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Posudek diplomové práce 

lva Mrázková: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 1901-1941 

Na první pohled před sebou máme práci neobvyklou - vypadá jako dva obrovské špalky nebo 

balvany. Je to dáno především povahou úkolu: dopisy Jakuba Demla a Františka Bílka z let 

1901 až 1906 a 1912 až 1928 s dodatkem z roku 1941 tvoří jeden z nejrozsáhlejších a také 

nejčastěji citovaných, byť nevydaných souborů básníkových listů. Ale hodnota této 

korespondence i předložené práce spočívá v něčem jiném než v kvantitě. 

Dopis číslo 280 zlO. dubna 1923 Jakub Deml nadepsal záhlavím "Číslo jednací: 

láska". Mohl by to být i titul celé korespondence, která zachycuje různé podoby přátelské 

a tvůrčí lásky Jakuba Demla a Františka Bílka. Tato láska se projevovala nejen vřelým 

básnickým slovem, a jindy zas ledově chladným dlouholetým mlčením, ale vždy především 

jednáním - tedy "činem", jak pojmenoval podstatu Demlovy lásky Vladimír Binar. 

Vůbec první kniha, kterou Jakub Deml napsal, pojednává o Bílkově cyklu Otčenáš, 

a v bílkovské esejistice pokračoval celoživotně. Bílek zase vtiskl výtvarnou podobu řadě jeho 

knih. Deml však po celou dobu korespondence projevuje také činnou starost o živobytí 

Františka Bílka, pořádá sbírky na zakoupení jeho děl, shání pro něj zakázky a kupce a během 

první světové války mu na venkově zajišťuje potraviny, které mu se značnou mírou 

konspirace a s mnoha barvitými legendami, zastírajícími vlastní nezištnost, posílá. Je to 

i hostina pro čtenáře: vzácná příležitost sytit se slovy, za kterými vždy stojí konkrétní jednání. 

Práce lvy Mrázkové odpovídá povaze korespondence, tedy i zmíněnému záhlaví 

Jakuba Demla. Láska nebo jednání, civilně řečeno "přístup", který z ní lze vyčíst, má mnoho 

podob i fází, které se pokusím popsat konkrétněji, aby to poněkud odpovídalo žánru posudku. 

Na počátku Iva Mrázková přijala úkol, který přesahuje běžné parametry diplomové 

práce. Měla uspořádat, přepsat a edičně zpracovat listy Jakuba Demla Františku Bílkovi 

a doplnit je věcnými poznámkami (například o původu citací, překlady cizojazyčných pasáží, 

věcnými vysvětlivkami ke jménům osob, které se v korespondenci vyskytují) a stručným 

historickým úvodem o vztahu obou pisatelů. Poté se původnímu zadání vzepřela, či spíše: 

z dobrých důvodů ho překročila. Jednak doplnila edici o více než sto dopisů Františka Bílka, 

jednak svůj vlastní text s původními fakty i interpretacemi rozšířila na více než sto stran. 

K úkolu přistoupila s badatelskou zvědavostí. Kromě již známých dopisů z fondů 

Literárního archivu PNP Praha a olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě objevila 

r·adu dalších dopisů obou pisatelů v Archivu Národní galerie a v Národním archivu. Pročetla 

dílo Jakuba Demla, aby dohledala dopisy, které básník publikoval, ale v rukopisech se 
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nedochovaly. Dále pátrala po souvislostech v dalších archivních pramenech, v mnoha 

nezpracovaných korespondencích Jakuba Demla, po stopách básníkovy sokolské anabáze 

a soudního sporu s Orlem se vydala do archivu v Moravských Budějovicích atd. Velice tím 

přispěla i k práci celého semináře, který zpracovává dopisy Jakuba Demla, a spolu se Šárkou 

Kořínkovou ve společných i samostatných edicích vytvořily předpoklady a postupy pro 

obdobné práce svých kolegů. Dále lva Mrázková přispěla k počínající bibliografii 

časopiseckých prací Jakuba Demla tím, že vyhledala i dosud zapadlé stati Jakuba Demla 

o Františku Bílkovi, jež uvádí v soupisu na konci práce. 

Následovala fáze písařská, dokumentační a ediční. Krom toho, že autorka vytvořila 

fotoarchiv dopisů a zpracovala jejich podrobný technický popis, bylo potřeba soubor přepsat, 

uspořádat a text očistit od různých nánosů. Ačkoliv se mohla opřít o některé zásady 

vypracované v předešlých dílčích edicích, Demlovy a Bílkovy dopisy ji postavily před nové 

problémy. Zejména počáteční vizionářský a vzrušený charakter listů Jakuba Demla i Františka 

Bílka nutí mnohokrát zvažovat, co je ještě jevem stylovým a významově nosným, a kde jde 

spíše o chyby nebo jevy formální a dobově podmíněné: šlo zejména o shluky interpunkčních 

znamének, hojné užívání velkých písmen, kolísavé délky (zejména v dopisech Františka 

Bílka). Editorka přitom nemohla postupovat striktně, proto své zásahy či nezasahování 

podrobně vysvětlila v obsáhlé ediční poznámce. Obecně je její přístup spíše diplomatičtější: 

na sporných místech do textu raději nezasahovala. V případě knižního vydání snad bude 

možné některé dílčí zásady zjednodušit (například spřežky typu "na rychlo", které podle 

současných pravidel pravopisu připouštějí dvojí podobu, by bylo možné psát bez újmy 

jednotně jako jedno slovo). Podržím-li se však zásad stanovených v edici, shledávám na pěti 

stech stranách chyb nebo nedůsledností v uplatňování zásad minimum - například na několika 

místech v řazení interpunkce či u velkých písmen, ojediněle u psaní výrazu jakoby. 

lva Mrázková se snaží poznávat předmět své práce z co nejvíce stran. To je zřetelné 

v jejích vlastních historických a interpretačních kapitolách, v nichž poprvé uceleně podává 

historii přátelských i pracovních styků Jakuba Demla a Františka Bílka - i se zřetelem ke 

společnému příteli Otokaru Březinovi. V centru pozornosti nestojí jednotlivé osoby či 

pisatelé, ale jejich proměnlivý mnohostranný vztah, a to dává textu dynamiku i hloubku. 

Autorka rovněž sleduje Františka Bílka jako postavu Demlových knih, shrnuje básníkovu 

bílkovskou esejistiku a v části poslední se zaměřuje na obecnější paralely v poetice i výstavbě 

děl obou tvůrců i na jejich společnou inspiraci v některých textech biblických - tedy na 

vztahy vertikální. 
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Ke své látce přistupuje kriticky. Právě dopisy Františku Bílkovi, zejména z období let 

1903 až 1906, patří k nejsilnějším Demlovým vyznáním víry i lásky a ve své obnaženosti 

volají po totálním přijetí, které nemusí mít daleko k podlehnutí autorovi a ztotožnění s ním -

s jeho jazykem, momentálními, napohled však absolutními soudy, sympatiemi i antipatiemi. 

Pořadatelka k nim zaujala nepodezíravý, ale ne stranný postoj - zejména v pasážích, kde 

poukazuje na napětí Demlových výroků v době jeho působení ve staroříšském Studiu, kdy 

současně horlivě pracoval pro Františka Bílka i Josefa Floriana a jako kněz bojoval za církev 

v duchu prvotních křesťanů. Vnější i vnitřní konflikty, které se do korespondence promítají, 

autorka nerozsuzuje, ale předkládá i jiné pohledy a souvislosti daných výroků či sporů. 

Kriticky se vyrovnává i s odbornou literaturou. Na věcném základě polemizuje se 

znalci Demlova díla, jejichž práce s velkou úctou a obsáhle cituje, avšak automaticky 

nepřejímá jejich dílčí soudy. Koriguje mimo jiné tradovaný omyl o odstranění Bílkova 

babického kříže z iniciativy "záporné postavy" Demlova díla, biskupa Pavla Huyna. 

Podstatnější jsou však její kladné poznatky: zejména celkové hodnocení vztahu Jakuba Demla 

a Františka Bílka, k němuž sama shromáždila řadu podkladů a prokázala, že trval i dlouho po 

rozchodu v roce 1928. Jako první na základě dopisů i časopiseckých studií také poukázala na 

skrytou přítomnost Bílkovy inspirace a postavy v básnické prvotině Nofanlur Ll/mina. 

Celek je precizní, i když ne bezchybný, spíše než o dokonalosti by se dalo mluvit 

o určité totálnosti autorčina přístupu. Ten nespočívá ve shromažďování, ale v soustřeďování -

setkávají se tu souvislosti historické, poetické i duchovní. 

Pojetí celé práce je tvůrčí - v dobrém slova smyslu. Projevuje se to v mnoha rovinách 

od grafického zpracování až po kompozici. Iva Mrázková rozpoznala v materiálu dopisů 

přirozený základ pro stavbu knihy, podobně jako sochař ve špalku nebo kameni vidí sochu. 

Dvě pásma korespondence se střídmým poznámkovým aparátem doprovodila na začátku, 

uprostřed a na konci vlastním textem, v němž vyložila potřebné souvislosti. Zároveň 

minimem svých vstupů v dopisech i charakterem jejich úprav umožnila spíše "estetickou" než 

studijní četbu, aniž by přitom obešla odborné náležitosti diplomové práce. Konstatovat, že jde 

o práci výbornou, nestačí. Je to budoucí kniha, která má kromě množství hmoty i ducha. 

Básník by možná řekl, že má křídla. 

Daniela Iwashita, v Praze 16. září 2010 
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