejstarší z dvanácti dětí Josefa Floriana a od 20. let vydavatelka staroříšských 
tisků. 
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82 D 

[po 15. lednu 1911] 

 Věru nevím, bratře milý, co jsem Vám už psal, a co ještě ne: tyto dni, v tomto novém 

roce, měl jsem toho mnoho zas, a tak nevím, zdali se neopakuji. Dle Vašeho listu se zdá, že 

ještě nevíte, že od 15. ledna bydlím trvale ve Staré Říši! 

 U chalupníka jednoho, na konci vsi, na opačném konci od p. Floriana. Mám pěknou 

světničku s oknem do polí a na lesy. Řekněte to Ottovi, a že za ten čas, co ukradl Pánu Bohu 

v Praze, už dávno si mohl pořídit ve Staré Říši také takovou světničku, a třeba lepší, 

a varhany s elektrickým pohonem, a lepší názory o Umění a správnější svědomí. Zdaliž život 

není více nežli Umění? 

 Děkuji Vám za Marii Julii: ona nezůstane dlužnicí: ona naučí Vás, vyprosí Vám ještě 

větší bezohlednost a bude Vás posilňovat tímto vnuknutím: Království nebeské trpí násilí, 

a jenom násilníci je uchvacují! Heslo Marie Julie zní: Utrpení pomine; co jsme vytrpěli, to 

nepomine nikdy. – 

 Kněz, který nepřijme Zjevení lasalettské, nemá co mluvit! 

 – Vaše diecézní zvěsti potvrzují všechna proroctví, jež byla vyřčena o kloakách 

nečistoty. 

 Schvalujete-li dnes moje bezohlednosti, eo ipso stáváte se čtenářem příští generace. 

Neb co chvíli přichází nějaký osel, a oznamuje mi, že jest čtenářem této generace. 

 Jak rád bych byl pyšným a neposlušným, ale není na Moravě nač a není na Moravě 

komu... 

 Místodržitelství mně hrozí, že mne povolá na vojnu... 

 Už plná dvě léta nedostávám platu.661 

 Můžete se o mně dočkati brzo ještě podivnějších zpráv... 

 Chraňte se dávati kacířům a modernistům Vaší konzistoře jediný halíř! 

 Ach, je to teď svět –  

 Moje cesta do Říma, jak mne znáte, nebyla odložena, už hezký kus jsem urazil, jsa 

trvale ve Staré Říši – a Anděl Hospodinův mi před měsícem nadiktoval list, jejž jsem poslal 

p. biskupovi do Brna... Musím se spokojiti už jen se zázraky, když Bůh je ve svém 

milosrdenství chce a dává...  

 

                                                 
661 Demlovi byl plat pozastaven k 1. březnu 1909 při jeho nástupu na „časově neomezenou“ dovolenou, teprve 
k 1. červenci 1911 mu byl přiznán roční důchod 420 K. Platu za léta 1909–1911 se domáhal za pomoci svého 
spolužáka z gymnázia, sociálnědemokratického poslance Bohumíra Šmerala. Korespondence Demla Šmeralovi 
je uložena Národním archivu ČR. 
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Váš Jakub Deml 

 

Nový obzor,662 Meditace, česky kočka, jinak Katze 

                                                 
662 Nový obzor (1911–1914), moravský literární časopis vydávaný v Olomouci, redaktorem byl František 
Dohnal. Nový obzor měl vyplnil mezeru mezi katolickými literárními časopisy, která vznikla po zastavení 
Nového života (1907) a zánikem časopisu Obzor (1910). 
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83 D (fragment) 

Ve Staré Říši, Zasnoubení P. Marie 1911 

[22./23. ledna 1911] 

Milý bratře,  

 

s tím Areopagitou jste neudělal dobře, neb totéž vydání a pěkně v pergamenu vázané, mám 

i já.663 Kdož ví, nedal-li by se Mussotter obměkčiti, a jestli by Vám to nevyměnil za knihy 

jiné, kterých ještě nemáme; pokuste se o toto požebrání, ale nejprve mi sdělte, co byste místo 

Areopagity objednal, abychom nekoupili zase něco dvakrát. – Dejte si vůbec pozor při 

nakupování knih, nespěchejte s tím a mějte stále na paměti, že Váš vydavatel Josef Florian, 

chci říci Antonín Stříž, jako duše očistcová trápí se ustavičně otázkou, kde nabrati peněz, aby 

se mohlo vydati Dílo Kateřiny Emmerichovy. Naneštěstí jste tak vzdálen od Staré Říše, že 

necítíte zubů a drápů našich nadlidských dluhů... Prosím Vás tedy, vzpamatujte se ve věci té 

a již buďte opatrnějším!  

 Pan Florian rád by dal do Vaší knihy obrazy celostránkové, barevné středověkých 

primitivů, již nějaké má, jiné shání, leze to do peněz, je za to dlužen, nyní dostává jen 

upomínky, groše nevidět po celý čas – a reprodukce barvotisková stojí jeden centimetr 

čtvereční šedesát halířů, tedy nejméně desetkrát více než světlotisk... 

 Dnes např. dostal p. Florian od Husníka-Häuslera664  z Prahy dva obrázky, dvě 

reprodukce barevné, docela malé obrázky, čtyři sta výtisků – a účet zní: 150 K! 

 Tu sv. Hildegardu už tedy čekejte, ale Mussottera o ni neupomínejte. Nyní překládám 

sv. Bernarda aj. 

 Legendu o sv. Františku od sv. Bonaventury můžete nám někdy poslat, to jste 

nechybil. – Iniciálky ve Vaší knize budou trojbarevné, první arch už dostal Florianovo 

imprimatur, sem tam ještě Vám opravili některé germanismy, máte prý čísti Bartoše, což 

i mně se stále připomíná. Co Vám takto o Vaší knize prozrazuji, činím o své újmě, proto mne 

nevyzrazujte! 

 Slyšte nový výnos: č. 125. Velebnému Pánu Ludvíku Vránovi, kooperátoru 

v Babicích. JELIKOŽ Acta Apostolicae Sedis jsou určena pro kruhy církevní, u kterých tolik 

znalosti jazyka latinského jest nutně předpokládati, že jejich překladu do jazyka národního 

zhola nepotřebují, nezná biskupská konzistoř žádného rozumného důvodu, aby žádosti Vaší 

ze dne 2. ledna t. r. vyhověla. Mimoto se podotýká, že čeho z Acta Apostol. Sedis kléru věděti 

                                                 
663 Areopagitica: Die Schriften des heiligen Dionysius vom Areopag, Řezno, Manz 1884. 
664 Jakub Husník (1837–1916), vynálezce v oblasti fotografie a tisku, se zeťem Arturem Häuslerem (1869–1938) 
založili úspěšný tiskařskou firmu Husník a Häusler se sídlem na Žižkově. 
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třeba, v Acta Curiae buď in originali aneb v obou zemských jazycích vždy se uveřejňuje. 

Vydávání zamýšleného periodického časopisu: Akta Apoštolského stolce Petrova se Vám 

proto přísně zapovídá. – Z biskupské konzistoře v Brně dne 5. ledna 1911. 

Dr. J. Hodr,665 kancléř  

 

 Současně s tímto výnosem byl P. Ludvík Vrána přeložen z Babic do Oslavan u Brna, 

od faráře k děkanovi, ze zdravé vesnice do čmoudu uhelných hutí a do spousty školních 

hodin: P. Ludvík Vrána, o němž biskup ví, že jest churav... 

 V prázdninách vánočních navštívil P. Ludvík Vrána p. Floriana: okamžitě bylo to 

referováno biskupovi, a okamžitě byl P. Ludvík přesazen daleko od nás. Právě tak trápil 

biskup P. † Poláka Josefa, tj. z téže příčiny jím strkal sem a tam. Mimoto bylo P. Ludvíkovi 

naporoučeno jíti ad audiendum verbum666 k biskupovi, a jak se zdá, byly mu zakázány 

veškery styky se Studiem. –  

 Francouzský kanonista P. Parent667 nám píše, že konzistoře brněnské výnos a zákaz 

Akt Apoštolské Stolice jest schizmatickou drzostí, dříve však arciblbstvím. Ano, tak stojí 

psáno: „Zdaliž stavějí svíci na kbelec?“668 Vídeňský Vaterland (deník) a francouzský La 

Croix (noviny) beze všeho publikují výnosy Apoštolské stolice: toť asi ty „kruhy církevní“, 

čili o kolečko víc. 

                                                 
665 Jakub Hodr (1848–1927), kněz, v letech 1889–1902 vyučoval v bohosloveckém semináři v Brně, od roku 
1901 byl kanovníkem při katedrální kapitule v Brně, později se stal jejím kancléřem. Z této pozice adresoval 
Demlovi často dopisy o neudělení imprimatur jeho knihám a překladům. (Viz Pro budoucí poutníky a poutnice 
nebo Rosnička.) 
666 Ke slyšení. 
667 Alfred Parent (1852–1917), francouzský kněz, autor knih o zjevení lasalettském, jednu z nich – o Maximinu 
Giraudovi a Mélanii Calvatové – napsal společně s Josephem Nalèsem. Ve Studiu byla vydána jeho kniha 
Očistec končí Rájem pozemským Velká u Strážnice, Josef Florian 1912. 
668 Matouš 5,15: „A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.“ 
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S. Martinae V. M.669 1911 

[30. 1. 1911] 

Drahý příteli, 

 

knihou svaté Hildegardy670 od kardinála Pitry velice jste nás rozradoval a velice nám 

posloužil. Jest to nejen nejkritičtější, nýbrž i nejsličnější vydání. Deo Tibique gratias!671 

 Moje noviny: 

 P. Ludvík Vrána u audience byl, a biskup Pavel hrabě Huyn mu ostře vytkl: 

 Zaprvé – že datuje přípisy ke konzistoři jménem Světce, což prý „ani Papež nečiní“, 

a což prý „jest směšné“ (ipsissima verba Episcopi672), a proto se toto křesťanské datování 

P. Ludvíkovi zakazuje.  

 Zadruhé – další slova biskupova: „Chtěl jste vydávati Akta Apoštolské stolice, to 

z návodu Floriana – jehož já bohudíky blíže neznám, ale z jeho psaní mé konzistoři a mně 

poznávám, že je to člověk hrubý, surový... I zakazuji vám vi oboedientiae673 veškeré s ním 

styky: jakmile zpozoruji to nejmenší, jste okamžitě suspendován!“ 

 Přitom biskup Pavel ještě si povzdychl: 

 „Ubohý Deml! Škoda jeho nadání!“ Etc. 

 P. Ludvík píše: 

 „Nepodívav se na mne, propustil mne. Slovo stačilo a byl by býval škaredý oheň: 

však, řekl jsem si, na to máme času ještě dost.“ 

 Břemeno, které v Oslavanech na P. Ludvíkovi spočívá, jest takové, že není pochyby, 

že ho biskup chce sprovodit se světa, jak učinil † P. Polákovi.  

 Jenže P. Ludvík má dobrou vůli a jest nejstatečnější ze všech kněží, jak je znám. 

Zdržuje ho toliko to, čemu na sobě říká „nezkušenost“ – to se brzo spraví... 

 Uvidíte, jak to dopadne! 

 Uvažte, co to znamená coram Deo et hominibus, praesertim autem coram Ecclesia,674 

když biskup pod trestem okamžité suspenze zakazuje knězi veškeren styk s některým 

diecézanem... 

 Uvažte přitom, že 

                                                 
669 Sv. Martiny, panny a mučednice (V. M. – virginis et martyris). 
670 Analecta Sanctae Hildegardis opera spicilegio Solesmensi parata es, ed. Jean-Baptiste Pitra, Paříž, Typis 
Sacri Montis Casinensis 1882. 
671 Bohu a Tobě díky! 
672 Vlastní slova biskupova. 
673 Pod poslušností svého úřadu. 
674 Před očima Boha a lidí, především však před zrakem církve. 



 226 

1.) zákon musí být absolutní (jinak jest nesmyslem) 

2.) onen diecézan (Josef Florian) chodí každodenně k svatému přijímání, což 

biskup ví, a nynější staroříšský farář, jak mi sám řekl, vydal, byv výslovně tázán, o Josefu 

Florianovi toto svědectví biskupu Pavlovi: „Jest to můj nejlepší farník!“ 

 Proč tedy není (formaliter etc.) exkomunikován? Atd. atd. Smějte se, děti. 

 Tyto dni budeme rozesílati nový, silný svazek. 

 Čtu Jørgensena (Poutníkovu knihu, z Meditací):675 jest to modernista, anebo, mimoto, 

či právě proto: pitomý buržoa. Když jsem to řekl a doložil p. Florianovi, podotkl, že 

Jørgensen přetrhl styky s Léonem Bloy... 

 Teď jest mi vše jasno. Nejspíš jeho biskup Jørgensenovi tyto styky „rozradil“... 

 Ano, biskupové štítí se dnes Chudého, a proto není tak těžko hrál úlohu „vzdělaného 

konvertity“; buď konvertitou, „aby se ti dobře vedlo na zemi“: ve všech klášteřích tě pohostí, 

prohlásí tě slavným, knížky půjdou na odbyt... 

 

Váš Deml 

 

O publikace Studia přihlásila se nám z Prahy Miriam D. (židovka?), studentka. 

                                                 
675 Johannes Jørgensen, Poutníkova kniha, Praha, Revue Meditace 1910. 
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† Ve Staré Říši, v oktávě Božího Těla 1911 

[16.–23. června 1911] 

Milý příteli a dobrodinče,  

 

dvé se dovíte dnes ode mne zpráv (ač, neznáte-li jich už). Předně. V posledním úředním listě 

(Acta Curiae Episcopalis Brunensis) biskupa brněnského, pag. 117. (Nrus 3095/8) čteme toto: 

  

Prohibitio folii periodici Studium. Lectio, praenumeratio, detentio, divulgatio, quaecunque 

praestatio, subsidii cuiuscunque sive materialis sive spiritualis folii periodici cui nomen est 

STUDIUM Theologie, umění a vědy, quodque nunc editur ab Antonio Ludovico Stříž, in 

parochia Stará Říše, tum Clero tum laicis sub gravi in conscientia prohibetur, ita ut qui notorie 

et continuo contra supra statuta egerit, si est sacerdos, ad s. Missae celebrationem, si vero est 

laicus, ad s. Communionem admitti nequeat. – 676 

 

 Sine providentia divina nihil fit:677 jestli tedy toto nepomůže Studiu, jiného už nic, 

a brněnský pan biskup nám chce mermomocí pomoci. Ale ani autorita biskupská nepomůže 

Bohu v době takové už náboženské lhostejnosti! Poněvadž proti zlosti a úkladům ďáblovým 

nemají a nechtějí míti dnes už velmi mnozí ochrany, a téměř nikdo se už neprosí, „aby mu 

přikázal Bůh“. 

 Zpráva druhá jest, že in Vigilia Pentecostes678 narodil se panu Florianovi syn, jenž byl 

pokřtěn na Boží Hod Svatodušní, a dostal jméno MICHAEL,679 tj. kdo jako Bůh? 

 

Pozdravuji Vás věrně! 

Jakub Deml 

 

(Že mi plat nebyl do dneška poukázán – tedy už půl třetího roku! – nemusím ani podotýkat... 

Spravedlnost našich biskupů bude již příslovečnou.) 

                                                 
676 Zákaz periodického listu Studium. Četba, předplácení, držení, rozšiřování a jakékoli půjčování, jakákoliv 
podpora ať hmotná, ať duchovní listu, který se nazývá STUDIUM Theologie, umění a vědy a který vydává 
Antonín Ludvík Stříž ve farnosti Stará Říše, bude jak kléru, tak laikům zakázána pod těžkým hříchem ve 
svědomí, aby pak ten, kdo stále a nepřetržitě proti svrchu uvedenému ustanovení vystupuje, nemohl celebrovat 
mši svatou, jde-li o kněze, nebo nebyl připuštěn ke svatému přijímání, jde-li o laika. 
677 Nic se nestává bezdůvodně. 
678 Vigilie svátku Seslání Ducha, v roce 1911 připadla na 3. června. 
679 Michael Florian (1911–1984), pracoval jako ostatní sourozenci ve staroříšském vydavatelství a vynikl jako 
grafik.  
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Ve Staré Říši, 19. VI. 1911, v Oktávě Božího Těla. 

Milý příteli,  

 

divím se, že Vás ona Huynova „Prohibitio“680 tak zarazila. Nedávno navštívil pana Floriana 

redemptorista Dr. Fr. Novák, známý svými literárními snahami o reformu kněžstva. Co chtěl? 

Prosil pana Floriana, nazývaje ho v mé přítomnosti „mistrem v těch věcech“, aby mu poradil 

typografickou úpravu jisté knihy, kterou dá týž redemptorista tisknout. Dr. Novák jistě už 

věděl o tom „Zákazu Studia“, neb to bylo v konzistoři upečeno už 7. května, ne-li dřív! Bodejť 

by to byl nevěděl takový Dr. Novák, bydlící v táboře našich úhlavních nepřátel, tj. v klášteře 

novoříšském, když já, už před čtyřmi nedělemi, jsem to slyšel od jednoho: laika! A to 

s podrobnostmi onoho konzistorního sezení... Jestliže tedy ani Dr. Novák Studia se neštítí, 

kněz řeholní, mimoto puntičkářský skrupulant, nevím, proč byste VY, přítel, najednou 

přerušil s p. Florianem (resp. Střížem) své jednání ohledně knihy takové ceny, jakou jest Život 

Panny Marie! Chcete, aby Vám to nějaký nezkušenec spical? A pak: máte Vy kdy, abyste 

knihu svou, až vyjde, sám balil a expedoval? Anebo ji dáte Kotrbovi? Prombergrovi? Moje 

rada (když se na ni ptáte) zní: S p. Florianem (resp. Střížem) ohledně své knihy jednejte tak, 

jako předtím. O tom Huynově zákazu se p. Florianovi (Střížovi) nezmiňujte: dokud sami 

o tom nezačnou; neb tato věc nesouvisí ani s Pannou Marií, ani s Emmerichovou. A buďte 

ostatně jist, že p. Florian (Stříž) neučiní ničeho, co by knize Vaší škodilo. Neběží přece o to, 

aby na Vaší knize bylo slovo Studium, nýbrž o to, aby kniha vyšla a se rozšířila. – Český 

slovník bohovědný.681 Mně psali (tj. prosbu tištěnou poslali) Tumpach s Podlahou už dvakrát, 

abych jim poslal svoji zevrubnou literární autobiografii pro Dějiny literatury české. 682 

Ponejprv jsem neodpověděl, a podruhé (tyto dni) jsem na ně vyplázl suchý jazyk (jako druhdy 

na F. B. Vaňka, redaktora Kazatelny, a P. Augustina Kratochvíla,683  v příležitostech 

podobných. P. Aug. Kratochvíl, sice kněz, ale takto slavný spolupracovník Vlastivědy 

moravské, se mi za to pomstil, napsav o mně v Okresu Velko-Meziříčském684 jen dva řádky 

a v nich kopu nesmyslů). 

                                                 
680 V latině je prohibitio femininum. 
681 Český slovník bohovědný, v letech 1912–1932 vyšlo pět svazků obsahujících hesla A–Itálie u Václava Kotrby 
v Praze, vydávání ukončila smrt autorů Josefa Tumpacha (1862–1916, kněz, profesor církevního práva) 
a Antonína Podlahy (1865–1932, kněz, metropolitní kanovník pražský). 
682 Josef Tumpach, Antonín Podlaha, Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až 
do nynější doby, Praha, Dědictví sv. Prokopa 1912–1923, pět svazků. 
683 Augustin Kratochvíl (1865–1946), kněz, moravský regionální historik. 
684 Augustin Kratochvíl, Vlastivěda moravská. Vel.-Meziříčský okres, Brno, Musejní spolek 1907. 
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 Imprimatur Vašeho ordinariátu: anebo ordinariát brněnský jest zázračnou výjimkou... 

Až příliš už víte, jací jsou v brněnské konzistoři halamové. Kdežto assidenti685 kurie pražské 

žvaní a provádějí své osloviny jaksi jen v soukromí, na hostinách (jak referujete) etc. 

 Ten milý pán se přeřekl: chtěl Vám říci, abyste zanechal práce vědecké a abyste 

spisoval povídky! V tom mi dáte jistě za pravdu. 

 Několik autority velmi milovných, autoritu zastávajících kněží mi psalo ohledně 

Zákazu Studia, považujíce ho za neplatný, poněvadž protipapežský, proticírkevní 

a schizmatický. – Dnes mi o téže věci píše i jeden cizozemec, kanovník Rohling, takto: „Ihre 

Mitteilung vom 12. d. M. hat mich sehr überrascht. Hoffentlich wird man Ihnen auch sagen, 

was denn in der Zeitschrift dem christl. Glauben oder der christl. Sittenlehre widerspricht. 

Denn, um einen Irrtum abzulegen, muss man ihn doch Kennen und auch wissen, wesshalb es 

ein Irrtum sein soll... Teilen sie mir den weiteren Verlauf der Sache mit...“686 Dr. Rohling 

nemá tušení, že brněnský Zákaz jest toliko vzteklým projevem schizmatu! Myslím, že 

málokdo o tom ví, byť už ty výnosy brněnské konzistoře, jež Studium otisklo, na svědectví 

plně stačí... Pozdravuji Vás! 

 

Jakub Deml 

                                                 
685 Přísedící. 
686 Vaše zpráva z 12. t. m. mě velmi překvapila. Snad Vám bude také řečeno, co v tom časopise odporuje 
křesťanské víře nebo křesťanské mravouce. Neboť, pokud máme uznat svůj omyl, musíme ho znát a vědět, proč 
to má být omyl… Informujte mě o dalším průběhu této záležitosti… 
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25/6 1911 

Milý příteli,  

 

po událostech posledních těchto dní (např. zákaz Studia) jsem nucen dáti své věci, pokud 

možno, do pořádku. Proto Vás prosím, oznamte mi co nejdříve, komu mám odevzdati či 

poslati tyto tři svazky: 

1.) Opera omnia S. Brigitte. 

2.) Opera omnia Rusbrochii Admirabilis. 

3.) Cardin. Pitra: S. Hildegardis opera. 

 Nemám totiž po ruce Vaší korespondence, a tak nevím, zdali jste mi tyto knihy půjčil, 

neb věnoval, a ať tak či onak: dnes motu proprio687 ponechávám úplně Vaší volbě, abyste 

znova o majiteli těchto převzácných svazků rozhodl – neb tehdy, když jste mi ony knihy 

svěřoval či dával, měl jste asi na mysli prospěch a užitek vydavatelstva, řečeného Studium, 

a tudíž nikterak jste takovýchto konců nepředpokládal.  

 Že bych měl od Vás ještě co jiného, zatím nevím. 

 Více Vám dnes nepíšu, jsa unaven. Pozdravuji Vás co nejvroucněji. 

 

Jakub Deml 

t. č. v Babicích 

pošta Lesonice, Morava 

                                                 
687 Iniciativu. 
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V Babicích, pošta Lesonice, 2/7 1911 

Drahý příteli,  

 

občerstvil jste mne svým slovem; s tím Ruysbroeckem bylo mi to záhadné, já byl přesvědčen, 

že jste mi ho poslal Vy, až dnes pan auditor mi dokázal, že jsem si ho u Mussottera objednal já 

sám. Pan auditor to věděti může, neb mi ho tehdy zaplatil. Ale tento Ruysbroeck jest 

exemplář tak vzácný, že jsem ho považoval za dar Váš. Vy totiž jen vzácné dary mi dáváte: tu 

svatou Brigitu (od Vás) cením si jako toho Ruysbroecka, tím chci říci, že bych ji nedal ani za 

tisíc dukátů; z toho posuďte, jak jsem Vám za ni vděčen; a poněvadž umru já dříve než Vy 

(což jest jisto), budiž dnešní můj list svědectvím, že onen kodex latinský, obsahující spisy 

„Domine Birgittae de Svetia“, jest po mé smrti majetkem P. Matěje Fencla, kněze, dnes 

kooperátora v Uhříněvsi u Prahy. A kdyby se stalo, že bych umřel bez posledního pořízení, 

rovněž Suriovo vydání latinské spisů Ruybroeckových a veškeré moje rukopisy a veškerá 

korespondence moje (např. listy Františka Bílka, sochaře, listy Otokara Březiny atd., jakož 

i listy moje a všechny moje původní práce i překlady atd.) odkazuji dnes rovněž P. Mat. 

Fenclovi, tj. Vám. Mimoto máte právo (v případě smrti mé, nebude-li mé závěti, vybrati 

a vzíti si z mé nemovité pozůstalosti, tj. především z knihovny mé, vše, co budete chtíti. Proto 

tento můj list dobře uschovejte (např. mezi svoje cenné papíry…).  

 A teď několik slov k Vašemu poslednímu listu. Nikterak jste mne neurazil, ani 

nezarmoutil. Máte-li nějaké dotazy, jež, jak pravíte, nedostaly se do Vašich obou listů 

posledních, bez jakýchkoli obav můžete mi je svěřiti. Jednu z těchto otázek, ač ji nezjevujete, 

vám zodpovím: přerušil jsem všechny styky i s p. Střížem, i s p. Florianem, ale oba mi dělají 

všelijaké, násilné překážky, aby z těchto průtahů co nejvíce vykořistili. Odvolávají se jeden na 

druhého etc. etc. – slovem: užívali a užívají proti mně politiky, kterou jsem nenáviděl 

odjakživa a které jsem se u nich nadál nejméně. Pravím to jen Vám a nechte to jen u sebe. 

Někdy snad povím Vám více. Trpěl-li jsem, jak víte, pro tzv. Studium, jest asi spravedlivo, 

abych teď trpěl i od Studia. – 

 Dotaz: směl bych Vám časem poslati svůj tištěný překlad ze sv. Hildegardy, s prosbou, 

abyste ho srovnal s originálem? Vaši korekturu bych dal rovněž tisknouti, resp. i Vaše 

poznámky. Konzistoř brněnská překlad ze sv. Hildegardy, kvůli veřejnému prý pohoršení, 

přísně zakázala, i jsem nucen vydati to bez imprimatur, ať čert chce, nebo nechce. – 

Pozdravuji Vás dnes jako jediného svého přítele. – 

Jakub Deml 
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Babice, pošta Lesonice 4/9 1911 

Drahý příteli, 

 

tolik jsem si přál s Vámi mluviti a doufal jsem, že Vás cestou do Prahy navštívím, ale dosud 

k tomu nedošlo. Pan Florian vystěhoval se na Slovácko do Velké u Strážnice; učinil tak ten 

den, kdy byl zároveň s Ottou Tichým, Střížem, Sestrou Veronikou a Gabrielou a tuším 

s Knorrem688 ještě (oním malířem) předvolán na faru staroříšskou před biskupskou komisi.689 

Předvoláni byli, ale nikdo z nich se nedostavil. Tak mi píše Sestra Veronika. – Pan Stříž se 

ožení a vezme si Antonii, sestru Florianovu: tak mi píše zas někdo jiný. – Otto Tichý byl 

kterýsi den u svatého přijímání, a odešel dozadu, tam vykřikl a běžel k oltáři, prosil pana 

faráře, aby mu hostii z jazyka vzal nazpět do ciboria690 – což pan farář (ve Staré Říši) učinil. 

Otto prý se potom omlouval skrupulí. Tak mi kdosi referuje. – 

 Mnohokrát jsem psal i Střížovi, i Florianovi o své rukopisy (básně i překlady) dosud 

neotisknuté, ale i Florian i Stříž toliko jednou mi odpověděli, jako bláznu, a ničeho mi 

nechtějí vrátiti... Nechal jsem tam i velký latinsko-český slovník Georgesův, Stříž dobře ví, že 

tento slovník náleží p. auditorovi, pan auditor ho chce – ale Stříž mlčí jako beran a ničeho 

nevrací. Když pak jsem pozdvihl spravedlivé nároky na 1240 K, nazval mne Florian (a to 

v dopise nikoli mně adresovaném) pomatencem a posedlým. Pan auditor, který jest svědkem 

a ručitelem spravedlnosti řečených nároků mých, byl jednáním Florianovým tolik rozhořčen, 

že nechce Floriana od té doby ani viděti. A víte, že p. auditor není zatvrzelec. 

 Jistá osoba půjčila Studiu letos v zimě 1000 K, když pak nedávno měla se vdávati, 

prosila, aby se jí to splatilo (ženich její nevěděl, kde ty peníze ona má, ani otec její), ale marně 

o to psala, marně i do Staré Říše šla: ani Stříž, ani Florian s ní nechtějí mluvit a neodpovídají. 

A ona, bláhově důvěřivá jako já, jim to půjčila beze svědků a bez záruky... 

 Já tento týden podám na Stříže i Floriana u světského soudu žalobu, jak jsem jim 

napsal. Onen biskupský zákaz Studia svedl Florian před veřejností na mne, to jest, 

přetvařujíce se, namlouvali světu, že Studium přestává vycházet jen kvůli jisté osobnosti, 

„v nejbližší blízkosti Studia se pohybující“ – každý se domýšlel, že já jsem tímto Studia 

                                                 
688 Viktor Knorr (1878–?), bývalý Demlův spolužák ze semináře, výtvarník, autor titulního listu Demlova 
překladu Svaté Hildegardy Cestyvěz. Deml se o něm zmiňuje v Mém svědectví o Otokaru Březinovi: Malíř Knorr 
nebál se smrti: namaloval mi akvarelem P. Josefa Ševčíka ležícího v rakvi… (Jakub Deml, Mé svědectví 
o Otokaru Březinovi, s. 89) 
689 Josef Florian a jeho spolupracovníci se měli 22. srpna 1911 dostavit na faru ve Staré Říši. Důvodem bylo 
neuposlechnutí zákazu dalšího vydávání Studia. Josef Florian však předvolání odmítl a před komisi předstoupili 
pouze Antonín Ludvík Stříž a Otto Albert Tichý. Předvolání i Florianova odpověď byly otištěny v prvním 
sborníku Nova et Vetera, vydaném v Osvětimanech Antonínem Ludvíkem Střížem v srpnu 1912. 
690 Liturgická nádoba, v níž jsou uchovávány proměněné hostie. 
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arciškůdcem – a oni to tak nastrojili, aby*) každý se toho domýšlel – a místo, aby, jak pořád se 

troštovali,691 stále však jen mne do ohně stavějíce, místo aby bojovali proti biskupově 

bezpříkladné nespravedlnosti: z boje zbaběle prchli, všechnu vinu ošemetně na mne 

svrhnuvše… Onen „poslední svazek Studia“692 napsal Florian, Střížův jest jen podpis. 

I Florianovi, i Střížovi záleželo na tom, aby se mne zbavili, poněvadž i hmotně i duševně už 

mne byli zcela vykořistili ... Teď mne ještě pomlouvají.  

 

Váš Jakub Deml 

 

*) lehko uhádnete proč. 

                                                 
691 Těšili, utěšovali. 
692 Antonín Ludvík Stříž, Studium poslední, Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1911. 
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90 D 

Babice, Lesonice 3/10 1911 

Milý bratře,  

 

české vydání sv. Hildegardy už se pomalu dotiskuje.693 Prvních sedm aršíků Vám tedy 

posílám s poznámkou, abyste si tu korekturu ještě jednou rozmyslil: neposílal jsem Vám toho, 

poněvadž jsem se zhrozil úkolu, jejž byste tím, byť z lásky a k mé radosti, na sebe vzal... 

Chcete-li, můžete-li, prosím Vás o tu službu. Ale nečiňte toho na úkor své vlastní práce, to 

jest, nečiňte toho, kdyby se Vám nechtělo, anebo kdyby Vám to překáželo. Tedy: máte ještě 

na rozmyšlenou! A nebudu se hněvati, když si rozmyslíte opačně. Více archů mi tiskař dosud 

neposlal, ale celou první knihu Scivias už vysázenu má: zbývá natisknouti ještě (a vysázeti) 

pět kapitol, které připojím k té knize jako „introdukci“ do spisů sv. Hildegardy. Že tisk vázne, 

tím je vinen můj u tiskaře dluh... a marně se pokouším vypůjčit – – – 

 O Rohlingovi mohu Vám dobře poradit: zatím Vám pošlu jinou jeho knihu, kde jsou 

ty doplňky z Otcův. Vy myslím ani nevíte, že mi dal Rohling autorizaci na překlad knihy Auf 

nach Zion:694 hned jsem se dal do překladu, přeložil jsem úvod, dal jsem to Studiu, a Florian 

se Střížem se Rohlingovi vysmáli: nechtěli z toho ničeho tisknout, a kdykoli se začalo mluvit 

o Rohlingově renovaci, vždy se p. Florian útrpně smál: a když Kongregace římská renovaci 

odsoudila, pravil Florian, že taková renovace, jakou pěstuje Rohling, Colacurcio, plně toho 

zaslouží. Colacurcio přeložil Auf nach Zion do vlaštiny,695 P. Ernest Rohmer do frančtiny. 

Pokud vím, oba tyto překlady na indexu nejsou, ba mají imprimatur a vysoké církevní 

pochválení. Rohmer poslal Střížovi mnoho velikých svazků jistého zemřelého již dona – 

nevím, jak se honem jmenuje ten vlašský teolog –, které pojednávají jen o renovaci. Je to 

psáno vlašsky. Stříž do toho nahlédl a řekl pohrdlivě, že je to plácanice. Stříž a Florian 

nestudovavše teologie systematicky, nerozumějí jistým, pro nás tak samozřejmým věcem... 

Pohrdají Rohlingem etc. už a hlavně proto, že jest to psáno špatným stylem... Bloy činí tuto 

výtku jistému Světci – anebo Hello? Zdá se mi Bloy. – 

                                                 
693 Knihu vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 
694 August Rohling, Auf nach Zion! Oder die grosse Hoffnung Izraels und aller Menschen, Kempten, J. Kysel 
1901. (Vzhůru na Sion! Aneb velká naděje Izraele a celého lidstva) 
695 August Rohling, In viaggio per Sionne, o La grande speranze d’Israele e di tutta l’umanita, Neapol, 
Campana Del Mattino 1906. 
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 Posílám Vám Die Zukunft der Menschheit als Gattung;696 kdybyste to, čeho hledáte, 

tam sám nechtěl teprve vyhledávati, najdu mezi svými papíry dopis Rohlingův, kde se na to 

poukazuje, a pošlu Vám ho. 

 Rohmer mi píše, že se máme nač těšiti: Rohling prý zakrátko vydá knihu novou, v níž 

budou nepřátelé renovace zahanbeni a poraženi. 

 O tom indexu píšete dobře: na jisté církevní instituce vzpomene si s úctou kdekterý 

ďábel, když toho proti Nevěstě Ježíše Krista potřebuje – – – 

 Rohling jest bílou vranou mezi dnešními „teology“, Rohling ještě věří ve Zjevení – 

kdežto všichni ostatní, jak to vidíme, věří už jen v politiku, či jak jinak a eufemisticky 

darebáci říkají: „sociální otázku“ etc. O Florianovi a Střížovi nechci ani slyšet, dokud mi 

nevrátí mých básní (veršem i prózou). A oni nechtějí! Byl jsem již u advokáta; milý příteli, to 

není maličkost zadržovat otci děti.  

 

Váš 

Jakub Deml 

 

A jak Vy jste daleko s tiskem? Jen rychle! Pište mi zas brzo. 

                                                 
696 August Rohling, Die Zukunft der Menschheit als Gattung nach der Lehre der heiligen Kirchenväter: ein Wort 
zur Förderung des religiösen Einigung, Lipsko, Beck 1907. (Budoucnost lidstva jako druhu podle učení svatých 
otců církve: o požadavku náboženského sjednocení) 
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91 D 

Babice, Lesonice 5/10 1911 

Mi frater, 

 

poněvadž jsem Scivias překládal dle kardinála Pitry, vezměte to v úvahu pro ten případ, 

kdybyste se mi pro korekturu rozhodl. A nemáte-li vydání Pitrovo, ihned mi („pro ten 

případ“) sdělte, a já Vám ho pošlu. – Přítel nás P. Alfons Sauer697 v Uherském Hradišti 

zaopatřen byl svátostmi: těžce stůně: Memento. 

 Těším se na Vaše slovo. Noli me suspicere de procacitate quo ad Vereroříšenses, 

considera dolorem meum.698  

 

Váš Jakub Deml 

                                                 
697 Alfons Sauer (1860–1911), kněz, profesor náboženství na gymnáziu v Uherském Hradišti, zemřel 4. října 
1911. Pro Studium začal z latiny překládat Balbínův Život svatého Jana Nepomuckého, překlad po jeho smrti 
dokončil Antonín Ludvík Stříž, který ho také v roce 1914 ve Staré Říši vydal, ovšem už v ediční řadě Dobré 
dílo. Dochoval se fragment rozsáhlého Demlova dopisu Sauerovi v ZA Opava – pobočka Olomouc. 
698 Nepodezřívej mne z nestoudnosti vůči Staroříšským, pomysli na mou bolest. 
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92 D 

[po 20. říjnu, před 21. listopadem 1911] 

Buďte přesvědčen, milý příteli, že proti Vám ničeho nemám a že s Vámi budu mluviti 

a jednati, dokud neuvidím, že jste pozbyl ke mně důvěry a že věříte více Florianovi, jehož jste 

nemohl poznati ze všech stran jako já – 

 Ještě (prozatím) jen to Vám podotýkám, že jsem o svém poměru k Florianovi mluvil 

i ve zpovědnici (já nesmím zpovídati, jak víte), a nejsem nijak znepokojen ve svém svědomí 

ohledně toho, že jsem s Florianem všechny styky přetrhl. Ale Florian nechce, abych se od 

něho odtrhl, a proto mi zadržuje nespravedlivě moje rukopisy, proto jedná se mnou 

nekonečně špinavěji nežli biskup Huyn... 

 Abych mohl Vaši pojistku Florianovi vrátiti, musí  

1.) Florian vrátit mně rukopisy moje, 

2.) zaplatit, neb se zavázat k zaplacení 800 K † p. auditorovi,699  tj. v babické 

Raiffeisence, 

3.) hotově zaplatit 200 K dluhu mojí švakrové v Tasově. 

 Nechci pochybovati a nemám dosud příčiny, abych pochyboval o tom, že jste 

spravedlivým. Nuže, pevně očekávám, že požadavky moje, jež kladu na Floriana (a Florian 

jest v této příčině úplně zodpovědným i za Stříže): jsou i požadavky Vašimi. 

 Jestliže tedy Florian mne v těch třech bodech nevyhoví, dáte písemné a svědky 

pověřené vyjádření, že odkaz svůj písemně učiněný Florianovi (tj. dar své pojistky) 

prohlašujete za neplatný a že tutéž pojistku odkazujete mně. Tohoto činu od Vás příteli, pevně 

očekávám, ne pro sebe, nýbrž pro spravedlnost. 

 Moje adresa zní: 

 Jakub Deml, kněz, v Jaroměřicích na severozápadní dráze, Morava. 

 Pozdravuji Vás vřele a v plné důvěře. 

                                                 
699 Josef Ševčík zemřel v Babicích 20. října 1911. 
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93 D (fragment) 

[před 21. listopadem 1911] 

Milý příteli, 

 

z mé strany mezi mnou a Vámi se pranic nezměnilo (dosud), to jste mohl poznat z listu mého. 

Zadruhé: Vaše pojistka není ztracena, nýbrž jest v dobrých rukou a v bezpečí. Zatřetí: Tuto 

pojistku, uloženou v babické Raiffeisence, dal mi vlastní svojí rukou před smrtí † pan auditor, 

výslovně za tím účelem, abych touto pojistkou buďto kryl, anebo vymohl na Florianovi těch 

věcí, o nichž jsem Vám psal, tj. především oněch 800 K, které † pan auditor mým 

prostřednictvím Florianovi půjčil, sám si je (tj. těch 800 K) vypůjčiv z Raiffeisenky. Florian 

se tehdy dopustil hrubé lži (před několika roky), slíbiv † p. auditorovi, že ty peníze do té a do 

té doby zcela jistě zaplatí, kdežto nyní ani se k tomu dluhu nechce znát! Poněvadž, jak víte, 

projednává se pozůstalost soudně a pod přísahou, nemusíte se nijak bát, že Vám bude 

ublíženo mnou, ale jakožto svědek † p. auditora (p. auditor se ve svém testamentě odvolává na 

mne jakožto na svědka) musím na soudě říci, co o majetku † p. auditora vím, buď 

z písemných, neb výslovných ústních dokladů nebožtíkových. Věc by nabyla jiného rázu, 

kdybyste např. prohlásil, že dar svůj Florianovi pojistkou učiněný odvoláváte a zrušujete, že 

tedy upíráte Florianovi všechny nároky na onu pojistku, a netoliko immediate, nýbrž 

i mediate, tj. nejen Florianovi přímo, nýbrž i jakoukoli cestou nepřímou – zkrátka, že onu 

pojistku prohlašujete a zabíráte nazpět ve svůj majetek, ale výslovně s vyloučením Floriana, 

jak řečeno. 

 V takovémto případě bych Vám pojistku vrátil, ale dříve bych musel dostati ku zničení 

onu „smlouvu“ písemnou, v níž a jíž onu pojistku Florianovi k dispozici dáváte. 

 Z toho vidíte jednak, že jsem neztratil důvěry k Vám, jednak že Vám nechci nikterak 

„k řivditi“. 

 Co se týče Vaší knihy: znám člověka, jenž by Vám ji zaplatil a vydal svým nákladem; 

ale v té věci zatím nehoří (tj. hlavně Vám běželo dnes o tu pojistku). Co jsem o Florianovi 

tvrdil v listě posledním, to tvrdím i dnes. [...] 
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94 D 

V Třebíči, na Jejkově, 21. XI. 1911 

Milý příteli,  

 

nedivím se, že jste zkameněl, pochopiv konečně darebáctví Florianovo, nýbrž vzpomínám si, 

kterak já sám po několik týdnů, ne-li po několik měsíců byl jsem zcela neschopen jakékoliv 

práce, poněvadž jednání Florianovo úplně mne ochromovalo; měl a viděl jsem totiž ve 

Florianovi ideál křesťana a přítele, a on najednou se mi zjevil ve světle zcela opačném, ve 

světle strašlivém... Tuto sobotu byl jsem v Praze, schválně tam zajev, abych vyjednal 

a podepsal smlouvu s nakladatelem, jemuž jsem předal a jenž ode mně převzal můj překlad 

a již natištěnou knihu Scivias.700 Přitom nejen že nic neztratím, nýbrž zcela jsem ušetřen 

starostí administračních, expedičních etc. etc. Tak vidíte, že i bez Floriana a bez Stříže lze 

vydávati, a krásně, knihy Světců i v Praze, a to u nakladatelů neklerikálních! Svůj překlad 

a náklad Kateřiny Emmerichové také byste v Praze odprodal a výhoda by záležela v tom, že 

v Praze má každá kniha mnohem větší ohlas, nejen fyzicky, nýbrž i morálně. Florian a Stříž 

svým chováním a neurvalostí všechnu naši veřejnost tolik proti sově popudili, že ani 

nejvýbornějších publikací nikdo od nich nechce... 

 Jsa po smrti † p. auditora bez přístřeší, tu a tam jsem se ohlížel, kde bych mohl 

zůstávat. Také mi napadlo, neměl-li bych se odstěhovat do Telče, když odpočívá přítel můj, 

† P. Josef Polák. S touto myšlenkou svojí nezatajil jsem se bratru nebožtíkovu, P. Františkovi, 

jenž, jak snad víte, jest rovněž knězem a bydlí v Telči. Ale milý P. František mi radí, aby do 

Telče nechodil, že bych tam neobstál. P. František píše o tom: „Stalo se tu mnoho, co zavinili 

pan Florian se Sestrou Veronikou, která si osobila zvláštní milost jasnovidky; obdařena jsouc 

od Spasitele tímto darem, sdělila příbuzenstvu zdejšímu rekomandovaným dopisem, že jest 

zatracen jejich příbuzný, profesor František Pantoflíček701 v pekle. 

 To se rozneslo po celém městě a velice podráždilo obyvatelstvo proti původcům, mezi 

nimiž jmenováno i jméno kněze, jenž mezi nimi tam žije.*) Odsuzováno to bylo jako čin 

vyděračský.“ Tak mi referuje P. František z Telče. Rozumíte této větě červeně podtržené? 

Profesor Pantoflíček byl učitelem Josefa Floriana. Když letos na jaře profesor Pantoflíček 

v Telči umřel (byl ode všech považován za hodného), Florian poslal ke vdově, tj. k paní 

                                                 
700 Deml se 2. října 1911 obrátil na pražského nakladatele Huga Kosterku s žádostí o vydání knihy Svaté 
Hildegardy Cestyvěz. Deml ji nemohl vydat sám, protože kniha nezískala imprimatur brněnského ordinariátu 
a on by se v případě vydání pod vlastním jménem vystavil nebezpečí suspenze. Kosterka se knihy ujal a vydal ji 
ve své edici Symposion. Finanční náklady spojené s vydáním uhradil z větší části Kosterka. Vzájemná 
korespondence je uložena v LA PNP. 
701 Správně Jan Pantoflíček (1842–1911), profesor na reálce v Telči. 
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Pantoflíčkové,702 Sestru Veroniku, zběhlou jeptišku, aby vyžádala neb vyprosila od paní 

nějaké větší peníze pro Floriana. 

 Paní Pantoflíčková, nevyhověvši, dala sestře Veronice, jako v takových domech se 

dává jeptišce, která sbírá almužnu: paní Pantoflíčková dala jí nějakých 25 krejcarů... Sestru 

Veroniku to – neřeknu „dopálilo“, řeknu: zklamalo. Šla (táž Sestra Veronika) na hřbitov, 

vyhledala hrob † profesora Pantoflíčka a nebožtík jí tam pravil: „Jsem v pekle, jsem 

zatracen!“ Tato věta byla zklamanému panu Florianovi velmi vhod, i napsal rekomandovaně 

paní Pantoflíčkové (tyto dni jsem se totiž z dobrého pramene dověděl, že to nepsala Veronika, 

nýbrž sám Florian), že její manžel dle Božského zjevení jest v pekle, aby se za něho nikdo 

nemodlil, aby se za něho nedávalo na mši svatou! – 

 Z tohoto případu (mám na to autentické doklady) vidíte, milý příteli, že jest to 

s Florianem ohledně dogmatiky a morálky nanejvýš povážlivé... Panu auditorovi tehdy (když 

jsem Floriana žádal, aby splatil svůj dluh) rovněž zcela vážně Florian psal, že jsem posedlý... 

Dokud jsem Floriana o splátky nežádal, posedlým jsem nebyl... Dokud paní Pantoflíčková 

nedala znát, že Florian od ní peněz nedostane, nebyl profesor Pantoflíček v pekle 

a v zatracení. 

Tolik ještě Vám řeknu: Nebožtík babický pan auditor (a přece víte, jaký to byl dobrák!), jsa 

už těžce nemocen, několikrát mi pravil: „Nechci Floriana vidět a Stříže rovněž ne!“ Florian 

† auditorovi přímo vzkázal, zdali by ho směl navštívit. A pan auditor mu dal odpovědět, že si 

toho nepřeje... 

 Kdyby Florian měl dobré svědomí (a chodí denně k Stolu Páně), tak se nebude ptát, 

smí-li p. auditora navštívit... Florian hrál s námi všemi komedii: se mnou, s p. auditorem, 

s Vámi, s biskupem, s faráři etc. etc. etc. 

 Vyřídiv si v Praze svou nakladatelskou záležitost, těšil jsem se, že se na zpáteční cestě 

stavím u Vás, ale byl jsem upozorněn, že to není na téže trati, že to není na dráze 

severozápadní – a nemaje už dosti peněz, nemohl jsem se odvážit na trať delší: tím se stalo, že 

jsem k Vám nepřišel... 

 Pište mi. Pozdravuji Vás oddaně, tj. nezměněně.  

 

Jakub Deml 

 

*) já jsem tehdy ve Staré Říši už dávno nebyl: rozešed se navždy s Florianem! 

                                                 
702 Ludmila Pantoflíčková (1853–1937). 
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95 D 

[prosinec 1911] 

Milý příteli, 

 

děkuji Vám za poslední Váš list, který, jsa blíže dobroty, mohl mi vnuknouti konejšivou 

myšlenku, že mne přece ve svém srdci nepovažujete za lupiče neb podvodníka, jak bylo 

možno čísti z Vašich dřívějších řádků. Prosím Vás tedy, uvěřte mi, že jste mi vskutku milým 

přítelem, že Vás tedy nemíním okrást a že jistě dojdete svých práv ohledně té pojistky, ale 

naznejte prosím Vás, že tu věc nemohu řešiti jenom s Vaší mně milou osobou, když mi 

nechcete celou svou ctí se zaručiti, že Josef Florian (a Ant. Stříž) nemají a nebudou míti na tu 

pojistku žádného práva. K Vašemu upokojení Vám sděluji, že, pohnut Vaším posledním 

listem, neprodleně dal jsem se do práce a že zmíněnou žádost Vaši řeším. Zcela vážně 

a rozhodně. Naznejte, prosím Vás, že ve věci tak, nechci říci důležité, ale drahé nemohu 

jednati ukvapeně! Můžete mi zazlívati, spojuju-li Vaši žádost se soudním projednáváním 

† dp. auditorovy pozůstalosti, a mohu za to, že to c. k. úřady nedělají rychleji? Uznejte též, že 

† pan auditor měl snad k tomu přece nějaký důvod, když mi Vaši-Florianovu pojistku před 

svou smrtí vydal! Či mne podezříváte, že jsem se do pokladny vloupal?  

 Ještě jednou Vás prosím, buďte ke mně spravedlivým a věřte, že tu věc vážně řeším, 

takže, doufám, v lednu můžete svou pojistku zas míti v rukách. Vaši netrpělivost zcela chápu, 

a někdy, až ještě více zchladnete, něco Vám k tomu řeknu, ale dnes ani Vám, ani sobě pomoci 

nemohu. Taková byla moje láska k Vám a taková dosud jest, že ani za mák se na Vás 

nerozhněvám, když mne dáte do rukou a do moci c. k. soudu. Ba, snad mne to neobyčejně 

potěší, poněvadž právě o spravedlnost mi běží. 

 Přijměte prozatím moji knihu (tiskař mi ještě neposlal lístek oprav, ale Vy si chyby 

opravíte) a srdečné přání k svátkům. 

 

Jakub Deml 

V Třebíči na Jejkově č. 4. 

Tato adresa stačí 
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V den sv. Mathildy, 14. 3. 1912 

Milý příteli, 

 

ubezpečuji Vás o své lásce a přátelství k Vám, a pravím, že mi křivdíte, arci nevědomky, 

poněvadž, jak vidím, nevíte o tom, že pozůstalost pana auditora babického není dosud 

vyřízena, soudce okresní pravil, že to bude trvati ještě asi šest neděl. Ale dostav Váš poslední 

dopis, ihned jsem se odebral do Moravských Budějovic k pozůstalostnímu soudu a tam celou 

tu záležitost Vaší pojistky jsem přednesl, protokolárně uložil a pojistku Vaši tam deponoval. 

 Když jsem se vrátil domů, bylo mi řečeno, že jsem dostal písemní obeslání k soudu do 

Moravských Budějovic, ale poněvadž to bylo na zpáteční lístek, že toho listonoš tady 

nenechal, an mi to musí doručiti osobně. Pochopíte, doufám, že se nemohu k soudu dráti 

a vtírati, nýbrž, jako jiný a jako všichni ostatní v testamentě jmenovaní, že musím prostě 

čekati, až budu předvolán. Jeden z těchto v testamentě jmenovaných šel k soudu v téže 

pozůstalostní záležitosti bez pozvání a notář703 (jemuž c. k. soud projednání této pozůstalosti 

svěřil) ho vyhnal, praviv, abychom mu dali svatý pokoj, že každého obejde, že sám nemůže 

ničeho v tom urychlovat. – Měl jsem se dát vyhnati já? – Mimoto až do tohoto času nevědělo 

se, bude-li testament † p. auditorův úředně uznán, protože prý jest nejasný, a sám vykonavatel 

této pozůstalosti, notář, řekl nám, že o tom pochybuje.704 A uznání neb neuznání testamentu 

jest přece věcí podstatnou a hlavní, a teprve od této věci závisí veškero projednání 

pozůstalosti! 

 Nepsal a neodpovídal jsem Vám dříve, poněvadž jsem nechtěl odpovídati, dokud věci 

se nerozřeší, a každou jinou odpověď považoval byste za planou výmluvu, a tedy za urážku, 

v té náladě, do jaké Vás připravil Florian. Považujete mne za nelaskavého, za mstivce, ne-li za 

podvodníka, a proto jsem nemohl jiného Vám psát. Také mi věřte, že fyzicky (tj. z důvodů 

mého zdraví) nebylo mi možno vypisovati Vám průběh mého i soukromého i úředního 

(soudního) vyjednávání s Florianem, neb už v adventě (1911), chtěje Vám vyhověti, začal 

jsem to řešiti cestou soudní. Kdybyste byl na mne tolik nenalehal, byl bych s tím ještě počkal 

a snad by se to bylo spravilo jinak. 

 Tolik aspoň uvádím na svou omluvu, abyste věděl, že mé jednání vůči Vám a vůči 

našemu přátelství nebylo takové, za jaké je považujete. Jsa knězem, nemohu se dát jen tak 

                                                 
703 Jaroslav Palliardi. 
704 Opis Ševčíkovy závěti poslal Deml v února 1912 Bohumíru Šmeralovi s dotazy, jak postupovat, bude-li závěť 
prohlášena za neplatnou, aby všichni oprávnění dědicové i další dostali, co jim náleží. 
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zavřít, jako to může a jak jest toho schopen laik, Florian, o jehož jednání se mnou 

a s † p. auditorem nemáte, jak vidím, tušení. – 

 Dopisy Vaše Vám vracím, jak si přejete, a prosím tedy i o dopisy svoje. Pozdravuji 

Vás v téže úctě a v témž přátelství. 

 

Jakub Deml 
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25. XI. 1912 

Milý příteli, 

 

dostal jsem Váš tiskopis v pátek ráno – a v poledne u oběda zvěstoval mně dp. děkan, že jest 

o Vás něco v Samostatnosti705 (vypůjčuje si ty noviny od jednoho zdejšího učitele kvůli válce) 

že prý konzistoř proti Vám zakročila pro neposlušnost atd. Z toho se rozpředla delší vyprávka, 

při které jsem konečně nemlčel – rozhořčilo mne to jednostranné posuzování a zvláště to 

odvolání se na poslušnost... Potom mně však článek dal přečíst – podivil jsem se nemálo, co 

tam všecko bylo. Byl podepsán jakýsi „M“ a chválí Vás (slovo), chválí i p. Neumann706 (který 

mně posílá Philobiblon707, a tedy vím, co napsal o Vás v druhém čísle) a končí výzvou (ke 

státu): dejte kněžím peníze a – ženy! To ovšem jest vedlejší, jen na to jsem Vás chtěl 

upozornit, že tam doslovně cituje onen výnos konzistoře, a pravím, že ho přinesly některé 

svobodomyslné listy moravské. Na to jsem Vás chtěl upozornit. (Kdyby Vás snad zajímal ten 

článeček, snad bych mohl ještě někde sehnat to číslo!) 

 Po neděli přijedu do Prahy. Směl bych Vás navštíviti? Snad bychom si leccos 

vysvětlili, čeho se v korespondenci dotýkat nechce ani Vám, ani mně. 

 

Váš Fencl 

                                                 
705 Samostatnost ( 1897–1914, 1924–1935), list s podtitulem Orgán radikálně pokrokový. 
706 S. K. Neumann (1875–1947), básník, novinář, kritik, v této době Neumann jako jeden z mála ocenil Demlovu 
knihu Rosnička (recenze v Lidových novinách Setkání s katolíkem) a od tohoto okamžiku se začalo rozvíjet 
vzájemné přátelství, z této doby také pochází vzájemná korespondence uložená v LA PNP. 
707 Philobiblon (1912), bibliofilský časopis S. K. Neumanna, jehož vydávání skončilo pro grafickou a finanční 
náročnost už po druhém čísle prvního ročníku.  



 245 

97 D 

[Jinošov, zima 1917–1918] 

Drahý příteli, 

 

svět je jako začarován už několik dní, nejen na stromech, nýbrž i na duších jako by ležela 

jinovatka, ticho je k zalknutí. To také tím, že sestra zase odjela do Brna, celý den budu doma 

sám, neboť v tomto domě jsou vlastně jen dva lidé: já a sestra.708 A odejde-li na celý den 

sestra z domu, jako by s ní odešlo i utrpení (mám-li jaké – ) a já se pak cítím dvojnásob 

osamoceným. Už je tomu velice dávno, dávno, co jsem Vám psal, že mezi mnou a sestrou 

něco se stalo. Dosud nevidím naděje na to, aby se to odestalo. 

 Když ještě byla u nás E. W.,709 bylo mi největším potěšením, vynášel-li někdo z nás 

něco, co by ji potěšilo. Všichni jsme se o to starali. Okolo našeho stavení je v zimě mnoho 

sýkorek, tito ptáčci jsou masožraví a milují jatky. Velice snadno mi napadlo přivábiti je 

k oknům E. W. a můj svak,710 tehdy ještě živý, vyšel mi radostně vstříc (jako vždy) a dal mi 

několik kusů loje – pro sýkorky. Jsou tomu už dvě leta, tedy čtyryadvacet měsíců, ale ještě 

o tři měsíce víc, ale i letos v zimě den co den přiletují sýkorky do prázdných dřevěných říms-

květináčů před mými okny, a proto jim tam přece ještě něco nakládám. 

 Lidský organismus, ale jsem přesvědčen, že organismus každý, má významnou 

setrvačnost, periodičnost, tak jako země, uvězněná do čtyř počasí a do nocí a dní, chtěj, 

nechtěj, vždyť žijeme na zemi. Jestli tedy člověk jednou v noci se probudí již o dvou 

hodinách, anebo ještě dřív: druhou noc zcela jistě se probudí v tutéž chvíli, na minutu přesně. 

Neříkám nic zvláštního, tato věc je všem známa, že? Dnes o dvou hodinách po půlnoci 

probudil jsem se zas, jenže z jakéhosi snu, z něhož jsem si ničeho nezapamatoval kromě jedné 

veselé písně, ale ani této veselé písně jsem si nezapamatoval, kromě refrénu: „Ty mě nemůžeš 

bít!“ A tento refrén byl laškovný, poněvadž ono „bít“ bylo jakoby součtem mnoha rýmů 

a v každém z nich bylo ono dlouhé í, a to „Ty“ bylo, jako když na někoho ukazujeme prstem, 

ale přitom jako když někomu strouháme mrkvičku, ale na tom „Ty“ byla také laškovná délka 

– lituji velice, že nejsem hudebník, jistě bych Vám to napsal v notách, ale byla to melodie 

v této asi linii:  

 

Ty mě ne-mu-žeš bít 

                                                 
708 Deml žil během války v Jinošově u své sestry Františky Kryštofové. 
709 Eliška (Alžběta) Wiesenbergerová (1869–1918), pobývala v Jinošově v roce 1915 a 1916. Deml se s ní 
seznámil v roce 1912 a věnoval jí svou knihu Tanec Smrti. Eliška Wiesenbergerová je jednou z hlavních 
inspirátorek a ztajených postav Demlova díla především ze druhého desetiletí 20. století. 
710 Jan Kryštof, padl v první světové válce. 
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 To u nemělo vůbec délky! A to „ty“ bylo asi asi v té výši jako nota a. A bylo to jako 

z vídeňské operety, a já opravdu nemiluji operet. 
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2. I. 18. 

Drahý příteli, 

 

dnes Vás pozdravuji na prahu tohoto roku, nesmíte stonat, nebudete stonat. 

 Mám Vám ještě něco říci, na všechno jsem neodpověděl, protože mám Vám 

odpovídat, ale Vaše dobrota jaksi zasypala má ústa, jest mi ještě odklízeti chvilku lásku, vím 

však velice dobře, nač Vám mám ještě odpovídati. 

 Když jsem přečetl ve Vašem listě, že jste churav, od té chvíle cítím se já churav. 

 Také jste mi napsal něco o darech, nesmím Vám tedy zatajiti, co víte též a třeba ani ne 

„beze mne“: nemohu-li Vám něco dobrého dáti, cítím to tak, jako byste Vy nemohl to dáti 

tomu, koho milujete a který toho velice potřebuje... Kdo miluje, ten vůbec miluje a žádný 

císař se mu nevyrovná v jeho potřebách, leda by císař také někoho miloval. –  

 

V. J. D. 
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31. ledna 1918. 

 

Moje utrpení je bez východiska, je docela nesmyslné a bez mojí viny. Moje utrpení se 

zbláznilo. Dívám se na ně jako blbec.711 

                                                 
711 Tento úryvek Deml později zařadil do své knihy Česno (Tasov 1924). 
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V Uhříněvsi, 14/V 1921 

Milý příteli, 

 

jsem šťasten, že za milé naše setkání712 mohu Vám podati malý dar. Knihu, která právě 

vyšla.713 Druhý exemplář dejte prosím mým jménem pí P. Kytlicové714 na důkaz mé úcty k ní. 

 

Pozdrav 

MATĚJ FENCL, KAPLAN 

                                                 
712 Fencl se s Demlem a Pavlou Kytlicovou náhodou potkal v Praze v zimě 1920. Deml setkání popsal ve 
Šlépějích XII (s. 26–28). 
713 Schmöger, Karl Erhard, Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, řeholnice kláštera augustiniánského 
v Dülmenu. Díl druhý. Poslední léta života, Stará Říše – Praha, Ludvík Stříž 1921. 
714 Pavla Kytlicová (1872–1932), Demlova přítelkyně a vydavatelka jeho díla.  
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V Uhříněvsi, 22/XII 1921 

Milý příteli, 

 

jak víte, je jistý stav duševní, kdy člověka opouští veškeren stud. Tak je teď mně. Poslal jste 

mi knížku překladu a určil termín dvouměsíční, a hle, až dnes jsem se odhodlal knížku vrátit, 

arci bez překladu. Mohl jsem ji právě poslati až dnes – neboť když svrchu řečená doba 

uplynula a uplynuly také dvě až tři neděle, které jsem si bez Vašeho vědomí a svolení přidal, 

a na překlad jsem vůbec nesáhl a věděl jsem, že naň nesáhnu, nevrátil jsem ji, ježto jsem se 

styděl, vracím ji až dnes, kdy už se vůbec nestydím a ani neomlouvám, ani neprosím za 

odpuštění. – 

 Tuším ovšem, co si asi o mne myslíte, ale už je mi vše lhostejno – jsem doslovně 

ponořen do vod, kde se nesetkám s literaturou. – 

 Toť vše, čím provazím svou zásilku, a ačkoliv jest to epištola hodně nevánoční, přeji 

Vám přec radostné Vánoce a prosím, abyste vyřídil i pí Kytlicové srdečný pozdrav obdivu 

 

od Vašeho „utopeného“ 

Fencla 
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V Uhříněvsi, 20/I 1930 

Milý příteli, 

 

posílám Vám – opožděný dárek vánoční. Snad Vás potěší více, než mě Vaše poslední kniha 

(Šlépěje). Myslil jsem si: chudák, co ho to asi stálo, než napsal takovou knihu! Myslil jsem si 

ještě jiné věci – ale raději to nenapíši, abych zas nepřišel, jak se říká, do lidských hub. Teď už 

nemám kdy na polemiky – ty i my! 

 Poslal jsem Vám v létě článek doktora Chalupného715 o Březinovi (z Národního 

osvobození). Nevím, jestli jste si ho všiml. Kdesi jsem četl referát o knížce pí Pickové-

Saudkové716 – hodlám si ji koupit – myslím, že to bude zajímavá četba. 

 

Pozdravuje Vás oddaně 

Fencl 

                                                 
715 Emanuel Chalupný (1879–1958), přední český sociolog, také novinář a literární historik a kritik. 
716 Gisa Picková-Saudková, Hovory s Otokarem Březinou, Praha, S. V. U. Mánes 1929. 
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V Uhříněvsi, 9/X 1931 

Milý příteli, 

 

konečně, po třech měsících! – se odhodlávám k psaní. Pozdě dost, ale jednak podle zásady: 

melius est sero quam numquam!717 A potom, snad už víte, že jsem teď vůbec přestal psát a na 

dopisy odpovídám jen velmi zřídka, velmi stručně – nebo vůbec ne! 

 Proto Vám ani nebudu psát, co jsem si myslil, čta Vaši krásnou (opravdu krásnou, 

formou i obsahem!) knihu: a bylo toho hodně. Jen to napíšu přec: nedávno jsem četl, že kdosi 

napsal (o vzpomínkových knihách), že vydavatelé, resp. pisatelé takových knih kompromitují 

Otokara Březinu. Nevím, jak to onen pán myslil (byl to tuším Čapek), ale já jsem byl rovněž 

zklamán, když jsem čekal více. Já jsem ovšem poněkud jednostranný: nezajímaly mě ani tak 

Březinovy soudy o literatuře (a to prostě proto, že jsem nečetl vše, o čem mluví, ale přiznám 

se, že mě potěšilo, nalezl-li jsem náhodou svůj názor podepřený jeho výrokem), jako spíše 

jeho názory filozofické a zvláště ovšem náboženské. A tu mě překvapilo někdy až bolestně, 

že jeho náboženské názory nejdou ani výše, ani hlouběji, než kam sahá obzor průměrného 

českého inteligenta! Pochybuji proto (ačkoliv bych si toho nepřál), že bude jednou zařazen 

mezi katolické (nebo aspoň křesťanské) básníky, leda tak asi, že podle Tertulianova718 rčení 

„anima naturaliter christiana“,719 člověk 20. století vsál už do sebe tolik křesťanských 

myšlenek a tolik křesťanské kultury, že i když jest bez vyznání, aspoň v nestřeženém 

okamžiku myslí a mluví jako přesvědčený křesťan. 

 Rozumí se, že tuhleto rozhodovat a soudit nepřísluší už ani mně, ani Vám, ani 

komukoliv z lidí, ale jest tu jeho dílo a to jest zůstaveno lidským soudům. 

 Ještě jedna věc zasluhuje zmínky. Chalupný ve svém díle cituje výroky Březiny o Vás 

a p. Florianovi. Ale kdežto Floriana odbyl jen asi dvěma ironickými poznámkami, mluvil 

o Vás velmi […] a velmi krásně (i v transkripci). 

 Chalupný, z čehož soudím, že si Vás opravdu velmi vážil (víc asi básníka než kněze). 

Píšu Vám to proto, poněvadž nechci Vás zrazovat od dalšího psaní o Březinovi, naopak, nejen 

já (na mně konečně nezáleží), ale jistě i jiní si jistě houževně přejí, abyste toho ještě více 

napsal o Březinovi (neboť myslím, že jste ještě neřekl všecko), aby se nestal bezbrannou 

kořistí těch druhých. A nebude-li to nová kniha, když aspoň několik stránek ve Vašich 

Šlépějích, i to bude nám vítáno a budeme Vám za to vděčni. 

                                                 
717 Lepší jest pozdě než vůbec. 
718 Quintus Septimius Florens Tertullianus (kolem 160 – kolem 220), římský křesťanský spisovatel a právník. 
719 Duše od přírody křesťanská. 



 253 

 Nepůsobí-li na Vás hana, nepůsobí na Vás bezpochyby ani chvála. Ale doufati snad 

musím. – Co mně, ubohé trosce, už zbývá? 

 Děkuji Vám za krásnou knihu (peníz zaslaný není, jak říkáte u Vás, „záplatou“ za ni, 

jen skromný příspěvek na další tisk) a pozdravuji  

 

srdečně oddaný 

Fencl 
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V Uhříněvsi, 21/VIII 1938 

Jakube Demle, 

příteli „malých“ a básníku Boží! 

 

Z výšin šedesátky se ohlížíte na svůj život a měříte cestu, kterou jste prošel, vážíte dílo, které 

jste vykonal a – počítáte rány, které jste rozdal i dostal. Jste spokojen? Nevím, ale tuším, že 

jste ještě nevyzpíval všechen hněv a všecku lásku, kterou překypuje Vaše duše, a že ještě 

řeknete slovo – poslední – že bude všem u nás dlouho „znít v uších“, i když se ještě dnes 

tváří, že jsou hluší. 

 

Vděčně vzpomíná oddaný 

Fencl 

 

N. B. Chtěl jsem včera poslat telegram, ale zjistil jsem, že v Tasově není telegraf.720 Zato 

posílám „pro potěchu“ klasobraní z novin. V Národních listech, ve Venkově, v brněnských 

Lidovkách není ani řádky, snad tam bylo něco včera. 

                                                 
720 Deml se narodil 20. srpna 1878. 
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3.3 Ediční poznámka 

 

Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi jsou uloženy ve dvou institucích – v Literárním 

archivu Památníku národního písemnictví v Praze a v olomoucké pobočce Zemského archivu 

v Opavě (uložení jednotlivých dopisů uvádíme v Soupisu korespondence a Popisu dopisů 

Jakuba Demla). V Literárním archivu je ve fondu Jakub Deml, v oddělení korespondence 

odeslaná, uloženo 39 Demlových dopisů Matěji Fenclovi, všechny jsou označeny tímtéž 

inventárním číslem 5162, byly mezi ně však omylem zařazeny i tři dopisy Josefu Ševčíkovi 

a jeden koncept dopisu F. X. Šaldovi, naopak jeden dopis Matěji Fenclovi je uložen ve složce 

dopisy neznámým adresátům, takže je v LA PNP uloženo celkem 36 dopisů Matěji Fenclovi. 

Ve fondu Jakub Deml, v oddělení korespondence přijatá, je též uloženo 12 odpovědí Matěje 

Fencla, opět pod inventárním číslem 5162. Ve sbírkách Zemského archivu v Opavě, pobočka 

Olomouc, se ve fondu Timotheus Vodička, v VIII. oddělení, nachází 59 dopisů Jakuba Demla 

Matěji Fenclovi pod inventárním číslem 287. (Deml část své pozůstalosti Vodičkovi odkázal, 

proto jsou některé rukopisy uloženy v ZA v Opavě.) Několik dopisů se dochovalo 

v publikovaném opisu – jeden dopis v Demlově deníkové knize Rosnička (s. 53–65), dva 

fragmenty dopisů v deníkové knize Pro budoucí poutníky a poutnice (s. 21–23 a 141) a čtyři 

dopisy či fragmenty dopisů ve sbornících Studia (šestý sborník, s. 11–12 a 56–66, osmý 

sborník, 4 s.).  

 

1. V edici vyznačujeme všechna zvýraznění v původním rukopise (nejčastěji podtržení, 

případně dvojité podtržení či barevné zvýraznění) kurzivou. 

 

2. Datum a místo uvádíme v každého dopisu jednotně vpravo nahoře a rušíme tečku, kterou 

Deml obvykle psal za rokem. Dále podobu data nesjednocujeme. V dopisech datovaných 

církevními svátky doplňujeme do hranaté závorky podobu data z občanského kalendáře. 

V dopisech nedatovaných uvádíme v hranaté závorce buď datum z poštovního razítka, je-li 

k dispozici, anebo dopis přibližně časově zařazujeme podle věcné souvislosti. 

 

3. Podpis zarovnáváme k pravému okraji a rušíme tečku, kterou za ním Deml často psal. 

 

4. Nižší a jednoslovné číselné údaje uvedené číslovkou rozepisujeme slovem, s výjimkou 

letopočtů a finančních částek, tvar IIItí  rozepisujeme jako třetí. Ponecháváme tvary jako 

2000korunová nebo sedmiapůlletá. 
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5. V citově pohnutých dopisech Deml často užívá několikanásobné tečky a různě dlouhé 

pomlčky, všechny tyto případy sjednocujeme na tři tečky a standardní pomlčky. 

 

6. Použití různých typů uvozovek v rukopisu sjednocujeme na nejpoužívanější typ – „x“ . 

 

7. Názvy uměleckých děl a tituly knih či časopisů jsou v původním rukopise obvykle 

vyznačeny různými způsoby: podtržením, uvozovkami nebo obojím zároveň; sporadicky 

nejsou zdůrazněny jinak. Všechny názvy uměleckých děl vyznačujeme v edici kurzivou, 

jejich dílčí části (básně, povídky, kapitoly) ponecháváme bez vyznačení. 

 

8. Zkratky upravujeme dle dnešního úzu – t. j. → tj., na př. → např. – a doplňujeme za 

zkratky chybějící tečky. 

 

9. Další použité zkratky v co nejvyšší míře rozepisujeme. Jde například o zkratky křestních 

jmen, zeměpisných názvů, názvů děl i o zkratky běžných slov jako: Anděl. → Andělská, antik. 

→ antikvární, ap. → apoštol, bisk./biskup. → Biskupský, blahosl. → blahoslavený, brněn → 

brněnské, Clem. → Clemens, cm2 → centimetrů čtverečních, č. → číslo, Egypt. → 

Egyptského, Emerich. → Emmerichové, hod. → hodina, christl. → christliche, Kateř. → 

Kateřina, katol. → katolický, Mor./Morav. → Moravské, Seraf. → Serafínský, soubor. → 

souborné, SS./SSV./ssv. → svatí, St. Říše → Stará Říše, Vlad. → Vladimír, zl. → zlatých. 

Deml v několika případech používá zvláštního grafického zápisu zkratky Dr., případně tuto 

zkratku skloňuje, např. Dra či Dru, v prvním případě zkratku přepisujeme ve standardní 

podobě, tj. Dr., ve druhém případě zkratku rozepisujeme v patřičném tvaru, tedy doktora či 

doktoru. 

 

10. Zachováváme archaické podoby infinitivu na -ti, 3. os. sg. jest a genitiv plurálu na -ův. 

 

11. Při pravopisné úpravě se řídíme současným územ, tedy Pravidly českého pravopisu z roku 

1993, v případě cizích slov také Novým akademickým slovníkem cizích slov A–Ž vydaným 

v roce 2005. 

 

12. Psaní nejčastějších předpon s-, z-, se- a ze-, předložek s a z, psaní spřežek a psaní i, y 

měníme podle dnešního úzu, např. v těchto případech: do dnes → dodnes, jak pak → jakpak, 
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k vůli → kvůli, po druhé → podruhé, sklamat → zklamat, sprostředkovat → zprostředkovat, 

mazýlek → mazílek, penězy → penězi, se strany Boha → ze strany Boha. 

 

13. Ponecháváme tvary, které mohou být nařeční, archaické slovesné vazby a také výrazy se 

zvláštní kvantitou a morfologií: apoštolé, bohopustý, botech, dáleko, dobrodružstva, 

hádankařského, hrdinami, kajicností, korou, kůrník, lkání, lýry, nalehavě, nalezat, naskytá, 

nekajicně, nenamahá, (ne)přátely, pasťmi, podavá, poď, poličků, příbližně, přičině, přiďte, 

švakrová, Taboru, tvrdošijné/ě, úsilovně, všimejme, vystřidávali, zapřísal, zmahá, zrády, 

ponecháváme spojení a Bůh Vás žehnej. Deml používá nesprávně přechodníky, tvoří 

přechodníky minulé od nedokonavých sloves, tyto tvary neopravujeme, např. neobědvavše, 

nepodívav (pro časově ohraničený děj), nestudovavše, večeřev. 

 

14. Psaní velkých písmen měníme v případech, kdy se změnil úzus – opravujeme Sám, Jste, 

Si, Sebe a Svůj, Náš, Nám na sám, jste, si, sebe a svůj, náš, nám – a opravujeme např. tyto 

chybné případy – Aegidius a Cizinec → Egidius a cizinec, auditor Babický → auditor 

babický, Beuroni → beuroni, biskupské Rezidence → biskupské rezidence, Bl./Blahoslavená 

→ bl., blahoslavená, Brevíř → brevíř, Imprimatur → imprimatur, Korun → korun, Mistr 

Eckhart → mistr Eckhart, Müllerismus → müllerismus, Nový Život → Nový život, Ordinariát 

→ ordinariát, Páter/Pater → pater, raiffeisenkách → Raiffeisenkách, Robinsonům → 

robinsonům, Sborník Studia → sborník Studia, sírou Sodomskou → sírou sodomskou, 

slovačka → Slovačka, svátcích Svatodušních → svátcích svatodušních, Tauler a poustevník 

→ Tauler a Poustevník. Deml píše v několika případech po vykřičníku a otazníku malé 

písmeno, to měníme na velké. Velká písmena ponecháváme v případech, kdy mohou mít 

funkci symbolu či funkci zdůrazňovací, a ponecháváme také spojení Meditační personál. 

Rozkolísané psaní s./sv./Sv., svatá, svatý / Svatá, Svatý měníme na sv., svatý, svatá. Další 

výrazy z oblasti náboženské sjednocujeme takto: Sv. otec, Duch svatý, Křížová cesta, týden 

pašijový, Jeho Svatost, svaté přijímání, Stůl Páně. Sjednocujeme také rozkolísané psaní 

velkých písmen v názvech literárních děl. 

 

15. Opravujeme chyby ve slovech či tvarech: Bismarkův → Bismarckův, Bloy-ovi → Bloyovi, 

denník → deník, doměnka → domněnka, jakoby → jako by, jakobych → jako bych, 

jakobychom → jako bychom, jakobyste → jako byste, kážíce → kázajíce, konzistorného → 

konzistorního, katolící → katolíci, La Saletteský → lasalettský, Loretanské → Loretánské, 

nádenník → nádeník, nekolik → několik, nenepodobné → ne nepodobné, netrouvat → 
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netroufat, ostranit → odstranit, obhajbou → obhajobou, Panmy → Panny, pomloumlouvají 

→ pomlouvají, poněvač → poněvadž, překvapem → překvapen, Rilkeova → Rilkova, Rilke-

ovi → Rilkovi, rozumněl → rozuměl, sehrati → sehráti, Staro-Říšském → Staroříšském, 

stkvěle → skvěle, strannicky → stranicky, stůnete → stůněte, tamnějšího → tamějšího, tážíc 

→ tázajíc, těchže → týchž, témže → týchž, ulohu → úlohu, Uhřiněves → Uhříněves, 

Verlainea → Verlaina, vyhraženo → vyhrazeno, zpozděn → zpožděn, zapřísal → zapřísahal, 

žebych → že bych. 

 

16. Vlastní jména, zeměpisné názvy a názvy literárních děl sjednocujeme takto: Brigitta/ 

Birgitta → Brigita, Cesar Frank → César Franck, Dostál Lutinov → Dostál-Lutinov, 

Eckhardt/ Eckart → Eckhart, Emmerichová/Emerichová → Emmerichová, Floriánovi → 

Florianovi, Gottesmine → Gottesminne, Chiméra → Chimera, Jöergensen/Joergensen → 

Jørgensen, Jungman → Jungmann, Kamila Neumanová → Kamilla Neumannová, Kurenda 

→ Kurenda, Melanie → Mélanie, Mussottr → Mussotter, Norvid → Norwid, Ribadineira → 

Ribadeneyra, Ruysbrock → Ruysbroeck, Schmoeger → Schmöger, Šalamoun → Šalomoun, 

Todentanz → Todtentanz, Příbramu → Příbrami, Věsy → Věsi, Vlast → Vlasť. 

 

17. Tečku doplňujeme u neukončených vět (respektive ukončených pouze pomlčkou), po 

nichž v rukopise následuje velké písmeno signalizující novou větu. 

 

18. Čárku rušíme v případech, kdy jde o zjevnou chybu, rušíme čárky, které oddělují 

infinitivní konstrukce nebo čárky před spojkou než, pokud po ní nenásleduje sloveso 

v určitém tvaru. 

 

19. Čárku doplňujeme jen v případech, kdy jde o zjevnou chybu. Čárkou oddělujeme vedlejší 

věty uvozené výrazy: a když, a proto, až, co, jak, kde, který, a sotva, že; větné členy spojené 

dvojitými spojkami: ani–ani, buď–nebo, ne-li–tedy. Složitější případy uvádíme níže. 

 

20. Fenclovy dopisy upravujeme podle stejných pravidel jako Demlovy. Hranaté závorky ve 

Fenclových dopisech značí vždy pouze jedno vypuštěné slovo, které bylo vynecháno pro 

nečitelnost rukopisu. 
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Další zvláštní opravy textu a interpunkce: 

 

1. … kde přátelé osobně se neznají… místo … kde přátelé osobně neznají… 

2. … napomíná mne, abych neužíval slova „přítel“… místo … napomíná mne, aby neužíval 

slova „přítel“… 

3. Nejraději bych s Vámi promluvil ústně… místo Nejraději bych s Vám promluvil ústně… 

4. Rovněž trávník a kvítka přidaly by se k jeho chvále… místo Rovněž trávník a kvítka přidali 

by se k jeho chvále… 

5. … všechna tato Vaše přiznání… místo … všechny tato Vaše přiznání… 

6. … jen mi je pošlete… místo … je mi je pošlete… 

7. … mají údové konzistoře nejméně času… místo … mají údové konzistoři nejméně času… 

8. … zabloudil nám kamsi až k Soudu Poslednímu… místo …zabloudil nám kamsi až k Soudu 

Posledního… 

9. … a na nějž biskup Huyn neráčil… místo … a nějž biskup Huyn neráčil… 

10. … co chvíli přistoupil ke mně… místo … co chvíle přistoupil ke mně… 

11. Taulerova Kázání rozhodně překládejte. místo Taulerovy Kázání rozhodně překládejte. 

12. … závislým činí na výsledku zvláštní zkoušky (morálka & pastorálka) a ukládá Vám… 

místo … závislým činí na výsledku zvláštní zkoušky : morálka & pastorálka : ukládá Vám… 

13. … práce, jež mi brněnská konzistoř neprávem a z osobních důvodů zakázala… místo … 

práce, jež mi brněnská konzistoř neprávem a z osobních důvodů zakázali… 

14. … na této roli… místo … na tomto roli… 

15. … jak jsem mohl poznati, nevyjímaje ani řečeného generála… místo … jak jsem mohl 

poznati, nevyjímajíc ani řečeného generála… 

16. … aby se s námi (hlavně s panem Florianem) poradila… místo … aby se nás (hlavně pana 

Floriana) poradila… 

17. … vysvětlíte mou situací, jež válečná… místo … vysvětlíte mou situací, jež jež válečná… 

18. … maje tam těchto 2000 korun… místo … maje tam tyto 2000 korun… 

19. … jest pro Sv. otce almužnou… místo … jest Sv. otce almužnou… 

20. … jak kdesi výborně praví Otokar Březina. místo … jak jak kdesi výborně praví Otokar 

Březina. 

21. … jen dva řádky a v nich kopu nesmyslů… místo … jen dva řádky a v nich kopu 

nesmyslu… 

22. … že každého obejde… místo … že na každého obejde… 

23. … než si přeje velepitomý cenzor… místo … než si přece velepitomý cenzor… 
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3.4 Popis dopisů Jakuba Demla 

 

Všechny dopisy uložené v LA PNP v Praze jsou označeny kulatým razítkem s opisem 

NÁRODNÍ MUSEUM V PRAZE / Literární archiv a číslem 51 62. 

 

1. Dopis datovaný 25. XI. 1905 (ZA) 

Rozměr strany 118×211 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

nerovné okraje, jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím 

písmem.  

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou tužkou [25. XI.1905]. 

 

2. Dopis datovaný 4. VI. 1906 (ZA) 

Rozměr strany 230×288 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, tři strany 

rukopisu – první, třetí a čtvrtá strana dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem.  

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou tužkou [4. VI. 1906] p. Domamil – 

(Domamühl) – 

 

3. Dopis datovaný 8/8 06 (ZA) 

Rozměr strany 142×211 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

nerovné okraje, dvě strany rukopisu – první a třetí strana dvojlistu, černý inkoust, psáno 

psacím písmem. 

 

4. Dopis datovaný 16/8 1906 (LA PNP) 

Rozměr strany 230×288 mm, tenký dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

5. Dopis datovaný 17. 9. 1906 (LA PNP) 

Rozměr strany 209×340 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany obou listů, černý inkoust, psáno psacím písmem, strany 

číslovány. 

 

6. Dopis datovaný 19. 9. 1906 (ZA) 

Rozměr strany 209×340 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

nerovné okraje, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

V pravém horním rohu jinou rukou tužkou připsáno 19. 5. 1906. 
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7. Dopis datovaný s. Thomae de Villanova 25/9 1906 (ZA) 

Rozměr strany 210×340 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, šest 

stran rukopisu – všechny strany dvojlistu a listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

Poslední strana zašpiněná od inkoustu. 

 

8. Dopis datovaný 20. X. 1906 (opis v knize Pro budoucí poutníky a poutnice)  

 

9. Dopis datovaný 26/10 1906 (ZA) 

Rozměr strany 210×340 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. Dopis 

v přehybech potrhaný. 

 

10. Dopis datovaný [po 26. 10. 1906] (LA PNP) 

Rozměr strany 210×316 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

11. Dopis datovaný 3/XI 1906 (ZA) 

Rozměr strany 209×339 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, jedna 

strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

12. Dopis datovaný 10/XI 1906 (ZA) 

Rozměr strany 164×222 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem.  

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou tužkou [10. XI. 1906], v levém horním rohu 

natištěn zelený rámeček se zeleným textem STUDIUM / STARÁ ŘÍŠE / M. 

 

13. Dopis datovaný 12. XI. 1906 (opis v 6. sborníku Studia) 

 

14. Dopis datovaný 18. listopadu 1906 (LA PNP) 

Rozměr strany 210×342 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 
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15. Dopis datovaný [po 20. 11. 1906] (ZA) 

Rozměr strany 230×288 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem.  

V pravém horním rohu připsáno jinou rukou tužkou a přeškrtnuto 4. VI. 1906. 

 

16. Dopis datovaný [po 30. 11.1906] (ZA) 

Rozměr strany 210×341 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, tři strany 

rukopisu – druhá, třetí a čtvrtá strana dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem.  

 

17. Dopis datovaný Vigilia Immaculatae Conceptionis 1906 [7. 12. 1906] (ZA) 

Rozměr strany 211×341 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – první a třetí strana dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem.  

V pravém horním rohu připsáno jinou rukou tužkou [7. 12. 1906]. 

 

18. Dopis datovaný 19. XII. 1906 (LA PNP) 

Rozměr strany 210×341 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

19. Dopis datovaný 6/4 1907 (ZA) 

Rozměr strany 210×341 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři 

strany rukopisu – čtyři strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

20. Dopis datovaný 10. června 1907 (LA PNP) 

Rozměr strany 210×340 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, tři strany 

rukopisu – první, druhá a třetí strana dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

21. Dopis datovaný 15. VI. 1907 (LA PNP) 

Rozměr strany 208–210×340 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

22. Dopis datovaný 24. září 1907 (ZA) 

Rozměr strany 205×340 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno 

psacím písmem. 
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23. Dopisnice datovaná 14./ 10. 07 (ZA) 

Rozměry 139×91 mm, uprostřed adresové strany předtištěn nápis Korrespondenz-Karte./ 

Korespondenční lístek., v levém horním rohu šikmo tisk Absender:/ Odesílatel:, řádky pro 

adresu předtištěny tečkovaně, pouze řádek s předtiskem in / v vytištěn tučnou plnou čárou, 

v pravém dolním rohu petitem tisk (d. b.), v pravém horním rohu natištěn zelený cenný kolek 

s podobiznou císaře Františka Josefa I. (profil, hlava obtočena vavřínovým věncem) 

a s opisem KAIS. KOENIGL. OESTERR. POST. / 5 HELLER 5; přes kolek oraženo kulaté 

poštovní razítko s opisem STARÁ ŘÍŠE * ALT REISCH A 14 X 07, vedle něj otištěno kulaté 

razítko s opisem UHŘÍNĚVES * [...]NOWES * [...] 07. Na téže straně adresát Důstojný Pán / 

Matěj Fencl, kaplan / Ouhřiněves / u Prahy. Text psán na textové straně dopisnice, černý 

inkoust, psáno psacím písmem. 

 

24. Dopis datovaný 15. 10. 1907 (ZA) 

Rozměr strany 218×347 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím 

písmem. 

 

25. Dopis datovaný v den Svatého Petra z Alkantary 1907 (19/X) (ZA) 

Rozměr strany 219×350 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím 

písmem. 

 

26. Dopis datovaný 29. X. 1907 (opis v knize Pro budoucí poutníky a poutnice)  

 

27. Dopis datovaný 19. XII. 07 (ZA) 

Rozměr strany 150×207 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, roztřepené 

okraje, jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

28. Dopis datovaný 3. I. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 225×362 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím 

písmem. 
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29. Dopis datovaný 13. I. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 220×175 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

roztřepené okraje, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím 

písmem. 

 

30. Dopis datovaný V den sv. Tomáše Akvin. 1908 [28. ledna 1908] (opis v Rosničce) 

 

31. Dopis datovaný Dom. Septuagesima. 1908 [16. 2. 1908] (ZA) 

Rozměr strany 244×378 mm, ruční dopisní papír namodralé barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý a červený inkoust, 

psáno tiskacím písmem.  

Červeným inkoustem psány opravy, čísla stran a poznámka na straně druhé. 

Na všech stranách slova přeškrtnutá tužkou. 

 

32. Dopis datovaný 25. II. 08 (LA PNP) 

Rozměr strany 220×157–171 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

v polovině strany šikmo ustřižený, roztřepené okraje, jedna strana rukopisu – jedna strana 

listu, černý inkoust, psáno psacím a tiskacím písmem. 

 

33. Dopis datovaný 4. III. (popeleční středa) 1908 (ZA) 

Rozměr strany 230–232×383 mm, tenký ruční dopisní papír našedlé barvy, přeložený na čtyři 

části, roztřepené okraje, šest stran rukopisu – obě strany listu a všechny strany dvojlistu, černý 

inkoust, psáno psacím písmem. 

 

34. Dopis datovaný 13. III. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 218×361 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, dvě strany rukopisu – první a třetí strana dvojlistu, černý inkoust, tiskacím 

písmem. 

 

35. Dopis datovaný 17. března 1908 (ZA) 

Rozměr strany 218×361 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, šest stran rukopisu – všechny strany dvojlistu a obě strany listu, černý 

inkoust, psáno psacím písmem. 
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36. Dopis datovaný 24. III. 1908 (LA PNP) 

Rozměr strany 213–215×359 a 217–220×360 mm, dva nestejně velké listy, ruční dopisní 

papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – 

všechny strany obou listů, černý inkoust, psáno psacím a tiskacím písmem. 

 

37. Dopis datovaný DOMINICA PASSIONIS (5/4) 1908 (ZA) 

Rozměr strany 218×360 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno 

tiskacím písmem. 

 

38. Dopis datovaný 6. IV. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 218×360 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno 

psacím písmem. 

 

39. Dopis datovaný 15. 4. 08 (ZA) 

Rozměr strany 218×360 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

roztřepené okraje, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím 

a psacím písmem. 

 

40. Dopis datovaný 3. V. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 148×188 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

41. Dopis datovaný 17/5 08 (ZA) 

Rozměr strany 148×188 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, osm stran 

rukopisu – všechny strany obou dvojlistů, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou tužkou 17. V. 1908. 

 

42. Dopis datovaný 22/V 08 (ZA) 

Rozměr strany 148×188 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě strany 

rukopisu – první a třetí strana dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 
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43. Dopis datovaný 27/5 Vigilia Ascensionis 1908 (LA PNP) 

Rozměr strany 215–220×360 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři 

části, roztřepené okraje, dvanáct stran rukopisu – všechny strany tří dvojlistů, černý a červený 

inkoust, psáno psacím písmem. 

Červeným inkoustem vyznačena návaznost stránek a napsána poslední věta. 

Některé strany zašpiněny hnědými skvrnami. 

 

44. Dopis datovaný [před 30. 5. 1908] (ZA) 

Rozměr strany 210–218×232 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři 

části, v polovině strany šikmo ustřižený, roztřepené okraje, jedna strana rukopisu – jedna 

strana listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

45. Dopis datovaný 30. května 1908 (LA PNP) 

Rozměr strany 150×188 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

46. Dopis datovaný 5. června 1908 (ZA) 

Rozměr strany 180×218 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, modrý inkoust a červená pastelka, psáno psacím písmem. 

Červenou pastelkou psána čísla stránek. 

 

47. Pohlednice datovaná [červen 1908] (ZA) 

Rozměry 92×136 mm, uprostřed adresové strany předtištěn nápis Dopisnice, řádky pro adresu 

předtištěny tečkovaně, v pravém horním rohu nalepena poštovní známka s podobiznou císaře 

Františka Josefa I. (profil, hlava obtočena vavřínovým věncem) a s opisem KAIS. KOENIGL. 

OESTERR. POST./ 5 HELLER; přes známku oraženo kulaté poštovní razítko s opisem 

LESSONITZ LESONICE 6 08. Na téže straně adresát Důstojný Pán / Mat. Fencl, kaplan / 

Uhřiněves / u Prahy. Na obrazové straně pohled na Babice s dominantou kostela, v levém 

rohu natištěno Babice p Lesonice, při spodním okraji natištěno Nom. 274 Seering, Wien 

XIII/5. Stockhammergasse 3. Text psán na obrazové straně pohlednice – nad i pod obrázkem, 

černý inkoust, psáno psacím i tiskacím písmem. 
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48. Dopis datovaný 16. VI. 1908 (LA PNP) 

Rozměr strany 223–227×363 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři 

části, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, fialový inkoust, psáno psacím písmem. 

 

49. Dopis datovaný 8. října, v den Sv. Brigitty 1908 (LA PNP) 

Rozměr strany 108×174 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

roztřepené okraje, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý a červený inkoust, 

první polovina psána tiskacím písmem, od poloviny druhé strany psací písmo. 

Červeně pouze slovo Váš na počátku dopisu. 

 

50. Dopis datovaný 5. XI. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 130×131 mm, tuhý dopisní papír lososové barvy s obrázkem Číňana na první 

stránce, přeložený na dvě části, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý 

inkoust, psáno psacím písmem. 

 

51. Dopis datovaný 19/XI 08 (ZA) 

Rozměr strany 209×341 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

52. Dopis datovaný ten den před Sv. Kateřinou, 24. XI. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 210×340 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý a červený inkoust, tužka, většina dopisu psána 

tiskacím písmem, jen poslední věty psacím. 

Červeně věta: „a také bych rád ještě zachránil něco pro p. Floriana.“ Tužkou poslední věta 

dopisu. 

 

53. Dopis datovaný S. Xaverii 3. XII 08 (LA PNP) 

Rozměr strany 209×228 mm, 170×205 mm, dva nestejně velké listy, ruční dopisní papír 

krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři strany rukopisu – všechny strany obou listů, 

černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

54. Dopis datovaný 5. XII. 1908 (ZA) 

Rozměr strany 190×243 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 
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55. Dopis datovaný na S. Štěpána 1908 [26. 12. 1908] (ZA) 

Rozměr strany 125×400 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, tři 

strany rukopisu – první, druhá a třetí strana dvojlistu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím 

písmem. 

Červeně pouze věta: Kromě Bitnara, Kratochvila, Karáska, Martena etc., kteří Boha 

nepotřebují. 

 

56. Dopis datovaný 26/1 09 (LA PNP) 

Rozměr strany 138×210 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, jedna 

strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

57. Pohlednice datovaná [23. 2. 1909] (ZA) 

Rozměry 91×141 mm, řádky pro adresu předtištěny tečkovaně, v pravém horním rohu 

nalepena poštovní známka s podobiznou císaře Františka Josefa I. (profil), nápisem 

FRANCISCVS JOSEPHVS 1908 a s opisem KAISERLICHE KÖNIGLICHE 

ÖSTERREICHISCHE POST. / 5 HELLER 5; přes známku oraženo kulaté poštovní razítko 

s opisem [WIEN * a *] 23. II. 09 X –, v levém horním rohu předtištěno Printed in Austria. 

V levém dolním rohu předtištěno B. K. W. 1. 439 – 6. Na téže straně adresát Spisovatel, 

Důstojný Pán / Mat. Fencl, kněz / Uhřiněves / u Prahy, v textové části pohlednice text. Na 

obrazové straně reprodukce obrazu, který představuje pohled do parku, vpravo podpis Jakub 

Deml, modrý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

58. Dopisnice datovaná [8. 3. 1909] (LA PNP) 

Rozměry 90×139 mm, na adresové straně předtištěny: zelený zdobený rámeček, řádky pro 

adresu, v pravém horním rohu cenný kolek s podobiznou císaře Františka Josefa I. (profil), 

nápisem FRANCISCUS JOSEPHUS 1908 a s opisem KAISERLICHE KÖNIGLICHE 

ÖSTERRCHISCHE POST. / 5 HELLER 5; přes kolek oraženo kulaté poštovní razítko 

s opisem LESONNITZ LESONICE 8 3 09. Na téže straně adresát Katolický kněz / P. Mat. 

Fencl / Uhřiněves / u Prahy. Text psán na textové i adresové straně dopisnice, černý inkoust, 

psáno psacím písmem. 

 

59. Dopis datovaný [po 24. 3. 1909] (LA PNP) 

Rozměr strany 110×143 mm, dopisní papír modré barvy, nepřeložený, jedna strana rukopisu – 

jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 
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60. Dopis datovaný ten den po SSvaté Trojici 1909 [7. 6. 1909] (ZA) 

Rozměr strany 143×208 mm, bílý dopisní papír, přeložený na dvě části, čtyři strany rukopisu 

– všechny strany dvojlistu, modrý inkoust, psáno tiskacím písmem, jen závěr je psán písmem 

psacím. 

 

61. Dopis datovaný 14/VI. 1909 (LA PNP) 

Rozměr strany 175×110 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, nepřeložený, jedna strana 

rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

62. Dopis datovaný 6/7 09 (LA PNP) 

Rozměr strany 222×352 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno tiskacím a psacím písmem. 

Iniciála D v oslovení Drahý příteli je vyvedena jako dřevoryt (bílé D na černém pozadí). 

 

63. Dopis datovaný [srpen 1909] (ZA) 

Rozměr strany 173–176×218 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

šest stran rukopisu – šest stran šesti listů, černý inkoust, strany 1–3 psány tiskacím písmem, 

strany 4–6 psacím. 

Strany jsou číslovány – číslo je vždy v srdíčku, na první straně dole uprostřed, u ostatních 

nahoře uprostřed. 

Obálka: Rozměry 116×182 mm, světlý papír, adresová strana rozdělena předtištěným 

červeným rámečkem do devíti nestejných polí. Nahoře uprostřed natištěno červeně 

Z◦FARNÍHO◦ÚŘADU / ◦V•BABICÍCH•U / MORAVSKÝCH•BUDĚJOVIC, v levém horním 

poli holubice s ratolestí, v poli po ní ČÍSLO:, v levé dolním poli VĚC / ÚŘEDNÍHO / PORTĀ 

/ PROSTĀ, v poli pro adresáta: Důstojný Pán / Mat. Fencl, kněz / Uhřiněves u Prahy. Černý 

inkoust, psáno tiskacím písmem. 

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou modrým inkoustem 1909. Na zadní straně 

vygumovaný text psaný Fenclovou rukou Frant. Polák […] kněz v Telči 20 K. 

 

64. Dopis datovaný v den Sv. Františka z Assisi 1909 [4. října 1909] (opis ve Studiu a Do 

lepších dob) 
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65. Dopis datovaný 7. 10. 1909 (ZA) 

Rozměr strany 176×220 mm, 110×210 mm (první list jiné velikosti než ostatní), dopisní papír 

krémové barvy, přeložený na dvě části, osm stran rukopisu – všechny strany čtyř listů, černý 

inkoust, psáno tiskacím písmem. 

Čísla stran psána výrazně, buď černé číslo v černém rámečku, nebo bílé číslo v černém poli. 

Lístek: Rozměry 31×95 mm, lístek krémové barvy, nepřeložený, dvě strany rukopisu – obě 

strany lístku, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

Obálka: Rozměry 140×192 mm, ručně dělaná obálka. Přes zalepení natištěny části tří kulatých 

razítek pod sebou s opisy [LESO], ručně malovaná adresová strana, dvojitý rámeček 

(vlnovka) dělí stranu na čtyři části, v pravém horním a levém dolním poli květ květiny, 

v levém horním poli adresát: Knězi Církve Římskokalotické MAT. Fenclovi t. č. (řádek 

dokončen vinětou), v pravém dolním poli: V Uhřiněvsi u Prahy (řádek dokončen vinětou).  

 

66. Dopis datovaný [po 7. 10. 1909] (ZA) 

Rozměr strany 147×96 mm, dopisní papír krémové barvy, nepřeložený, dvě strany rukopisu – 

obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

67. Dopis datovaný v den Sv. Eduarda, Krále a Vyznavače 1909 [13. 10. 1909] (ZA) 

Rozměr strany 155×228 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

68. Dopis datovaný 18. X. 1909. S. Lukáše (ZA) 

Rozměr strany 159×202–210 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na tři části, 

spodní část listu utržena, dvě strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím 

písmem. 

 

69. Dopis datovaný to pondělí post Quadragesimam 1910 [14. 2. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 169×209 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě 

strany rukopisu – dvě strany dvou listů, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

70. Dopis datovaný ten den po Sv. Josefu Pěstounovi 1910 [20. 3. 1910] (LA PNP) 

Rozměr strany 107×153–158 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, nepřeložený, jedenáct 

stran rukopisu – jedenáct listů, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 
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Iniciála M ve slově milý vyvedena jako bílé M v černém poli, strany číslovány. Na straně 

sedm zezadu zaškrtáno modrou pastelkou: 1) za † kněze 

 

71. Dopis datovaný 3. VIII. 1910 (ZA) 

Rozměr strany 141×157 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

72. Dopis datovaný Vigilia Assumptionis 1910 [14. 8. 1910] (LA PNP, ZA) 

Rozměr strany 133×174 mm, modrý dopisní papír, přeložený na dvě části, jedenáct stran 

rukopisu – tři dvojlisty, volná poslední strana třetího dvojlistu, černý a červený inkoust, psáno 

tiskacím písmem. 

Černým inkoustem jen záhlaví každého dvojlistu. 

 

73. Dopis datovaný na Sv. Rajmunda Nezrozeného L. P. 1910 [31. 8. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 118×159 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě 

strany rukopisu – druhá a třetí strana dvojlistu, černý, červený inkoust, psáno tiskacím 

písmem. 

 

74. Dopis datovaný ten den po Narození Panny Marie 1910 [9. 9. 1910] (LA PNP) 

Rozměr strany 118×150 mm, dopisní papír krémové barvy, nepřeložený, dvě strany rukopisu 

– první a třetí strana dvojlistu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

75. Dopis datovaný Povýšení Svatého Kříže 1910 [14. 9. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 234×280 mm, tenký dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, 

jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

V pravém horním rohu dopsáno jinou rukou tužkou 14. 9. 

 

76. Dopis datovaný Sancta ANNA Catharina Emmerich, o. p. n. 1910 [17. 9. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 150×235 mm, tenký dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

V levém horním rohu nakreslena červená korunka. 
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77. Dopis datovaný Vigilia Sancti Mathaei A. D. 1910 [20. 9. 1910] (LA PNP) 

Rozměr strany 140×180–183 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

dvanáct stran rukopisu – všechny strany tří dvojlistů, černý, červený a zelený inkoust, psáno 

tiskacím písmem. 

Zdobná iniciála V ve slově včera červeně se zelenými motivy kolem. 

 

78. Dopis datovaný na Sv. Matouše 1910 [21. 9. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 108×175 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, 

jedna strana rukopisu – jedna strana listu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

79. Dopis datovaný S. Elisabeth Viduae 1910 [19. 11. 1910] (ZA) 

Rozměr strany 140×181 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany listu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

Červeně pouze datace. 

 

80. Dopis datovaný Ten čtvrtek po I. neděli Adventní 1910 [1. 12. 1910] (LA PNP) 

Rozměr strany 141×222 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, jedna 

strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

81. Dopis datovaný Tu sobotu před Jménem JEŽÍŠ 1911 [14. 1. 1911] (LA PNP) 

Rozměr strany 125×183 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

82. Dopis datovaný [po 15. 1. 1911] (LA PNP) 

Rozměr strany 140×315 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na tři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

83. Dopis datovaný Zasnoubení P. Marie 1911 [22.–23. 1. 1911] (LA PNP) 

Rozměr strany 155×208 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

84. Dopis datovaný S. Martinae V. M. 1911 [30. 1. 1911] (LA PNP) 

Rozměr strany 125×183 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 
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85. Dopis datovaný v oktavě Božího Těla 1911 [16.–23. 6. 1911] (ZA) 

Rozměr strany 119×158 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, dvě strany 

rukopisu – druhá a třetí strana dvojlistu, červený inkoust, psáno tiskacím písmem.  

Na zadní straně dopsáno Fenclovou rukou černým inkoustem odp. 3/7 1911. 

 

86. Dopis datovaný 19. VI. 19ii, v Oktávě Božího Těla (LA PNP) 

Rozměr strany 231–235×316 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na osm částí, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, červený inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

87. Dopis datovaný 25/6 19ii (LA PNP) 

Rozměr strany 149×215–222 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – druhá a třetí strana dvojlistu, černý a červený inkoust, psáno tiskacím 

písmem. 

 

88. Dopis datovaný 2/7 1911 (LA PNP) 

Rozměr strany 160×237 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, dvě 

strany rukopisu – obě strany listu, černý inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

89. Dopis datovaný 4/9 1911 (LA PNP) 

Rozměr strany 157×236 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na tři části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, červená a modrá pastelka, psáno 

psacím písmem. 

 

90. Dopis datovaný 3/10 1911 (ZA) 

Rozměr strany 159×237 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

91. Dopisnice datovaná 5/10 1911 (ZA) 

Rozměry 90×139 mm, na adresové straně předtištěny: zelený zdobený rámeček, řádky pro 

adresu, v pravém horním rohu cenný kolek s podobiznou císaře Františka Josefa I. (profil), 

nápisem FRANCISCVS JOSEPHVS 1908 a s opisem KAISERLICHE KÖNIGLICHE 

ÖSTERRCHISCHE POST. / 5 HELLER 5; přes kolek oraženo kulaté poštovní razítko 

s opisem LESONNITZ LESONICE 5/10 11. Na téže straně adresát Důstojný Pán / P. Mat. 
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Fencl / Uhřiněves / u Prahy. Text psán na textové straně dopisnice, černý inkoust, psáno 

psacím písmem. 

 

92. Dopis datovaný [po 2. říjnu 1911, před 21. 11. 1911] (ZA) 

Rozměr strany 112×174 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý a červený inkoust, modrá pastelka, psáno 

tiskacím písmem. 

 

93. Dopis datovaný [před 21. 11. 1911 II] (ZA) 

Rozměr strany 112×174 mm, dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, červená pastelka, psáno tiskacím 

a psacím písmem. 

 

94. Dopis datovaný [21. 11. 1911] (LA PNP) 

Rozměr strany 232–234×300 mm, tenký dopisní papír krémové barvy, přeložený na čtyři 

části, čtyři strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý a červený inkoust, červená 

a modrá pastelka, psáno psacím písmem. 

 

95. Dopis datovaný [prosinec 1911] (ZA) 

Rozměr strany 132×176 mm, tenký papír krémové barvy s předtištěnými řádky, přeložený na 

dvě části, čtyři strany rukopisu – druhá, třetí a první a třetí strana dvou dvojlistů, černý 

inkoust, psáno tiskacím písmem. 

 

96. Dopis datovaný V den Sv. Mathildy, 14. 3. 1912 (ZA) 

Rozměr strany 155×237 mm, ruční dopisní papír krémové barvy, přeložený na dvě části, čtyři 

strany rukopisu – všechny strany dvojlistu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

97. Dopis datovaný [zima 1917–1918] (LA PNP) 

Rozměr strany 230×292 mm, papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, tři strany 

rukopisu – tři strany tří listů, černý inkoust, psáno psacím písmem. 

 

98. Dopis datovaný 2. I. 18 (LA PNP) 

Rozměr strany 230×290 mm, papír krémové barvy, přeložený na čtyři části, jedna strana 

rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 



 275 

99. Lístek datovaný 31. ledna 1918 (LA PNP) 

Rozměr strany 233×105 mm, papír krémové barvy, nepřeložený, pravý okraj potrhaný, jedna 

strana rukopisu – jedna strana listu, černý inkoust, psáno psacím písmem. 
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4 Závěr 

 

V dopisech Matěji Fenclovi se odkrývají různé polohy osobnosti Jakuba Demla. Vystupuje 

v nich jako přítel, kněz, básník, vydavatel, polemik i poutník. Nejčastěji se vyjadřuje právě 

k otázkám církve a literatury. Je čtenářem, znalcem i překladatelem (nejen) moderní evropské 

literatury, odkazuje též na literaturu středověkou a antickou. Zájem o mystickou literaturu, 

který projevoval už v semináři, se vlivem Josefa Floriana a jeho prostřednictvím i Léona 

Bloye ve staroříšské době prohloubil, což se odráží v četných citátech, přiznaných 

i nepřiznaných. Často šlo o citace z knih, které právě Deml, Florian nebo některý z dalších 

spolupracovníků Studia překládali. Z citovaných knih stojí na prvním místě Bible (citáty 

české i latinské) a hned za ní dílo Otokara Březiny, obě tyto autority procházejí celým 

Demlovým dílem, stejně jako odkazy na díla křesťanských mystiků. Opomenout nelze ani 

citace z jeho vlastních děl, k nimž nabízí v některých dopisech klíč a možný výklad (např. 

k próze Člověk v rouše fialovém), ani motivy, které se v jeho díle teprve uplatní (za všechny 

příklad smrti Josefa Poláka, která je v dopisech zachycena velmi autenticky a bude přetavena 

do básnického tvaru). Poněkud časově podmíněnými se jeví např. citáty z děl Léona Bloye, 

jehož dílo je v českých zemích úzce spojeno se Starou Říší. Od téhož autora Deml přejal 

výraz buržoa, kterým označoval všechny odpůrce Studia a Staré Říše, a částečně polemický 

a ironický zápal dopisů z této doby, ačkoliv Vladimír Binar píše spíše o vlivu „florianovského 

ovzduší“ i samotného Demlova naturelu,721 a má jistě také pravdu. Deml se v těchto dopisech 

ukazuje jako oddaný stoupenec Josefa Floriana, jako katolík ultramontánního ražení nebo (jak 

často opakuje) jako pravý kněz církve římskokatolické, který je ochoten svou při s úřady 

brněnské diecéze dovést (téměř) až do Říma. S tím je úzce spojena vášnivá kritika 

modernismu, kněží a prelátů, kteří se zpronevěřili svému prvotnímu úkolu a propůjčují se 

politické agitaci i dalším světským aktivitám. Tato témata se odrážejí v dopisech Fenclovi 

a obecně se dá říci ve všech dopisech, které Deml v této době publikoval ve sbornících Studia. 

 S církví také souvisí fenomén, který se v Demlových listech objevuje, a tím je způsob 

datování. Většinu dopisů Deml datoval prostým uvedením dne, měsíce a roku vzniku dopisu, 

nezřídka kombinoval běžné datum s církevním svátkem, který na patřičný den připadl, naopak 

velice zřídka používal k dataci pouze církevního svátku. Koncem roku 1909, po celý rok 1910 

a téměř polovinu roku 1911 však Deml přešel pouze na datování církevními svátky, a to nejen 

v dopisech Fenclovi, ale např. také v dopisech adresovaných Josefu Ševčíkovi nebo Josefu 

                                                 
721 Srov. Vladimír Binar, Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi, Triáda, Praha 2010, s. 245. 
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Florianovi. K civilnímu způsobu datování se Deml vrátil téměř okamžitě poté, co brněnský 

biskup Pavel Huyn zakázal další vydávání Studia v červenci 1911. Není úplně jasné, co tyto 

změny způsobilo. Jedinou výraznější novinou této doby bylo seznámení s příznivci 

eschatologického hnutí Obnovy (Rénovation) – kanovníkem Augustem Rohlingem, italským 

knězem Giuseppem Colacurciem, francouzským karmelitánem Ernestem Rohmerem a laikem 

Josephem Nalèsem. Deml se o nich poprvé zmiňuje v dopise z října 1909, tedy právě v době, 

kdy mění svůj způsob datování. Datování pouze církevními svátky mělo být pravděpodobně 

vnějším vyjádřením religiozity, o jejíž prohlubování hnutí Obnovy rovněž usilovalo, a jistě 

také představovalo projev vzdoru vůči brněnskému biskupovi, který kolem roku 1911 

datování církevními svátky zakázal Ludvíku Vránovi s tím, že „jest směšné“.722 

 

                                                 
722 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 30. ledna 1911. 
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4.1 Soukromý a veřejný dopis Jakuba Demla 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu, v dopisech Jakuba Demla lze sledovat různé aspekty. Listy ze 

staroříšského období, mezi něž spadají i dopisy Matěji Fenclovi, umožňují porovnání aspektů 

soukromého a veřejného dopisu. Množství dopisů přátelům i nepřátelům publikoval Deml ve 

sbornících Studia, konkrétně ve sbornících čtvrtém, pátém, šestém, sedmém a osmém, 

a později je vydal souborně v knize Do lepších dob (1927, dopisy nejsou úplně totožné, 

zásahy jsou spíše pravopisného a stylistického charakteru). 

 V souboru dopisů Fenclovi se dochoval jeden list (22 D), který byl původně napsán 

jako soukromý, krátce nato přepracován a publikován (22 D – II), ve dvou verzích se také 

dochoval jeden fragment dopisu (19 D). Další dopisy existují pouze v jedné variantě, většinou 

soukromé. Veřejné listy, jejichž adresátem byl (otevřeně či skrytě) Fencl, pocházejí ze 

sborníků Studia (13 D a 64 D), z deníkové knihy Rosnička (30 D) a z další deníkové knihy 

Pro budoucí poutníky a poutnice (8 D a 26 D). 

 Dopisy soukromé a veřejné se liší po stránce formální i obsahové. V prvním případě je 

adresát pouze jeden, v druhém případě je adresát formálně sice také pouze jeden, ale reálně 

jsou jimi všichni čtenáři knihy. S adresátem se mění i funkce a struktura dopisu. Ve studii 

Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové je popsáno (maximální) schéma 

kompozice dopisu takto: „datum; pozdrav; úvod: poděkování, omluva, důvod napsání listu; 

vlastní obsah; závěr: prosba o odpověď, znovu poděkování, znovu omluva, informace 

o ukončení listu; závěrečný pozdrav; podpis; případně post skriptum.“723 Většina soukromých 

listů Fenclovi této kompozici více či méně odpovídá, dopis nemusí obsahovat všechny 

položky. Veřejných dopisů Fenclovi se dochovalo pouze sedm, některé jen ve fragmentu, 

proto by bylo zavádějící vytvářet zobecňující závěry, navíc je poměrně značný rozdíl mezi 

dopisy publikovanými i v jednotlivých deníkových knihách a ve sbornících Studia. 

 Dopisy z knihy Pro budoucí poutníky a poutnice, v nichž není Fencl jako adresát 

výslovně jmenován, v podstatě zachovávají charakter dopisu soukromého, dialogický 

charakter a uvedenou kompozici naplňují, i když se jedná o fragmenty, které končí v bodě 

„vlastní obsah“. Od dalších soukromých dopisů Fenclovi se liší pouze v úpravě pozdravu – 

Deml totiž za oslovením „Příteli“ nebo „Milý“ téměř vždy psal čárku a v obou tištěných 

dopisech následuje vykřičník. Je tedy pravděpodobné, že pokud Deml dopisy upravoval, šlo 

velmi pravděpodobně pouze o úpravy pravopisu či slovosledu. O tom, že skutečným 

                                                 
723 Lucie Saicová Římalová, Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové, Acta Universitatis Carolinae 
Philologica – Monographia CXLVI, Karolinum, Praha 2005, s. 14–15. 
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adresátem těchto listů byl Fencl, svědčí jednak společný věcný kontext – například odkazy na 

Annu Kateřinu Emmerichovou či Danta Gabriela Rossettiho –, jednak jejich styl, identický se 

stylem dalších dopisů Fenclovi z let 1906 a 1907. 

 Ústřední dopis z Rosničky (30 D) stojí na pomezí mezi dopisy z knihy Pro budoucí 

poutníky a poutnice a dopisy ze Studia. Kompozici naplňuje opět dokonale, včetně poznámky 

post skriptum. Rysy soukromého dopisu nese list především v úvodu a v závěru, kde se autor 

obrací na adresáta s konkrétními poznámkami odkazujícími k minulým a budoucím dopisům, 

ovšem v bodě „vlastní obsah“ je jeho dialogičnost narušována pasážemi, které se blíží žánru 

podobenství a kázání a obsahují řečnické otázky, citáty z Bible a např. z díla sv. Bernarda 

z Clairvaux. Zařazení tohoto dopisu do edice je vysvětleno v druhém bodě této práce – Skrytý 

adresát Matěj Fencl. 

 Dopisy publikované ve Studiu jsou čtyři, z toho dva se dochovaly ve variantě 

soukromé i veřejné. U dvou krátkých fragmentů z šestého sborníku (13 D, 19 D) nelze 

hodnotit kompozici, oba odkazují k chudobě, která ve Staré Říši panovala, a měly snad 

povzbudit příznivce Studia k finančním příspěvkům. Text došel pouze stylistických 

a pravopisných úprav, některé z nich proběhly při převedení soukromého dopisu na veřejný, 

další až při druhém vydání v knize Do lepších dob. Tvar „poněvač“, který Deml běžně 

v korespondenci užíval, byl nahrazen spisovným „poněvadž“, římské číslovky v datu 

číslovkami arabskými a také bylo nahrazeno spojení „Červený smích od Andrejeva“ spojením 

(s nesprávně vytvořeným přivlastňovacím zájmenem) „Andrejův Červený smích“. Jako hlubší 

zásah se jeví vypuštění jména Josefa Floriana ve zveřejněné variantě a ponechání pouhého 

označení „přítel“. Adresáta určil sám Deml, když jako pozdrav použil částečně anonymní 

oslovení „Příteli P. M. F“. Ve variantě dopisu otištěné v knize Do lepších dob byl adresát 

uveden už plným jménem. 

 Ani další list ze Studia (64 D) není kompozičně úplný, byť mu nechybí pozdrav ani 

podpis. Kromě oslovení a podpisu obsahuje v podstatě jen „vlastní obsah“ bez úvodu 

a závěru. Účelem tohoto dopisu bylo informovat publikum Studia o novém příchozím do 

Staré Říše A. L. Střížovi a usvědčit staroříšského faráře z hudebního nevkusu a z podpory 

klerikalismu. Dopis byl upraven pro druhé vydání v knize Do lepších dob, původní datace 

„v den Sv. Františka z Assisi 1909“ byla pro snadnější orientaci čtenáře nahrazena civilním 

datem „4. října 1909“ a jméno Otto (míněn Otto Albert Tichý), několikrát v dopise 

zmiňované, bylo za stejným účelem doplněno příjmením Tichý. 

 Poslední dopis představuje nejúplněji dochovanou dvojici listu soukromého 

a veřejného (22 D a 22 D – II) i s Demlovým komentářem proměny dopisu: „Pro tisk jsem 



 280 

některá místa stylisticky upravil. Lépe podepřel.“ 724  Kompozice tištěného dopisu není 

kompletní, byl vypuštěn původní závěr. Během úpravy se dopis rozrostl téměř na trojnásobek 

– v úvodu byl rozšířen o pozdrav a motto, naopak datum bylo zobecněno na „září 1907“. 

Tento dopis směřuje k už zmiňované kritice modernistického kléru. Postup se nejvíce blíží 

výkladu, dialogičnost je zachována, i když ve většině „vlastního obsahu“ autor nevede dialog 

s adresátem, nýbrž sám se sebou – pokládá si řady řečnických otázek a hledá na ně odpovědi. 

Z původního dopisu byl zachován úvod, poté byla vložena rozsáhlá část s popsanou 

argumentací a následovala původní část s líčením pražských exercicií. Závěr, týkající se 

adresáta, byl vypuštěn, přesto jde o jediný dopis, v němž je Fencl jako adresát označen plným 

jménem už v původním sborníku Studia. 

 Stručný popis některých rysů těchto sedmi Demlových veřejných (a soukromých) 

dopisů ukazuje, že Jakub Deml své listy při pozdějším vydávání upravoval. Obvyklé byly 

drobné jazykové či stylistické změny a snaha o formální sjednocení. V době prvního vydání 

Deml často uveřejňoval dopisy svým přátelům z řad kněží a v těchto veřejných listech je 

raději ponechával v anonymitě a z ohleduplnosti je oslovoval pouze iniciálami jejich jmen či 

pouhým označením „přítel“, aby je ušetřil případných obtíží, které postihovaly hlavně 

v brněnské diecézi „přátele Studia“. V pozdější době už nebyl tento postup nutný, a proto 

mohl Deml v knize Do lepších dob mnoho adresátů listů ze sborníků Studia uvést plným 

jménem, i když ani v této době tak neučinil v případě všech adresátů. Dále je zřejmé, že 

dopisy publikované ve sbornících Studia není možné směšovat s dopisy publikovanými 

v deníkových knihách. Dopisy ze Studia byly přepracovávány a upravovány výrazněji, 

adresát byl zatlačen do pozadí, byla úmyslně měněna funkce dopisů, z nichž zbyla jen vnější 

forma, ale obsahově šlo o texty agitační či propagační. Naopak dopisy z deníkových knih si 

ve velké míře uchovaly autenticitu, adresát a dialog s ním je v dopisech stále přítomen i tehdy, 

kdy je zastřeno jeho jméno, ale jejich funkci nelze vykládat bez kontextu knih, do nichž byly 

zapojeny. Zde se otevírá další oblast bádání: Až při hlubší analýze Demlových knih nebo 

sborníků a současně jeho soukromých dopisů bude možné určit funkci či funkce dopisu v jeho 

díle. 

 

                                                 
724 Jakub Deml Matěji Fenclovi, 14. října 1907. 
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