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poznámku, soupis korespondence, jmenný heslá° a vysv¥tlivky. Doprovodný komentá° p°edstavuje nejd·leºit¥j²í osobnosti autorovy rodiny, zpracovává zobrazení
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The diploma thesis titled Jakub Deml's Family in Miscellaneous

Letters and in His Work encloses an edition of letters of the writer Jakub Deml
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the years 19021961 comprises 81 letters. The mail explains many events which
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1 Úvod
Hlavním cílem této diplomové práce je edi£ní zpracování korespondence Jakuba
Demla a jeho rodiny. erpali jsme z originál· dopis·, které poskytly Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze; Zemský archiv v Opav¥, pobo£ka
Olomouc; a Marta Milotová, pranete° Jakuba Demla. Edici dopis· jsme rozd¥lili
podle adresát·, chronologicky jsme ji uspo°ádali, opat°ili jsme ji jmenným rejst°íkem osob zmi¬ovaných v dopisech, poznámkovým aparátem a vysv¥tlivkami. Na
záv¥r edice je uveden soupis korespondence s technickými parametry a edi£ní
zásady, podle kterých probíhalo upravování korespondence. Tyto zásady se ustavily b¥hem n¥kolikaleté práce v rámci edi£ního seminá°e Mgr. Daniely Iwashity,
Ph.D., na Filozocké fakult¥ Univerzity Karlovy.
Vzhledem k rozsahu korespondence jsme se v diplomové práci omezili na dopisy Jakubem Demlem odeslané. Dochovaná obousm¥rná korespondence pokrývá
roky 18991961, máme tedy moºnost sledovat velmi dlouhé období zahrnující
jak studentská léta, tak stá°í autora. Korespondence umoºnila nahlédnout do ºivota lidí v Tasov¥ a v Jino²ov¥ v období záv¥re£né éry Rakouska-Uherska, První
republiky a za první sv¥tové války.
Doprovodný text jsme rozd¥lili na dv¥ hlavní kapitoly. První kapitola má biogracký charakter, p°ibliºujeme v ní ºivot Jakuba Demla do roku 1913. Do t¥chto
událostí pak zasazujeme biograi jeho nejbliº²í rodiny. Detailn¥ rozpracováváme
ºivotní osudy otce Antonína Jakuba Demla, bratr· Jakuba a Antonína, jeho manºelky Marty a ºivoty vlastních sester, Matylky a Franti²ky. Záv¥r kapitoly p°iná²í
informace o posledních letech Jakuba Demla strávených v Tasov¥. Díky sv¥dectví
Marty Milotové jsme m¥li moºnost roz²í°it dosud publikované poznatky o nová
fakta. P°íloha a doprovodný komentá° £erpá ze sv¥dectví pam¥tník·, biograckých p°íru£ek a autorova díla, které samo prozrazuje nejednu rodinnou informaci.
Druhá kapitola se zabývá poetikou Jakuba Demla. Vychází ze srovnání rodinných postav v Demlov¥ díle s jejich reálnými p°edobrazy, jak je známe z korespondence, ze vzpomínek pam¥tník· i z dobových dokument·. V diplomové
práci jsme p°edstavili hlavní tv·r£í postupy, které autor pouºil p°i práci s rodinnou tematikou. Postavy sestry Matyldy Demlové a matky Antonie Demlové jsme
zpracovali podrobn¥ji. Zaznamenali jsme také autorovy postupy charakteristické
pro vytvo°ení dvou kronik rodu  V Zabajkalí a Mohyla.
Poprvé se poda°ilo shromáºdit základní ºivotopisná data o v¥t²in¥ £len· Demlovy ²ir²í rodiny. Pro p°ehlednost je uvádíme jak ve jmenném heslá°i, tak v p°íloze,
kde je zpracován rodokmen celé rodiny. Za podrobná data vd¥£íme pátrání Marty
Milotové a jino²ovského u£itele Josefa P¥n£íka. Obrazová p°íloha p°iná²í fotograe
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dokumentující ºivot Demlovy rodiny. V¥t²í £ást pochází ze soukromých rodinných
alb a jsou zde uve°ejn¥ny poprvé.
P°i vytvá°ení diplomové práce jsme m¥li p°íleºitost pracovat se v²emi typy
pam¥´ových institucí: s matrikami, korespondencí (která p°iná²í do jisté míry
osobn¥ zabarvené informace), se vzpomínkami pam¥tník· a s díly Demlovými
a o Demlovi napsanými, u kterých musíme pochopiteln¥ po£ítat s vyuºitím fabulace. V mnohých p°ípadech bylo t¥ºké vyrovnat se s rozli£nými názory zmi¬ovanými v odborné literatu°e. Snaºili jsem se nevyná²et soudy, zaujmout nestranný
postoj a zárove¬ podat podstatné informace o d¥jinách kaºdodennosti Demlovy
doby a o rodin¥ Jakuba Demla.

10

2 Kdo utvá°el rodný kraj

estné ob£anství je £est, a já nevím, jsem-li jí hoden. Jen tolik vím, ºe moje sláva
jest i slávou Tasova, a moje hanba jest i hanbou mého rodi²t¥.

(Dopis bratru Antonínovi datovaný 14. 8. 1910)

2.1 Jakub Deml do roku 1913 aneb Opou²t¥ní
Tasova

11

Skute£nost, zda korespondenci a egodokumenty m·ºeme za£le¬ovat do literatury, vy°e²il Jakub Deml za nás. Od roku 1912 za£al umís´ovat své dopisy do
díla (jedná se zejména o knihy Rosni£ka, Dom·, Pro budoucí poutníky a poutnice ). P°ed £asem v²ak byly vydány edice korespondence, které p·vodn¥ do litera-

tury za°azované nebyly a které tak poodhalily názory a postoje lidí, které moºná
m¥ly z·stat skryty. Díky dostupné korespondenci se socha°em Franti²kem Bílkem,
s kn¥zem a p°ekladatelem Mat¥jem Fenclem, fará°em Josefem ev£íkem a dal²ími
se odkrývá nový pohled na dílo Jakuba Demla a také na jeho osobní ºivot. Listy
se navzájem odli²ují nejen formální stránkou, coº by nebylo k podivu, protoºe
v p°ípad¥ korespondence rodinné porovnáváme listy z p°elomu 19. a 20. století
a pak korespondenci z konce padesátých let, ale adresát od adresáta se li²í formou
projevu, stylem, svojí závaºností a tematikou. Velmi p°ínosné je také sledování
zobrazení jednoho koniktu, kauzy, události na základ¥ r·zných výskyt· v korespondenci. Jinak si Deml st¥ºuje Bílkovi a jinak bratrovi. Jednotlivé kauzy tak
m·ºeme nahlíºet z r·zných stran.
Biogracké p°íru£ky, které o Jakubu Demlovi vycházely od dob, kdy se básník mohl za£ít v literatu°e objevovat, jsou dnes jiº po£etné a obecn¥ p°ístupné.
Proto povaºujeme za redundantní rekonstruovat básník·v ºivot v úplnosti. Díl£í
momenty a milníky v autorov¥ ºivot¥ jsme podloºili monograí Vladimíra Binara,

1

2

Jind°icha Chalupeckého,

5

Ji°ího Oli£e,

3

4

Stanislava Vodi£ky

a Alexandra

Wölla. Ucelený obraz jsme dokreslili pomocí informací, které jsme získali z korespondence a z vypráv¥ní pam¥tník· (Demlova pranete° Marta Milotová, Deml·v
prasynovec Karel Vrba, Deml·v prasynovec Antonín Vrba, jino²ovský pan u£itel
Josef P¥n£ík, kroniká°ka m¥sta Tasova Anna Pavlí£ková).
T¥ºi²t¥ dochované Demlovy korespondence rodinné, a´ uº p°ijaté £i odeslané,
se nachází v letech 19021911. Léta studií zakon£il Deml primicí 27. £ervence
1902 a vstoupil tak p°edev²ím jako kn¥z, básník a vydavatel do nové fáze svého
tv·r£ího ºivota. Podrobn¥ji jsme mohli nahlíºet do období první sv¥tové války,
kterou Deml strávil v Jino²ov¥ u sestry Franti²ky Kry²tofové, a pak do n¥kolika
posledních tasovských let spisovatelova ºivota.

2.1

Jakub Deml do roku 1913 aneb Opou²t¥ní
Tasova

Jakub Deml miloval Tasov, v n¥mº se narodil. Velkou £ást ºivota ale tento básník
strávil práv¥ mimo sv·j rodný kraj bu¤ na cestách, nebo vykonáváním kn¥ºské sluºby na farách v echách i na Morav¥. Do rodného m¥ste£ka se mohl na
del²í dobu vrátit aº ve dvacátých letech 20. století. To uº se zde usadil natrvalo.

1 Vladimír Binar, in a slovo. Praha: Triáda, 2010.
2 Jind°ich Chalupecký, Expresionisté. Praha: Melantrich, 1992.
3 Ji°í Oli£, tení o Jakubu Demlovi. Praha: Votobia, 1993.
4 Stanislav Vodi£ka,

5 Alexander Wöll,
pitoly.

Básník Jakub Deml v Tasov¥. Praha: Torst, 2001.
Jakub Deml. Leben und Werk (18781961). Köln: Böhlau,

2006. Vybrané ka-

2.1 Jakub Deml do roku 1913 aneb Opou²t¥ní
Tasova
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O svém rodném kraji a o rodin¥ v²ak neustále psal. Psal o ní literární díla a psal
si o ní s p°áteli. Zmínky o rodi£ích a sourozencích nalezneme v listech s Franti²kem Bílkem, Josefem Florianem, Mat¥jem Fenclem, Josefem ev£íkem a v mnoha
dal²ích.
Prvním výrazným momentem v ºivot¥ Jakuba Demla, který se odráºí v tvorb¥
i korespondenci, byla smrt matky v roce 1890. Nebylo mu je²t¥ ani 12 let, kdyº
mu n¥mecký telegram oznámil, ºe matka Antonie Demlová zem°ela. Deml tehdy
pobýval na vým¥n¥ ve Wulzeshofenu v Rakousku. Tato událost ovlivnila velkou
m¥rou autorovo dílo.

6

Schopnost mluvit n¥mecky také p°edur£ila první kn¥ºské

p·sobi²t¥, n¥mecký Ku£erov. Smrtí matky se v pom¥rn¥ nízkém v¥ku vyjasnila
Jakubu Demlovi láska a p°íslu²nost k £eskému jazyku a £e²ství obecn¥.
Jiº v septim¥ na gymnáziu se Deml seznámil s básníkem Otokarem B°ezinou,
nejprve v literatu°e, pak i osobn¥. A setkání to bylo pro budoucí tvorbu zásadní
stejn¥ jako mat£ina smrt. B°ezina ovlivnil i Deml·v názor na kn¥ºství, nasm¥roval
tak dal²í kroky t°ebí£ského maturanta, a to k brn¥nskému seminá°i.
Korespondence z alumnátu mezi Demlem a rodinou se nedochovala, pouze
n¥kolik dopis· z období p°ed primicí podává informace o záv¥ru studií.
Jiº v roce 1901 za£al Jakub Deml p°emý²let o form¥ svého budoucího povolání, o tom, ºe by vstoupil do klá²tera. Tato volba v²ak nebyla p°ípustná pro
rodi£e ani sourozence. Antonín reagoval na bratrovy úvahy takto:
(...) Otec je nad tvym dopisem cely pry£ a my téº v²ichni, jak ti muºe n¥co
podobného napadnout a nebrat ani ohled na to, ºe sme my v²ichni dohromady
ubozi, a k tomu je²t¥ Matylda ºebrá£ek, která je jen na nás odkázaná, a ty bys
cht¥l vlest do klá²tera, abys ji nejmen²i podporu poskytnout nemohl a ºádnému
druhému. Jen se pomysli, co jsi jiº sám podpory pot°ebovál, kdepak my ostatni
proti tob¥ sme dostali a taky z £eho máme co dostat, kdyº ni£eho nejni, já jsem
nedostál ani hale°e dosud a staral jsem se dost, abychom ti vydrºet mohli s tou
nád¥jí, ºe snad n¥kdy, aº bude² moct a bude nám nejh·°, ºe ty téº pak k tomu
nejhor²ímu bude² n¥£im moct p°isp¥t a ty zatim sob¥ takové plány chystá²,
abys nemohl nikdy ºádnému ni£im pomoct a jako samotá° zav°el se do klá²tera
a pomyslel, ºe te¤ m¥ m¥jte v²ichni rádi a d¥lejte se, co chcete a na²e bolesti
s nama citit necht¥l a své vlastni lidi uznávat necht¥l, to se hodí jen pro
takového, ktery za sebou ºádného nemá a kterého ºádný neºeli a kterého jeho

7

spolubratr nebo spolusestra vícekrát nepot°ebuje.

Podobným dopisem reagoval i otec,

8

který od syna Jakuba o£ekával, ºe p°e-

vezme pé£i o t°i dosud nezaopat°ené sestry, Franti²ku, Matylku a nejmlad²í nevlastní Vilemínu. Za pot°eby a budoucí zabezpe£ení nemocné Matylky skrývala
rodina touhu mít ve své blízkosti vzd¥laného £lov¥ka s vy²²ím postavením, ke
kterému se tehdy kn¥ºské povolání °adilo.

9

6 Zobrazení matky v poetice Jakuba Demla analyzujeme ve t°etí kapitole.
7 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis bratra Antonína Demla,
z 18. 8. 1901.

8 Ibid., dopis Antonína Jakuba Demla datovaný 23. 8. 1901.
9 Josef P¥n£ík, Hledání ráje. T°ebí£: Arca JiMfa, 1996, s. 53.

2.1 Jakub Deml do roku 1913 aneb Opou²t¥ní
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Deml poslechl, klá²tera se prozatím vzdal a tém¥° kaºdý rok jeho ºivota byl
pak ve znamení pobytu v jiném p·sobi²ti. Po primici 27. £ervence 1902 v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brn¥ mu biskup Franti²ek Salesius Bauer dop°ál krátké prázdniny, a pak ho poslal do prvního n¥meckého p·sobi²t¥ v Ku£erov¥ u Vy²kova jako
kaplana. Jeho prvním nad°ízeným byl pater Alois Hlavinka. Z dopis· rodi£·m
vyplývá, ºe si Demla velmi oblíbil. Brával ho s sebou na vycházky do Kasína.
Nejv¥t²ím úskalím pro za£ínajícího kn¥ze Demla byl n¥mecký jazyk. Chystat si
kázání a hodiny náboºenství pro d¥ti mu zabralo dvakrát tolik £asu, neº kdyby
pracoval ve své mate°ské °e£i. N¥m£inu si také nijak neprocvi£oval, protoºe s paterem Hlavinkou mluvili £esky.
Byl jsem po £trnáct dní trochu churav  dosti práce, lámání chleba Boºího
rukama cizíma, jazykem nemate°ským. lov¥k neví, co rozsévá. Seje bez út¥chy. A tak nemám uº jistoty, mohl-li bych je²t¥ rozséva£em být, kdyby mne
dali mezi lid m·j.
Proto jsem za£al vyjednávati s p. p°evorem ve Lná°ích  a také n¥které hlasy
mne volají k benediktin·m do Rajhradu.  Nevím je²t¥, zda a kam. A zdali
bych m¥l dostate£nou volnost slova a ticho. Místo aby mne kdo utvrzoval,
v²ichni mne od toho zrazují: Lutinov, P. Van¥k, jiní je²t¥ a nejvíc rodi£e 

10

tím bych se s nimi (rodi£i) znep°átelil.

P°eváºná £ást korespondence z této doby obsahuje lí£ení ºivota novope£eného
kn¥ze. Deml popisuje rodi£·m, jak se postupn¥ zkracuje £as pot°ebný na p°ípravu
povinností, ale také jak je u farník· oblíben. V listech s p°ítelem Josefem Polákem
v²ak v letech 19031904 neustále uvaºují o výhodách a nevýhodách odchodu do
klá²tera, a dokonce vybírají konkrétní místo.
Abych ti up°ímn¥ °ekl své mín¥ní o klá²te°ích, myslím, ºe jsou v²ecky stejné
a hlavní v¥cí a jedinou ºe je: být sám v sob¥ pravým klá²te°íkem a pak bude

11

mi kaºdý klá²ter pravým klá²terem.

Deml se nakonec s Ku£erovem rozlou£il 9. 8. 1904, do klá²tera op¥t nevstoupil,
ale ode²el blíºe k Otokaru B°ezinovi. Dal se p°eloºit k pateru Josefu ev£íkovi do
Babic u Moravských Bud¥jovic. P°es po£áte£ní nenávist k n¥meckému prost°edí
odcházel nerad do nového p·sobi²t¥, protoºe pochopil, ºe si ho místní farníci
zamilovali. Krom¥ st°ídání kaplanských míst charakterizovala Deml·v ºivot je²t¥
jedna osobnost, které zasv¥til své po£ínání. Byl to Josef Florian. Deml sám tvrdí,
ºe od srpna 1904 se stal na sedm let kooperátorem Josefa Floriana.

12

A toto

rozhodnutí zp·sobilo mnohé roztrºky a ml£ení v Demlov¥ rodin¥.
V Babicích kaplanoval do 1. dubna 1906, pak byl p°eloºen do Martínkova
a za sedm m¥síc· do T°e²t¥. Ze v²ech t¥chto farností pravideln¥ docházel do
Staré í²e pomáhat Florianovi s vydáváním Studia. Od 16. b°ezna 1907 se dostal

10 Iva Mrázková,

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Franti²ka Bílka 19011941. Diplomová

práce. Praha: FF UK, 2010, s. 61.

11 LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, Josef Polák Jakubu Demlovi. Dopis
z 12. 4. 1904.

12 Josef P¥n£ík,

Hledání ráje.

T°ebí£: Arca JiMfa, 1996, s. 68.

2.1 Jakub Deml do roku 1913 aneb Opou²t¥ní
Tasova

14

do decience ze zdravotních d·vod·. T°e²´ský d¥kan nezapomn¥l informovat otce

13

Jakuba Demla star²ího, kam si to v noci a p¥²ky jeho syn bez rozlou£ení zamí°il.

Byla to Stará í²e. Florian poskytl Demlovi p°íst°e²í v dob¥ první decience. Jako
fará° pokra£oval od 1. £ervence 1908 kaplanováním v Bystrci u Brna, jiº zde mu
v²ak bylo biskupskou konzisto°í p°ísn¥ zapov¥zeno literárn¥ tvo°it nebo p°ekládat.
Odjel proto do nemocnice Milosrdných brat°í ve Vídni, aby mu vystavili potvrzení
o zdravotní neschopnosti a aby si trochu odpo£inul. V²e p°es zákaz konzisto°e. Byl
souzen prosti p°estupk·m a od 1. b°ezna 1909 byl dán brn¥nskou konzisto°í do
trvalé decience. Konzisto° mu také pozastavila plat. Hrab¥ Huyn ho mnohokrát
nutil, aby si poºádal místodrºitelství o trvalý p°íjem.

14

Deml nikdy nep°istoupil,

m¥l svoji hrdost. A tak mnohokrát nem¥l pen¥z nazbyt.
Podruhé jako decient se Deml nejprve vydal k babickému pateru ev£íkovi.
Ten mu dal p°e£íst opis listu zaslaný od d¥kana Floriana. Autorem listu je Josef Deml, který si st¥ºuje Florianovi, ºe ho bratr obt¥ºuje neustálými ºádostmi
o nan£ní podporu. Florian pí²e ev£íkovi, aby donutil Demla poºádat konzisto°
o kooperátorský plat. Toto poníºení Deml odmítá. Ze strany Josefa nebyl tento
list mín¥ný up°ímn¥, v korespondenci s bratrem Antonínem se do£teme, ºe Jakub
o Josefov¥ dopise v¥d¥l. Odpustil mu tento krok, který byl zamý²len jako zp·sob,
jak dopomoci bratrovi k pen¥z·m, jen mu doporu£il vyzpovídat se, protoºe Josef
takto vlastn¥ lhal biskupovi.

15

ev£ík zanedlouho zem°el a Deml bez pravidelného p°íjmu nem¥l kam jít. Pár
dní strávil u sestry v Jino²ov¥ a pak se obrátily jeho kroky i do rodného Tasova.

16

Otec ho nep°ijal, stejn¥ tak bratr Josef.

Jediný, kdo se nad ním slitoval, byl

bratr Antonín, který mu nabídl sv·j po²tmistrovský chléb a gro².

17

Je²t¥ p°ed ev£íkovou smrtí, 12. £ervna 1911, zakázala biskupská konzisto°
Studium. Deml vyhov¥l p°íkazu nad°ízených a natrvalo se odebral ze Staré í²e.
Od Floriana si vynutil své práce a poºadoval také navrácení 200 korun, které
zap·j£ila Studiu Demlova ²vagrová Marta, manºelka bratra Antonína. O tuto
£ástku se nakonec museli Deml s Florianem soudit. Co se nakonec s tímto obnosem
stalo, se nám v²ak nepoda°ilo zjistit. Deml s Florianem rozvázali spolupráci a tím
se roze²ly dv¥ velké individuality. Deml pak st°ídal místa pobytu, aº ho poslali
do Prahy. Odtud byl pozd¥ji ale op¥t vykázán.

18

Na del²í dobu se pak odebral ke

své sest°e Franti²ce Kry²tofové do Jino²ova.
Roky 19021913 jsou zachyceny v dopisech t°em adresát·m: otci, ²vagrové
Mart¥ a v p°eváºné v¥t²in¥ bratru Antonínovi.

13 Ibid., s. 70.
14 Ibid., s. 83.

15 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis bratru Antonínovi z 16. 8. 1910.
16 Josef P¥n£ík, Hledání ráje. T°ebí£: Arca JiMfa, 1996, s. 82.

17 Ibid.

18 Nebezpe£né individuum, od kterého lidská spole£nost m¥la by býti osvobozena... Praºský
pobyt Jakuba Demla v letech 1912-1913. In

Korespondence Jakuba Demla do roku 1918.
s. 4849.

Literární archiv 43: KOMU sv¥°iti tento list?

Praha: Památník národního písemnictví, 2011,
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Otec Antonín Jakub Deml (18421918)

A£koliv se korespondence, kterou poslal Deml rodi£·m, nedochovala v hojném
po£tu, v opa£ném sm¥ru je pom¥rn¥ bohatá (£ítá 53 dopis·). V dokumentech LA
PNP v Praze se krom¥ dopis· dochovaly dvoje otcovy vzpomínky na rodi£e a na
d¥tství, které m¥ly slouºit jako základ knize V Zabajkalí. Dopisy mapují období
let 19001912 a jsou obsahov¥ i po jazykové stránce velmi specické. Antonín
Jakub Deml pouºíval dlouhá souv¥tí a jeho psaný projev napodoboval mluvenou
°e£. Fonetickému zn¥ní slov se p°izp·soboval i pravopis.
O prvních dopisech mezi otcem a synem Jakubem máme d·kazy pouze z Demlovy tvorby. Deml si vybavuje první dopis: Modli se za maminku, zvlá²t¥ mezi
pozdvihováním Chleba Pán¥ a kalicha.

19

Pozd¥ji p°i²el telegram, který poslal

otec Jakubovi do Rakous na veksl. Stojí v n¥m: Mutter gestorben.

20

Deml

umis´uje motiv telegramu do své tvorby. První reakcí z rodi²t¥ na smrt matky je
také dopis, tentokrát od Lojzíka.

21

Témata dochované korespondence se týkají p°eváºn¥ situace v rodin¥. Otci
zem°ely dv¥ manºelky a v roce 1891 se oºenil pot°etí. Do rodiny d¥tem p°ivedl
Annu Pale£kovou. Antonínu Jakubu Demlovi se narodilo £trnáct d¥tí v£etn¥ Vilemíny, která jediná vze²la ze t°etího manºelství. P°íchodem macechy do rodiny
se naru²ilo harmonické souºití. Macechu nem¥l nikdo rád.
Nebylo snad jediného dne, aby se byl skon£il dob°e. S ní dostalo se do na²í
rodiny to nejsmutn¥j²í a nejhor²í, co si moºno pomyslit: Klení, braní jména
Boºího nadarmo a rouhání. Jejím o£ím a jejímu jazyku nebylo pranic svatého.

22

Je²t¥ za Demlových studií, v roce 1900, otec p°ipravuje velikou inventuru
Spolku, obchodu se smí²eným zboºím, který dosud vedl. Synové Antonín a Josef
mají být od rodi£· vyplaceni, mají p°evzít ºivnost a ulevit od starostí rodi£·m.
V roce 1901 otec p°evod majetku uskute£ní a spole£n¥ se ºenou odchází na vým¥nek.
Z dopis· a rozhovor· s Martou Milotovou

23

víme, ºe zpo£átku ºijí v Tasov¥

t°i rodiny pospolu. Josefova, Antonínova a rodi£e se t°emi neprovdanými dcerami. Nejstar²í synové s manºelkami se vymezují proti rodi£·m. Mají v rukách
hospodá°ství a obchod a rádi by v²e vedli podle svého. Otec v dopisech vyjad°uje
svoji nelibost nad zp·sobem hospoda°ení syn·, rád by jim poradil a uplatnil své
metody. Rozhoduje se také, zda má dávat Franti²ku na studia nebo jestli ji má
u£it hospoda°ení doma. Stejné úvahy ho £ekají u Vilemíny, nejmlad²í dcery, která
se narodila jeho t°etí ºen¥. Na starost zbývá nemocná Matylka, která je mace²e
trnem v oku a zaºívá du²evní a fyzické týrání. Macechou není uznávána, protoºe
nedokáºe zastat p°íli² fyzické práce.

19 Jakub Deml, Hlas
20 Matka zem°ela.
21 Jakub Deml,
22 Jakub Deml,

mluví k slovu.

Tasov, 1926, s. 24.

Hlas mluví k slovu. Tasov, 1926, s. 26.
Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 142.

23 Rozhovor s Martou Milotovou, Velké Mezi°í£í 17. 6. 2012.
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Otec si st¥ºuje na neúctu, kterou chovají nevlastní d¥ti ke své mace²e. Sám
p°iznává, ºe byl na ni zpo£átku také p°ísný,

24

ale byl by rád, kdyby se te¤ v²echno

urovnalo. V dopisech ja také patrné, jak na otce doléhá stá°í a vy£erpání. T°i roky
byl starostou Tasova, pe£oval o krásu obce, spravoval cesty a na ºádost patera
Franti²ka Floriana koupil spolek Oul, o který se staral a který zveleboval. V Mohyle

25

se do£teme o poran¥ní nohy, které otec má, o nesnázích s tím spojených se

dozvídáme z korespondence. P°í£inu zran¥ní zase známe ze Zabajkalí.

26

Hospodá°

ho na sluºb¥ poslal do vedlej²í vesnice v noci pro vodku, kdyº dob¥hl ke kamennému k°íºi, vypadla mu zátka z lahve a lahev za£ala hu£et. On se tak lekl, ºe se
dal do b¥hu a nezastavil, neº se dostal k hospodá°i. Z toho úleku dostal do nohy
zán¥t. P°es rok pak musel leºet, a potom pouºíval berle, neº se nemoc trochu
spravila. Do smrti ho pak noha trápila a on si ji vºdy ráno obvazoval. Nikdy ránu
nikomu neukázal.
P°itom od 13 rok· mám takovou neduhu nezhojitelnou, ºe noha levá mn¥ tekla

27

13ti dirama, kosti jako kura ze cho°ice

jsem vytahoval. Je²t¥ kdyº jsem byl

starostou, u kotníku mn¥ vylezla na 5 cm dlouhá a 2 cm ²iroká a strupata a te¤
op¥t jiº rok mám tak velkou ránu jednu v¥t²í jako ren²ták a hlubokou na 5 mm,
kolikrát sotva ve£era do£kám. V 8 hodin jdu do postele a p°itom ºádnému si
nest¥ºuji, ani rodi£·m ani Vám, d¥tem, téº ani manºelkám a trpím.

28

Otec varuje syna, aby se dob°e oblékal a vedl slu²ný ºivot, aby se totiº doºil
co moºná nejdel²ího v¥ku. Zd·raz¬uje neustále, z jakých pom¥r· sám vycházel.
Od rodi£· nic nedostal a v²e si v ºivot¥ musel zbudovat sám. Syn Jakub má
být vd¥£ný za podporu rodiny, za to, ºe mohl studovat, a za to, ºe má duchovní
zam¥stnání.
Trnem v oku je rodi£·m také Josefova ºena Franti²ka rozená Adamová z ikova a její £ikov²tí p°íbuzní. Franti²ka brojí proti rodi£·m svého muºe, pomlouvá
je se £eládkou a posmívá se Matylce a Franti²ce za jejich fyzické nedostatky. Dochovaná korespondence mezi bratry Jakubem a Josefem dokumentuje totéº. Otec
by Josefovi rád pomohl s vedením obchodu, vidí, ºe se mu neda°í, ale zárove¬ je
uraºen synovým chováním. Dochází k problém·m p°ekra£ujícím jednu generaci.
Josefovi se rodí první syn Bohumír (*1902), který má zakázáno s d¥de£kem jakkoliv komunikovat. Jak £teme v korespondenci, ke konikt·m p°ispívá £ikovské
p°íbuzenstvo, které p°ichází do Spolku nakupovat bez pen¥z a které se vºdy snaºí
dokázat, ºe má v¥t²í majetek.
Jednotlivými dopisy ob£as prosakují obavy o synovu budoucnost. Uº v roce
1903 vyjad°uje otec poprvé názory na synovo spisovatelství.

24 Jakub Deml, Mohyla, Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 126.
25 Ibid. s. 8990.
26 Jakub Deml,

V Zabajkalí,

vlastním nákladem 1912, s. 2627.

27 Cho°ice  sko°ice.
28 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, nedatovaný dopis otce [19031904].
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Tak pí²e², ºe dals do tisku knihu, nebude² mít s tým je²t¥ výlohy, neb tisky
sou drahé, to se jich musí tisknout na sta, potom neber se ºádné, krom tvého
zepsání jiné výdaje a dal²í útraty, rad¥j to nech jen napsané. Pamatuj na
zadní kola a rad¥j aº po tvé nutné pot°eb¥ a výdaju, co musí² mít na ²atstvo,
prádlo, obuv, dej se do spo°iteln¥, neb neví², co ti m·ºe potkat.

29

Zvlá²´ toho spisovatelství úpln¥ zanech, neb by ti to mohlo ²kodit na mysli,
na o£ích a p°itom bys zanedbával tvé povinnosti, neb kdyº v koráni vyloºí²
n¥jaký p°íklad p¥kný, tak pou£í² hned na sta lidu, a budou tob¥ vd¥£ni a bude
jich zajisté dost, co se toho budou °ídit a nedá ti to tak velké namahání, které
t°eba ze sta nebude ani deset £ísti.

30

Poslední dochovaný otc·v dopis obsahuje p°epis listu biskupu Huynovi z roku
1912. Prosí v n¥m, aby syna uº nep°emis´ovali z farnosti do farnosti, nechali ho na
jednom míst¥. V Tasov¥ uº se totiº za£íná na Jakuba poukazovat, protoºe neustále
st°ídá místa pobytu. Pod opisem otec syna varuje, aby uº zdarma nikomu ºádné
tisky neposílal a p°i£inil se o svoji lep²í budoucnost. Z tohoto listu i z list·, které
otec posílá P. ev£íkovi do Babic v období první Demlovy decience, je patrné, ºe
má obavy o budoucí ºivot svého syna. Ze strany Jakuba Demla p°ichází v tomto
období k rodin¥ z°ejm¥ jen ml£ení. P. ev£ík pí²e Demlovi nejeden list, aby ho
upozornil, ºe se o n¥j rodi£e strachují.
Také mn¥ psal p. otec ve strachu o Vás. (...) Tu²ím, ºe jsem jej upokojil.

31

Mohl byste mu napsati také lístek, ud¥láte mu radost.

N¥kolik dní p°ed smrtí otce dostává Jakub dopis od bratra Antonína:
Milý brat°e! Zd¥luji ti, ºe tatinek jaksi marodi, leºí jiº 4 dni a na°iká, boli
ho na prsich a u srdce. Hore£ku nemá, tak nevim, byla-li by to ta ²panhelská
nemoc a nebo co. Zítra p°ijede doktor, tak budem v¥d¥t. (...) To na°ikáni jeho
se mn¥ nelibí, proto ti pí²i, kdyby to ke ²patnému konci vedlo, aby ti nebylo

32

lito, ºes ho nenav²tivil.

Otec zem°el t°i dny po tomto list¥, 19. prosince 1918. Z°ejm¥ netu²il, ºe jeho
syn Jakub v p°í²tích letech v¥nuje podstatnou £ást svého díla tomu, aby otc·v
t¥ºký ºivot zdokumentoval a popsal jeho osobnost do nejnitern¥j²ích podrobností.

2.3

Josef Deml (18731934)

Dochovaná korespondence Jakuba Demla s nevlastním bratrem Josefem Demlem
£ítá 24 dopis· z let 18991918 a obsahuje pouze dopisy psané Josefem. V opa£ném
sm¥ru se dopisy nedochovaly.

29 Ibid., nedatovaný dopis otce.
30 Ibid., nedatovaný dopis otce.
31 Jakub Deml, Carissime, kde

ev£íkovi do Babic.

se touláte? Korespondence. Dopisy Jakuba Demla p°íteli Josefu

Ed. árka Ko°ínková a Iva Mrázková; eský T¥²ín: Dauphin, 2010, s. 61.

32 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis Antonína Demla, 16. 12. 1918.
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Z Josefova d¥tství známe jen velmi málo. Víme, ºe pobýval na vekslu stejn¥
jako jeho brat°i Antonín a Jakub, aby se nau£il n¥mecky. Jakub svého nevlastního
bratra obdivoval pro jeho sílu, dlouho ani netu²il, ºe je to bratr nevlastní.

33

Jose-

fova matka byla první ºena Jakubova otce, Franti²ka, roz. Adamová. Na drobné
p°íb¥hy z Josefova ºivota vzpomíná Deml ve své próze Bratr Josef, která byla
za°azena do t°etího vydání Mohyly (1948).
Josef dostal v roce 1901 od otce sv·j d¥dický podíl a za£al hospoda°it ve
Spolku. Pomáhal mu bratr Antonín, který se pozd¥ji za£al starat je²t¥ o po²tovní
ú°ad. Korespondence popisuje Josefovu snaho co nejd°íve se oºenit, dozvídáme se
dokonce o jednom nezda°eném pokusu o ºenitbu, pak o námluvách s Franti²kou
Adamovou z ikova (18811970), jeho jedinou ºenou, jmenovkyní Josefovy matky.
Podle indicií z korespondence, které skrýval otec Jakubovi v dopisech mezi °ádky,
nebo které ve zlosti napsal bez obalu, se dozvídáme, ºe byla Franti²ka lakomá,
£asto se stav¥la na stranu £eládky proti tchánovi a p·sobila tím rodinné rozep°e.

34

Do rukou syna Josefa bylo v roce 1901 p°evedeno sirot£í d¥dictví ur£ené
Franti²ce, Matylce a Jakubovi po jejich spole£né matce Antonii rozené B¥lochové.
Od té doby kdykoliv Jakub pot°eboval nance, musel kontaktovat Josefa, který
byl jejich správcem.

35

Manºel·m Demlovým se v rozmezí let 19021913 narodilo ²est d¥tí. Josef
musel zabezpe£it rodinu, Spolek p°evzal od otce s dluhy, takºe ani v obchod¥ se
mu p°íli² nevedlo. Otec radil, Antonín se snaºil pomoci a Josef ob£as hledal klid ve
skleni£ce,

36

a£koliv do hospody nikdy nevkro£il. Antonín dokonce napsal Jakubovi

pár dopis· s prosbou o nan£ní výpomoc pro Josefa, ale byly odeslány zrovna
v období, kdy Jakub sám nem¥l pen¥z nazbyt. Kv·li majetkovým záleºitostem
sed¥l Josef n¥kolik týdn· ve v¥zení.
A tak nevím, jak se celá v¥c skon£í  zdaliº je²t¥ nep°ijde d·m do prodeje - neb
jak bude  a co potom.  Kdybys potom alespo¬ v¥d¥l, £eho se chopit - n¥jaké
místo - neb do £eho se pustit  obchod na sebe vést nemohu  i kdybych m¥l
peníze do n¥j  protoºe by m¥ tam pak zase nevyrovnané rmy vydrancovaly.

37

A tak sedím  sedím, myslím  nemyslím.

V roce 1908 byl Josef obvin¥n ze dluh·, ale u soudu mu necht¥li v¥°it, ºe nemá,
jak by dluhy splatil. Deml pí²e ev£íkovi, ºe bratra du²evn¥ posiloval, aby se ve

38

v¥zení tolik netrápil. P°ed konkurzem obchodu zachránil Josefa bratr Antonín.

Josef musel v dob¥ první sv¥tové války narukovat do Tridentu v Tyrolsku,
kam mu rodina po celou válku posílala balí£ky s jídlem. P°esnou dataci Josefova
pobytu na vojn¥ se nám nepoda°ilo ur£it. Víme, ºe první jeho dopis z Tyrol je
z °íjna 1914 a poslední z °íjna 1916. Z války se Josef vrátil v po°ádku. A£koliv m¥l

33 Jakub Deml,

lép¥je 9.

Tasov, 1925, s. 35.

34 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis otce z 11. 1. 1903.
35 Ibid., dopis otce z 1. 2. 1903.
36 Ibid., dopis otce z 27. 2. 1906.
37 Ibid., dopis Josefa Demla, [1908].
38 Jakub Deml,

Carissime, kde se touláte? Korespondence. Dopisy Jakuba Demla p°íteli Josefu
ev£íkovi do Babic. Ed. árka Ko°ínková a Iva Mrázková; eský T¥²ín: Dauphin, 2010, s. 120.
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nárok na d°ív¥j²í odchod z války dom·, protoºe po matce zd¥dil epilepsii a slabé
srdce, nikdy se na sv·j zdravotní stav nevymluvil a na vojn¥ z·stal aº do konce.

39

Roku 1924 si st¥ºuje bratr Jakub Antonínovi, ºe ho Josef je²t¥ ani jednou
v Tasov¥ nenav²tívil, aby si prohlédl jeho nový d·m.

40

Antonín vylí£il Jakubovi,

ºe Josef vºdycky nebyl takový, ºe ho lidé m¥li rádi, a proto m¥l vºdy v obchod¥
plno. P°íchodem macechy do domu a kv·li nové obchodnické konkurenci v Tasov¥
zatvrdla Josefova srde£nost. id Löer si z°ídil v Tasov¥ také obchod a nabízel
zboºí levn¥ji, navíc lákal zákazníky, aby chodili k n¥mu a ne k Deml·m. To Josef
nikdy ned¥lal.
Josefova povaha se zm¥nila i ve válce. Provázela ho vidina jeho dvou nejmlad²ích syn·, manºelky a d¥dou²ka, jak obd¥lávají pole a starají se o celé hospodá°ství sami. Po návratu z vojny vedl Josef dál sv·j obchod, poslední záznam o jeho

41

provozu se dochoval z roku 1922.

Josef zem°el kv·li záchvatu epilepsie, který ho postihl, kdyº slézal ze ºeb°íku.
P°i pádu si poranil míchu a do roka zem°el.

2.4
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Antonín (18701939)
a jeho ºena Marta (18841929)

Nejrozsáhlej²í dochovaný soubor z básníkových list· rodin¥ obsahuje 38 dopis·
nevlastnímu bratru Antonínovi, po²tmistru v Tasov¥, z let 19021923. Adresát
bývá v dopisech oslovován bu¤ Antonín, nebo jen Po²tmistr  podobn¥, jak
o n¥m básník pí²e v knize Mohyla, kterou Antonínovi dedikoval:
Mého d¥da a mého otce zjevil mn¥ m·j bratr Antonín, známý v Tasov¥ pode
jménem pan po²tmistr , ale nikoli pro ten ú°ad, nýbrº jen v tom významu,
jak se za starodávna °íkalo pan u£itel , anebo velebný pán . Tyto pojmy se
docela ztratily, a tak se ztratil i pan po²tmistr. Já jsem sv¥dek.

43

Dochovaná korespondence od bratra Antonína £ítá 51 kus·.
Antonín byl jako dít¥ na vekslu v Rakousku, stejn¥ jako brat°i Josef a Jakub,
potom se vyu£il obchodníkem v Kolín¥ a t°i roky slouºil na vojn¥ ve Vídni. Zbytek
ºivota pak z·stával v Tasov¥.
Antonín Deml byl dvakrát ºenatý. Nejprve si vzal Marii Hejátkovou z Van£e
u Tasova (18801905), m¥li dv¥ d¥ti: syna Jaroslava (19021905), který zem°el
jako malý, a dceru, která zem°ela záhy po narození (2. ledna 1903). Zanedlouho
po ní zem°ela i matka, p°esná data v²ak neznáme. Marie byla v rodin¥ oslovována
Mari, p°átelila se s manºelkou Josefa, Franti²kou.

39 Jakub Deml,
40 Jakub Deml,
41 Jakub Deml,
42 Jakub Deml,

Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1948. s. 328.
Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 92.
Kronika m¥ste£ka Tasova. Brno: JOTA
Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1948. s. 328.
Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 5.

44

& ARCA JIMFA, 1991, s. 29.

43 Jakub Deml,
44 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopisy Antonína z let 19021905.
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Antonín byl velmi citlivý £lov¥k. Rok 1905, kdy p°i²el o celou svoji rodinu,
popsal takto:
Rok dosavádní, totiº 1905, byl pro m¥ rokem ukrutným, ostane mn¥ pam¥tnym
a smutnym po celý m·j ºivot, neb tento rok mn¥ otrávil mé srdce, p°ipravil
m¥ o mou spokojenost, zebrál mn¥ s sebou mou nejdraº²í ºenu²ku, mého mládene£ka Jarinka, osamotn¥l jsem v mé domácnosti, smutnota kouká na m¥
z kaºdého místa, svírá m¥ mé srdce. Denn¥ plá£u a to je²t¥ musim svuj plá£
a ná°ek skryvat, aby m¥ toho lide nezávid¥li. Ztratil jsem mou hlavní pomocnici a mé jediné drahé dít¥, t¥ºko tento osud sná²ím, ktery mn¥ rok 1905
p°inesl. T¥ºko je mn¥ volit sob¥ druhou ºenu, kdyº v ºádné nevidim, ºe by
mn¥ nahradila mou neboºku chudinku.

45

Druhá manºelka Marta rozená Fialová (18841929) pocházela z Horní Bob-

46

rové.

S Antonínem se vzali 26. února 1906 a narodily se jim dv¥ d¥ti, Marta

47

(19202008) a Karel (19181996).

48

který roku 1922 uzav°el.

Antonín vedl nejprve cementárnu a obchod,

Zbytek ºivota pracoval jako po²tmistr v Tasov¥.

Dopisy Jakuba Demla s bratrem Antonínem £asto pojednávají o nancích.
Jakub Deml vysv¥tluje bratrovi, kolik která kniha stojí, stála a bude stát, kolik p°ípadn¥ vyd¥lal. V¥t²inou pot°ebuje p·j£it n¥jaké peníze a slibuje bratrovi
vrátit je i s úrokem. Soud¥ podle t¥chto pramen·, rodina bratra Antonína °adu
Demlových knih významn¥ podpo°ila. Jakub Deml se také £asto bratrovi sv¥°uje.
Nap°íklad v roce 1902, kdy p·sobil jako kaplan v Ku£erov¥ s p°evahou n¥meckých
farník·, si st¥ºuje, ºe mu n¥mecký jazyk nep°ir·stá k srdci, ºe se mu velmi t¥ºko
vyjad°uje a p°íprava kázání ho stojí mnoho £asu. Korespondence z t¥chto let je
d·leºitým sv¥dectvím o pocitech za£ínajícího kn¥ze. O vzájemné d·v¥°e sv¥d£í
i vyhrocené formulace n¥kterých list·  nap°íklad z roku 1911 v lí£ení Demlova
sporu s deníkem Hlas,

49

anebo o roztrºce s vydavatelem Josefem Florianem a jeho

edicí Studium:
Aº k Vám p°ijede n¥jaká jepti²ka a za£ne o mn¥ mluvit, tak jí °ekn¥te jen
toto: Ctihodná sestro, teprve tehdy Va²e slova vyslechneme, aº nám P. Jakub
Deml sd¥lí, ºe pánové Florian a St°íº vrátili mu rukopisy a knihy. S pánem
Bohem. Tak jí °ekn¥te, neb jest poslána ze Staré í²e od Floriana, aby Vás
obalamutila.

50

Pokud Jakub Deml od bratra n¥co pot°ebuje, neváhá si o to °íci p°ímo a rozdává úkoly ostatním  a´ uº jde o p·j£ení pen¥z, o fotograi d¥de£kova rodného
domu, aby mohl obrázek pouºít do svých knih, anebo o zaslání kufr· se zápisky.
ást korespondence se týká knihy V Zabajkalí. Brat°i si dopisují o otcových pam¥tech, které slouºily jako hlavní podklad pro tuto knihu. Jakub dohaduje s An-

45 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, nedatovaný dopis Antonína Demla.
46 Viz obrazovou p°ílohu £. 35.
47 Viz obrazovou p°ílohu £. 21.
48 Jakub Deml, Kronika m¥ste£ka

Tasova.

Brno: JOTA & ARCA JIMFA, 1991, s. 29.

49 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis bratru Antonínovi z 17. 8. 1911.
50 Ibid., dopis bratru Antonínovi z 23. 8. 1911.
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tonínem nan£ní stránku vydání, náklad, ilustrace, celou podobu knihy. V²e koresponduje se vzpomínkami Jakuba Demla, které o Antonínovi napsal do Mohyly.
Oba brat°i ctili své rodinné ko°eny a pozd¥ji spole£n¥ s Pavlou Kytlicovou puto-

51

vali do Opatova, aby tam na²li rodný d·m svého d¥de£ka.

Po²tmistr pomáhal

skládat vzpomínky svého otce Jakuba, nenápadn¥ se ho vyptával a sám si pak
d¥lal poznámky. Z korespondence  a pozd¥ji i z Mohyly  je patrná vd¥£nost
Jakuba Demla bratrovi za to, ºe ho nau£il ctít rodinu, rodinnou historii a vzpomínky na své p°edky uchovávat. Ale i Jakub pomáhal svému bratrovi s láskou
k histrorii. V roce 1902 realizuje Antonín s pomocí Jakuba sv·j úmysl vydat
pohlednice, na nichº bude zobrazena historie Tasova. Plán se zda°í a pohlednice
p°inesou do Tasova mnoho nad²ení, a dokonce pochvalu d¥kana Floriana.
Antonínova po²tovního ú°adu vyuºívali brat°i i v rámci území Tasova. asto
kolovaly dopisy po Tasov¥ z Bosny na M¥ste£ek.

52

Antonín se také zaslouºil

o rozesílání bratrových knih, které £asto do noci balil a distribuoval.
Celkový tón korespondence mezi Jakubem a bratrem po²tmistrem je velmi
d·v¥rný. Z list· je patrné, ºe se brat°i na sebe mohou spolehnout a nic si zbyte£n¥
nemusejí vysv¥tlovat. Finan£ní a jiná pomoc je samoz°ejmostí. Jakub Deml nikdy nezapomene pozdravovat ²vagrovou, nete° a synovce, v korespondenci £teme
gratulace k jejich narozeninám i jmeninám.
Také dochovaná korespondence se ²vagrovou Martou dokládá propojenost
²ir²í rodiny. Martu Demlovou, druhou ºenu svého bratra Antonína, poznal Deml
aº po £ty°ech, co byla za Antonína vdaná, a£koliv ho bratr neustále nabádal:
P°ije¤ k nám na svátky, jednak taky ani nezná² mou nyn¥j²í manºelku, t¥²ilo
by nás to velice.

53

Deml odpovídá: Velice rád bych poznal Tvou paní, a velice

rád bych u Tebe z·stával. Ale nesmí² zapomínat, ºe nejste v Tasov¥ sami, Ty,
Tvá cho´, Josef a Matylda. Jsou tam u Vás osoby, které nesmím vid¥t, abych si
zachránil své zdraví.

54

Takto odepisuje Deml v roce 1909 hned po tom, co byl

dán biskupem Huynem jiº podruhé do decience. Bratrovu nabídku st°echy nad
hlavou odmítl, a jak jsme psali vý²e, zp·sobil si tím mnohé problémy související
se st¥hováním a ºivotním nepohodlím.
P°ichází rok 1910, ve kterém umírá Matylka. Jakub se nedostaví na poh°eb.

55

Neustále trvá ml£ení mezi ním a otcem. D¥kan Florian mluví o Jakubovi takovým neuctivým zp·sobem, ºe musí zakro£it bratr Antonín a tatínkovi vysv¥tlit
celou neut¥²enou Jakubovu situaci.

56

Otec se pak poprvé pokou²í vcítit do synovy

situace a po £ty°ech letech zasílá synovi srde£ný list. O tomto víme práv¥ z do-

57

pisu Mart¥ Demlové.

Podruhé Jakubovi nabízí Antonín bydlení v roce 1911, po

smrti patera ev£íka: Jak ses rozhodl nad na²í nabidkou? Cht¥l bys k nám jit,

51 Jakub Deml, Mohyla, Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 98-119.
52 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, nedatovaný dopis bratru Antonínovi.
53 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, nedatovaný dopis Antonína Demla,
rok 1909.

54 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis bratru Antonínovi z 10. 3. 1909.
55 Na tuto skute£nost je dvojí pohled. A£koliv se Oli£ domnívá, ºe Deml na poh°eb p°ijel, Deml
sám se v

Dom·

zmi¬uje, ºe obdrºel telegram o úmrtí sestry aº v den poh°bu a rozhodl se nejet.

56 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis Antonína Demla z 29. 4. 1910.
57 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis ²vagrové Mart¥ z 23. 9. 1910.
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jestli ano, tak p°ij¤, v²ak se n¥jak uºivíme. Odpi² nám brzy, bychme v¥d¥li, jak
to byde.

58

Dopisy také potvrzují, ºe v roce 1910 dává Marta svému ²vagrovi p·j£ku 200
K na pot°eby staro°í²ského Studia. Deml n¥kolikrát d¥kuje, p·j£ka nese ovoce
a toto ovoce (...) jest sladké hrdlu mému.

59

V roce 1911 se stane p·j£ka p°edm¥-

tem spor· s Florianem. Deml tu²í, ºe °ada k°ivd, které mu zp·sobil Florian, není
prokazatelná, p°esto chce získat alespo¬ zp¥t své rukopisy a £ástku 200 K zap·j£enou Martou, protoºe jí slíbil vrátit jí peníze, kdykoliv bude pot°ebovat. Jak to se
sumou dopadlo, se nám nepoda°ilo zjistit. Nicmén¥ korespondence se ²vagrovou
Martou se dochovala aº do let 1919, kdy se do ní zapojuje i Pavla Kytlicová.
V roce 1920 pí²e Deml o snu, který se mu zdál v Topol£iankách. Marta m¥la
t¥ºký porod, kdyº rodila své druhé dít¥, dceru Martu. Tuto skute£nost Deml literárn¥ zpracoval, zmínku o snu nalezneme v jiné snové próze, která je sou£ástí
15. lép¥jí vydaných aº o deset let pozd¥ji neº skute£ný sen. Nebýt dochovaného
dopisu, p·vodní podobu Demlova snu bychom nezjistili. Znali bychom jen základní podobu snu: Vid¥l jsem Martu v krvi.

60

V p·vodním dopise v²ak pí²e:

V tom snu vid¥l jsem stát ºenu po porodu, byla oble£ená, ale ruce m¥la celé
v krvi a byla bledá a slabá a já myslel, ºe je to má maminka  m¥la dvoj£átka
a jedno z nich leºelo na zemi ve vani£ce pod vodou, bylo je²t¥ ºivé a velice
krásné a uº jako jednoro£ní myslím, ale ani se nehýbalo, jen se dívalo a £ekalo,
aº se utopí. Já je vzal do náru£í a ta ºena uº ni£eho nem¥la proti tomu, aby
ºilo, nechala to na mn¥, jak sám rozhodnu, ale bylo na ní vid¥t, ºe necht¥la
být vraºednicí, nýbrº ºe si nev¥d¥la jiné rady a pomoci, protoºe kdyº by ob¥ ty
dvoj£átka z·stala na ºivu, ona, matka jako by musila zaplatit to ºivotem a ona
se cht¥la zachránit a zachovat aspo¬ pro to jedno. A to, co jsem drºel v náru£í,
bylo tak hezounké a povídám té ºen¥: Jak se bude jmenovati? A ona °ekla:
Jakub. A já to dít¥ poloºil a b¥ºím k té ºen¥, jak byla celá od krve, a vzal jsem
ji za ty krvavé velké ruce a k°i£el jsem ze v²ech sil: Maminko! Maminko!
A v tom jsem se probudil. Ten sen m¥l jsem zrovna tu noc po Va²em porodu,

61

Marto  a hned také jsem °ekl mami£ce Pavle:

Marta, myslím, zrovna tuto

chvíli dostala dít¥! Pán B·h zapla´, ºe Vám to dopadlo ²´astn¥.

62

Marta zem°ela, kdyº byly ob¥ její d¥ti malé, Antonín, a£koliv byl o 14 let
star²í neº Marta, zem°el na rakovinu ºaludku aº o deset let pozd¥ji, v roce 1939.
Jak vyplývá z dopis·, Antonín i Marta podporovali Jakuba v²emi prost°edky,
kterými mohli. Tomu nau£ili také své d¥ti. Nete° Marta, pozd¥ji provdaná Vrbová,
se o strej£ka starala do jeho posledních dní a díky její dce°i Mart¥, které v roce
1961 bylo 15 let, je nám toto období zachováno dodnes v ºivých vzpomínkách.

63

58 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis Antonína Demla z 29. 10. 1911.
59 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis ²vagrové Mart¥ z 23. 9. 1910.
60 Jakub Deml, lép¥je
61 Pavla Kytlicová.

15.

Tasov, 1930, s. 8889.

62 Archiv Marty Milotové, korespondence odeslaná, dopis bratru Antonínovi z 7. 2. 1910.
63 Marta Milotová, Strý£ek z vily. Vzpomínky na Jakuba Demla. Souvislosti 22, 2011, £. 2,
s. 94106.
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Franti²ka Demlová, provdaná Kry²tofová, byla Jakubovou vlastní sestrou.

Z ko-

respondence mezi otcem a Jakubem Demlem vyplývá, ºe v letech, kdy Deml studoval kn¥ºství, z·stávala ona s rodi£i doma, starala se o domácnost a pomáhala
s pé£í o Matylku a Vilemínu. Otec si myslel, ºe by mohla vypomáhat v domácnosti Josefa nebo Antonína, aby si vyd¥lala na ºivobytí, dokud neseºene ºenicha,
ale ºádná z mladých rodin o to nem¥la zájem. Otec ji tedy cht¥l poslat u£it se
va°ení, ale nakonec se rozhodl nechat dceru doma. Franti²ka ²ila a spravovala
hospodá°ství u rodi£·.
Na za£átku b°ezna 1905 se Franti²ka ke spokojenosti rodi£· vdala a stala se
z ní jino²ovská hostinská.
Místo je hezké, jako u Li²k·,

65

takova schuzka, téº taky °ezník jest a k tomu

6 mír polí a to nehlavn¥j²í lidé hodní, zvlá²´ ºenich velice milý.

66

Jako oddávající byl na svatbu povolán bratr Jakub. Manºelem se stal ºenich
velice milý, Jan Kry²tof, pro Demla od té doby ²vagró²ek nazývaný obyva-

teli vesnice Dol¬ový podle místa, které v Jino²ov¥ obýval. Dále ºili v Jino²ov¥
je²t¥ Hor¬ovi, k nimº °adila obec Janova proteºovaného bratra Franti²ka. Podobizna Jana Kry²tofa star²ího, otce hor¬ového i dol¬ového Kry²tofa, nápadn¥
p°ipomínajícího podle slov Václava Jebavého Svatopluka echa, dlouho visela
v hostinci u Kry²tof· (viz obrazovou p°ílohu £. 27).

67

O oddavkách sestry pí²e Deml n¥kolik list· Franti²ku Bílkovi. Ve stejném
roce, kdy se vdávala Franti²ka, se otec na Jakuba rozzlobil kv·li jeho spolupráci
s Josefem Florianem ve Staré í²i. Jako d·sledek neporozum¥ní vzniklo mezi
otcem a synem ml£ení. Pro Demla tak bylo náro£né p°ijet zpátky do rodiny
a radovat se ze svatby své sestry.
Tento týden náhle jsem byl povolán dom·, abych sestru svoji Franti²ku uvedl
ve stav manºelský. T°i dni jsem ztratil, a unaven, unaven obtíºnými cestami,
de²t¥m, blátem, zimou, mlhami, rozptylujícím p°edstavováním, °e£mi, kou°em, písn¥mi a hulákáním, unaven a osudem sestry své rozru²ený, osudem
celé na²í rodiny, jejich bolestmi, starostmi a tísn¥mi znaven a rozbolestn¥n 
rozbolestn¥n osudem celých rodin a vesnic a m¥st. . . znaven a smuten vrátil
jsem se v£era ve£er do své kaplánky a neuvid¥l jsem ji v ohni a nimbu svých
nad¥jí  nýbrº prázdnou, chudobnou a smutnou, k smrti smutnou jako já. . .

68

64 Viz obrazovou p°ílohu £. 33.
65 Hospoda v Tasov¥.

66 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence p°ijatá, dopis otce Jakuba Antonína Demla
z 26. 2. 1905.

67 Jakub Deml, Mé sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi. Praha: Rudolf ke°ík, 1931, s. 190.
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Byl jsem doma, jak víte, u rodi£·, brat°í a sester. Smutek na²í (mé) rodiny
mne strhl svojí vlnou. T°i dni zápasila du²e v proudu tom. P°íli² vystavena
nebezpe£í starých nemocí. A kdyº p°ijde £lov¥k z t¥chto míst: nemyslíte, ºe
vydychuje nemoce t¥ch míst?

69

Deml nebyl se situací, ve níº se rodina nacházela, spokojený, vnímal ne²t¥stí
spo£ívající v nelásce macechy a v nedorozum¥ních, která byla zp·sobována její
necitlivostí. Spoustu starostí m¥li také brat°i s vedením obchodu. Rodina sama
zase naopak nebyla spokojena s Jakubem. Jednalo se p°edev²ím o situaci Matylky,
která ch°adla nejen na t¥le, ale i na duchu kv·li ²patnému zacházení. Z roku 1908
se dochoval dopis Demla ev£íkovi, ve n¥mº popisuje neut¥²enou situaci Matyl£inu a snahu postarat se o ni. Dva roky jiº nebyl ve svém rodi²ti, ale domluvil
se s Florianem, ºe by Matylku p°emístili pod jeho st°echu. Bylo by o ni postaráno i v dob¥, kdy by Deml musel pry£, paní Florianová by nad ní p°evzala pé£i.
Spílání macechy nad tím, ºe jdou v²echny nance na staro°í²ské Studium, by nem¥lo více opodstatn¥ní.
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Tento plán se nakonec nerealizoval, ale uskute£nil se

jiný. Rodina Kry²tofových m¥la velké zásluhy v pé£i o Matylku. Nemocnou si ji
od rodi£· vyp·j£ili n¥kolikrát na prázdniny, z jedné náv²t¥vy uº ji ale neposlali
nikdy zp¥t.
Mata ta chudá£ek, byla u nás týden, plakala, kdyº jela dom, aº hr·za, ta te¤
p°eslejchá za v²ecky s otcem a odnese moc ran, takovy ºebrá£ek, ráda bych jí

71

zde m¥la a nevím, jak ji sem dostat.

Jediný dochovaný dopis Jakuba p°ímo sest°e Matylce spadá práv¥ do období
jejího pobytu v Jino²ov¥. Matylka doºila u své sestry, zem°ela na zak°ivení páte°e
a na tuberkulózu 26. dubna 1910 v Jino²ov¥. Ve sloºce Jakub Deml, korespondence
p°ijatá je pod jménem Antonín Deml v LA PNP za°azen dopis otce Antonína Ja-
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kuba star²ího.

Ten zmi¬uje, ºe byl sirot£ím soudem povolán ke sly²ení, protoºe

Matylka ve²kerý sv·j majetek odkázala Kry²tofovým. Soudy se ptají, pro£ nic
nedostali brat°i nebo rodi£e. Otec nabádá Jakuba, aby s Matyl£iným zvlá²tním
odkazem nepodepisoval souhlas, ale aby poºadoval také sv·j díl. Sourozenci podez°ívají macechu z toho, ºe Matylku týrala p°íli² t¥ºkou fyzickou prací, dokonce

73

ji i bila.

Otec tvrdí opak a zazlívá Jino²ovským, ºe oba rodi£e nebyli p°ivoláni

d°íve, aby zastihli Matylku je²t¥ ºivou.
Kry²tofovým se narodily t°i d¥ti. Milo² (*1908), Jan Jaroslav (*1910), kterému °íkali Jara, a Dalibor (*1913), kterého známe pod jménem Bore£ek
zvlá²t¥ z Demlových lép¥jí. V roce 1914 nechal Jan Kry²tof celou svoji rodinu

69 Ibid. s. 185.
70 Jakub Deml,

Carissime, kde se touláte? Korespondence. Dopisy Jakuba Demla p°íteli Josefu
ev£íkovi do Babic. Ed. árka Ko°ínková a Iva Mrázková; eský T¥²ín: Dauphin, 2010, s. 164.

71 Nedatovaný dopis Franti²ky Kry²tofové Jakubu Demlovi, LA PNP, Praha, korespondence p°ijatá.
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odcházel totiº na vojnu do Hali£e a nev¥d¥l, jestli se v·bec n¥-

kdy vrátí. Odveden byl také jeho bratr Franti²ek, ale pro své t¥lesné proporce
byl z vojny propu²t¥n a vrátil se dom·. Franti²ka z·stala na t°i malé d¥ti sama
a k tomu je²t¥ m¥la pe£ovat o hostinec. Jakub Deml na ni vzpomínal jako na
velmi silnou osobnost. Manºela pustili dom· na krátkou zotavenou, aby se vylé£il
z problém· s ledvinami, které mu zp·sobila vojna. Zdraví se v²ak i po p°íchodu
do Jino²ova nelep²ilo. Jan Kry²tof zem°el 7. dubna 1916.
V prosinci roku 1915 pí²e Deml Bílkovi, ºe se v této vále£né vich°ici uchýlil
ke své sest°e Franti²ce. Jan Kry²tof byl tou dobou jiº 16 m¥síc· na vojn¥. Jakub
Deml p°ijal pozvání své sestry uº na konci roku 1913 a v Jino²ov¥ z·stal n¥kolik
let.
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V¥°te mi, p°íteli, v·bec nerozumím, pro£ je B·h ke mn¥ tak ²t¥drý! Máme,
jak víte, hospodu, d¥lám hostinského, a nejsem-li del²í £as v Jino²ov¥, °íkají
mi sedláci: Ale bez vás tady bylo jako po vym°ení. Mají rádi m·j smích,
hrávám s nimi mariá² nebo komando, °íkám jim, co je nového v novinách,
hrají se mnou rádi, protoºe vºdycky prohrám, pozdravuju se s nimi na cestách
a v polích a nemusím ani °íkati pomáhej Pán B·h, oni vºdycky se usm¥jí,
jako bych byl taky sedlákem, ale oni p°ece v¥dí, ºe nic ned¥lám. . . ! Také s nimi
kleju, to´ se rozumí, mluvíme o telatech, o hnoji atd., v·bec o v²em, co pat°í
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k selskému stavu.

Na ja°e roku 1914 Deml odjel nakrátko do Prahy, aby zde vy°ídil vydání
své knihy Tanec Smrti, setkal se zde s Eli²kou Wiesenbergerovou. S tou pozd¥ji
nav²tívil B°ezinu v Jarom¥°icích, a pak putovali spole£n¥ k sest°e Franti²ce do
Jino²ova. Eli²ka pak do Jino²ova p°ijela je²t¥ v letech 1915 a 1916 na letní byt.
Poslední léto si nechala poslat do Jino²ova i sv·j nábytek. Deml v tomto období pomáhal starat se o hostinec a pe£oval o své synovce. Dobré vztahy Demla

77

a Wiesenbergerové ochladly uº v roce 1917, kdy se p°estali stýkat.

V £ervenci

1917 poslal po dráze Eli²ce zbytek v¥cí, které z·staly v Jino²ov¥ po jejím pobytu
p°ede²lého roku. V °íjnu 1917 pak vy°izuje Franti²ka s Eli²kou poplatky spojené
s udrºováním nábytku. Eli²ka se domnívá, ºe byla vyuºita záminkou pozvání, aby
Kry²tofové nan£n¥ vypomohla. Myslí si, ºe pobyt v Jino²ov¥ zaplatila dvakrát.
Franti²ka s tím v²ak nesouhlasí a vyºaduje doplatek.
V kv¥tnu 1916 zem°el u Kry²tof· k·¬.

79

78

Zdánlivá banalita z hospodá°ského

ºivota v²ak m¥la vliv i na Demlovu tvorbu. Deml o osudu tohoto koníka napsal
n¥kolik básní, poslední z nich Je²t¥ ten koník je vyvrcholením Ver²· £eských

74 Viz obrazovou p°ílohu £.25.
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(1938). Roku 1916 byl také Jakub Deml u odvodu a rok ho vedli ve vojenském
stavu.
V roce 1917 umírá Léone Bloy a Deml si uv¥domuje, ºe se mu za£ínají hromadit dobov¥ aktuální texty, které nemá kde uve°ej¬ovat.
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Na radu B°eziny tedy

za£íná Deml vydávat své lép¥je, jejich první £íslo je jino²ovské. Jelikoº nem·ºe
slouºit hlavní m²e, pouºívá Deml pro své ú£ely bo£ního oltá°e jino²ovského kostela
a modlí se k Pann¥ Marii.
V prosinci téhoº roku namaloval Bílek portrét zem°elého Jana Kry²tofa a po-
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slal jej do Jino²ova.

Portrét se velmi povedl a pochválil jej i Franti²ek Kry²tof,

bratr zesnulého. Obraz visel ve druhém pat°e hostince napnutý v Demlov¥ pokojíku. To jediné donutilo Franti²ku, aby nahoru ob£as za²la a podívala se na svého
manºela pod záminkou náv²t¥vy bratra. Deml vzpomíná na zvlá²tní ml£ení, které
mezi ním a Franti²kou panovalo.
V roce 1918 nechal Jakub Deml pro Jana Kry²tofa vytesat náhrobek na jino²ovském h°bitov¥ (viz obrazovou p°ílohu £. 44). S mistrem Bílkem dlouho jednali
o materiálu, Deml cht¥l pouºít jasenický mramor, ten byl v²ak pro Bílka p°íli²
tvrdý. Volba nakonec padla na ho°ický pískovec. Pomník tvo°í t°i balvany spojené
v jeden a motivem je Panna Maria. O výb¥ru materiálu se dozvídáme v korespondenci mezi Demlem a Bílkem.
Vzorek kamene toho (mramoru-vápence jino²ovského) Vám dnes posílám po²tou. Tento vápenec-mramor dobývá se západn¥ od Jino²ova ve vesni£ce, která
se jmenuje Jasenice, jest to místo zrovna uprost°ed mezi Jino²ovem a mezi
Tasovem, jsou tam t°i lomy, a pon¥vadº je válka, jsou tyto lomy opu²t¥né 
a kaºdý ten lom má jiný kámen: v jednom tom lomu jest mramor, jejº Vám
posílám na ukázku a jejº jsem dal dovézti na ten ná² h°bitov; v druhém tom
lomu jest mramor zrna jemn¥j²ího a také b¥lej²í; a v tom t°etím lomu jest
mramor £erný jak mrak a nejtvrd²í.
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O rok pozd¥ji byl ze stejného materiálu vyroben i pomník Matyl£in, Bílek
pouºil motiv Krista s nápisem Chválím Tebe, Pane nebe a zem¥. T¥mto událostem v²ak p°edchází krátký dopis ze zimy 1918, který pí²e Jakub Deml Franti²ku
Bílkovi.
Milý Franti²ku, dv¥ zprávy Vám oznamuji: ºe mi 19. XII. um°el tatínek a ºe
jsem se odst¥hoval do Tasova a ºe z Ho°ic p°i²ly t°i kameny do Kralic na ten
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druhý Vá² pomník jino²ovský.

U sestry v Jino²ov¥ strávil Deml skoro celých p¥t let. Jelikoº jí v té dob¥
nijak nan£n¥ nep°ispíval a v¥d¥l, jak je Franti²ka ²t¥drá, necht¥l ji uº dále vyuºívat a z Jino²ova ode²el.

80 Josef P¥n£ík,
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Otec umírá a Deml na p¥t týdn· odchází bydlet
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zp¥t do svého rodného Tasova. St°echu nad hlavou mu nabízí op¥t bratr Antonín.
V Tasov¥ ºil Deml p¥t týdn·, 1. února 1919 se odst¥hoval do ternberka k manºel·m Kytlicovým. Pavla Kytlicová se o n¥kolik let pozd¥ji stala vydavatelkou
Demlových d¥l a p°edev²ím d·leºitou postavou Demlova ºivota a díla.
V kv¥tnu roku 1919 uº pí²e Deml Bílkovi zprávu, ºe kámen na Matyl£in¥ hrob¥
je postaven. Práci °ídil architekt en¥k Vo°ech a celý Jino²ov se byl dívat, jak p°i
upev¬ování kamene asistoval pan starosta a Bore£ek. Deml tak vyzývá Bílka, aby
p°ijel a zapo£al výrobu pomníku, ºe má hory poníºeny a údolí vyrovnána.
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Jelikoº Jakub Deml nemohl být tvorb¥ památníku pro Matylku p°ítomen,
musel Bílek nav²tívit Jino²ov sám. Demlovi pak dostal od u£itele Malého dopis,
ºe Franti²ka odmítla Bílka p°ijmout a ºivit ho. St¥ºuje si bratru Antonínovi.
V Bílkov¥ korespondenci se dochovala stejná zpráva od Marie Vo°echové. Bílek
v²ak ob¥ tyto zprávy popírá dopisem o Franti²£in¥ pohostinnosti.

86

D¥ti manºel· Kry²tofových m¥ly rozli£né osudy. Nejstar²í Milo² zem°el v den
svého vyu£ení ve v¥ku 16 let (19081924). Jakub Deml zv¥£nil jeho p°íhodu o rajských jablí£kách v t°etích lép¥jích (1919).
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Syn Jara se vyu£il °ezníkem a ode²el

do Ostravy. Matka v²ak jiº cht¥la na výminek, donutila tedy Jaru, aby se vrátil.
Ten se oºenil s Hedvikou Turkovou, ale v ºivnosti se jim nevedlo. Hospodu tedy
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p°evzal Borek.

Jarovi se narodilo jedenáct d¥tí a bydlel i s rodinou v Schön-

waldu, v zámku poblíº Jino²ova. Borkovi se narodilo p¥t d¥tí, dnes ºijí Miroslav
a Hana. Syn Ivan je pochován na jino²ovském h°bitov¥.
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Z povahy korespondence lze charakterizovat Franti²ku jako velmi silnou osobnost, která se musela sama postarat o své d¥ti a zárove¬ o hospodu. V Mohyle ji
popisuje Deml jako state£nou, jako jediná z d¥tí se dokázala postavit mace²e.
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V t¥ºkých £asech pomohla svému bratrovi. Sama nem¥la ²´astný ºivot, p°i²la
o manºela, kdyº byly její t°i d¥ti je²t¥ malé. Deml m¥l v ºivot¥ op¥t ²t¥stí, ºe
mohl pobývat v blízkosti praktického £lov¥ka, vedle kterého mu bylo dovoleno
literárn¥ tvo°it. Znovu mohl pocítit Franti²£inu podporu v období, kdy umírala
Pavla Kytlicová a Franti²ka p°ejala pé£i o vilu v Bosn¥. V jedné sezon¥ jí dokonce
Deml zprost°edkoval práci jako výpomocné kucha°ce v penzionu v Dalmácii. Ve
stá°í pomáhala Franti²ka s pé£í o svá vnou£ata, d¥ti Borkovy. V roce úmrtí (1952)
ji je²t¥ bratr Jakub stihl nav²tívit v Jino²ov¥.
Deml krom¥ Franti²ky udrºoval písemné styky s dcerou Franti²ka Kry²tofa,
Olgou Kry²tofovou. Dopisy, které jí psal v padesátých letech, vydal jako p°ílohu
své knihy Hledání ráje Josef P¥n£ík.
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Poslední roky ºivota aneb Konec v Tasov¥

Ostatní rodinná korespondence, která pochází z posledních let autorova ºivota, je
adresována zejména nete°i Mart¥ a jejímu manºelovi Josefu Vrbovi. Obsahuje 15
dopis· z let 19601961 a po jednom dopisu pranete°i Mart¥ (1960) a prasynovci
Karlovi (1957).
Deml odkoupil pozemek pro sv·j d·m v roce 1922. D·m zadluºený vysokou
hypotékou pozd¥ji daroval dominikánskému °ádu, smlouvou si pak vymínil právo
doºivotního uºívání. V roce 1953 byl °ád zru²en a d·m tak p°e²el do vlastnictví
státu.
V roce 1959 ode²la z Tasova Marie Rosa provdaná Vodi£ková, která se o Demla
dlouhou dobu starala a pomáhala mu s vydáváním literárních d¥l, denitivn¥ za
svým manºelem Timotheem Vodi£kou do Olomouce. Jakub Deml, v té dob¥ uº
velmi nemocný, pot°eboval kaºdodenní pé£i, m¥l problémy s ch·zí. O odchodu
Rosy se okamºit¥ dozv¥d¥la Demlova nete° Marta Vrbová s manºelem a ujala se
pé£e o d·m i strý£ka. T°ikrát denn¥ ona nebo její d¥ti docházely do Bosny, aby
obstaraly v²e pot°ebné. Na sklonku padesátých let byla v¥t²ina Demlových p°átel
z politických d·vod· ve v¥zení. Nap°íklad hned po propu²t¥ní Demla nav²tívil
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Jan Zahradní£ek.

Kdyº pro Demla za£ala být cesta do kostela namáhavá, z°ídili

mu oltá° doma, tam slouºil m²i kaºdý den. O £erstvé kv¥tiny na oltá°i se starala
pranete° Marta Milotová.
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Poslední roky ºivota spisovatele Jakuba Demla jsou popsány v biograi Ji°ího
Oli£e,
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a také je osv¥tluje kniha Pí²u to p°i sv¥tle no£ním.
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Nový pohled na

poslední autorovy roky vnesla do literární ve°ejnosti výpov¥¤ Demlovy pranete°e
Marty Milotové, která byla sv¥dkem a ú£astnicí n¥kolika posledních let Demla
v Tasov¥. Marta Milotová vzpomíná na strý£ka a vybavuje si mnoho drobností
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z jeho ºivota.

V té dob¥ Deml tvo°il své poslední dílo, Triptych. Marta Milotová

vzpomíná, jak jí diktoval ver²e, protoºe pro n¥j uº bylo obtíºné psát. Miloval
prý sv¥tlo, nikdy se nesm¥lo zhasínat. A tak vila p·sobila dojmem, ºe v ní bydlí
bohatý £lov¥k. Demla lidé £asto vídávali na procházkách Tasovem £i po jeho okolí.
Kaºdý ve£er mu jeho pranete° p°ipravila dv¥ sklenice s vodou, léky a papíry na
psaní, vºdy druhý den p°icházela její maminka v¥ci odklidit a nacházela papíry
popsané. Ráno se musely Demlovi zafa£ovat nohy, do té doby nemohl vstát z postele a chodit. D¥ti obdivovaly um¥ní, se kterým Deml popsané listy házel ze stolu
na zem, aby uschly. Nikdy se mu list neobrátil popsanou stranou dol·. Kdyº
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se mu dílo neda°ilo, musely d¥ti listy pálit.

Tyto vzpomínky sv¥d£í o tom, ºe

Deml m¥l neustále pot°ebu psát. Poslední Vánoce v roce 1960 uº cht¥l trávit sám,
vzpomínal na svoji rodinu, v té dob¥ ºila uº jen jeho sestra Vilemína Blaºková. Do
nemocnice odjel na za£átku února 1961 uº pon¥kolikáté, ale tentokrát naposledy.
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Marta Milotová dnes poukazuje na to, jak náro£né bylo pro rodinu vyrov-
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nat se s obrazem stá°í Demla, jak jej podával tisk.

Vzpomíná, ºe po Demlov¥

smrti za£aly vycházet £lánky o tom, jak velký básník zem°el v²emi opu²t¥n. Pro
Martu Vrbovou, matku £ty° d¥tí, bylo jist¥ náro£né obstarat vlastní domácnost
a je²t¥ pe£ovat o veliký d·m. Demlovo zhor²ující se zdraví také vyºadovalo speciální stravu. Strej£ek dostával denn¥ maso a d¥ti ho p°itom m¥ly jen párkrát do
roka. O d·v¥°e mezi Jakubem Demlem a Martou sv¥d£í i Demlova záv¥´, kterou

99

sepsal v £ervenci roku 1960.

V této záv¥ti odkazuje Deml ve²který sv·j movitý

i literární majetek práv¥ nete°i Mart¥. V den své smrti jí pak posílá list,

100

aby

nekladla p°ekáºky Milo²i Dvo°ákovi, který te¤ vlastní práva na jeho dílo. N¥kolik hodin po napsání tohoto Dopisu Jakub Deml zem°el. Vila byla zape£et¥na
a Vrbovi jej teprve po dvou letech dostali do nájmu.
Po Demlov¥ smrti p°icházeli do vily studenti i ze zahrani£í a doºadovali se
knih z Demlovy knihovny. Pranete° Marta t¥ºko vysv¥tlovala, ºe p°icházejí do
soukromého domu, ne do knihovny.

101

Záv¥re£ná korespondence podává obraz o tom, ºe Jakub Deml psal a pálil to,
co se mu nepoda°ilo, aº do posledních dní svého ºivota. Vzpomínkám pam¥tník·
vd¥£íme za podrobnosti a detaily kaºdodenního ºivota spisovatele Jakuba Demla.

98 Marta Milotová, To je jedlý, ale my to nesbíráme.

Souvislosti

22, 2011, £. 2, s. 8092.

99 Archiv Marty Milotové, list Jakuba Demla Mart¥ Vrbové, 28. 7. 1960.
100 Ibid., list Jakuba Demla Mart¥ Vrbové, 10. 2. 1961.

101 Rozhovory s Martou Milotovou, Velké Mezi°í£í, 21. 1., 17. 6 a 9. 7. 2012.
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3 Rodina v poetice Jakuba Demla

Vím, co jsem zd¥dil po Matce, ale vím také, co jsem zd¥dil po Otci. Jaro, dýchající
teplými výpary,  Jaro s horizonty neur£itými, které dávají volnost v²em zrak·m
a perutím,  Jaro s naivním úsm¥vem blatouch·, ra²ícími b°ízami, brouky práv¥
vylíhlými, s vodami, jeº jakoby práv¥ vytryskly z otev°eného boku Zem¥ i Nebes:
zp¥v, barvy, n¥má gesta v¥cí dole i naho°e  odkaz Té, které není víc. . .
Odkaz ten  Slovo!
Dar °e£i a zp¥vu!
Povolání apo²tola!
B°ezina? Bratr, ne Matka! Potkal jsem ho  a poznal, v posledním dílu sv¥ta,
mezi tisíci!  A je²t¥ jedno d¥dictví: osudné, nebezpe£né. Ne po Té, která ode²la.
Osud mého rodu, a je ten: promluvit  a nevysv¥tlovat; vykro£it  a nejít
nazpátek; poranit  a nezaplakat. Zni£en-li most, i mou vinou: já ho nestavím!
Nebylo-li mé slovo p°ijato v té ²í°i, z níº bylo vyseknuto a hozeno: je to poslední. . .  í°e  Proto se mi hnusí v²echny lístky a pohlednice a v²ecky krátké
dopisy. . . A pracuji-li o n¥jakém díle: chci o n¥m pracovati po celý sv·j ºivot,
a v¥°ím, ºe se na n¥m bude pracovati i po mé smrti.

(Dopis Jakuba Demla Josefu Florianovi z 2. 3. 1904)
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Tuto kapitolu jsme uvedli vý¬atkem z dopisu Josefu Florianovi, kterému Deml
psal o úd¥lu svého rodu. A z rodiny to byl práv¥ Jakub Deml, kdo musel promluvit  a nevysv¥tlovat; vykro£it  a nejít nazpátek; poranit  a nezaplakat.
Své p°íb¥hy a spletité kauzy nesla rodina ml£ky a p°edávala si vypráv¥ní o nich
z generace na generaci, ale pouze mezi sebou. Brat°i Antonín a Jakub projevili
nejv¥t²í zájem o rodinnou historii a spole£n¥ se také vydali do Opatova pátrat po
p·vodu svého d¥dou²ka, Jana Demla. Jakub Deml si pak d¥jiny nenechal pro
sebe, ale podal je £tená°i ve svém díle. Kdyº nahlédneme do ºivota plného k°ivd,
které se Demlov¥ rodin¥ d¥ly, chápeme, ºe bylo nutné souvislosti usouvztaºnit
a zve°ejnit, aby se ukázalo, jak pokorní, pracovití a ml£enliví byli Demlové. Autor sám ale za£al nejprve drobnými náznaky, rodinnými motivy, které v textech
p°eru²oval pasáºemi s jinými tématy (Homilie, Notantur Lumina ). Následovala
²ifrovaná kniha o rodin¥ (V Zabajkalí ), kone£ným výsledkem pak byla rodová
kronika (Mohyla ).
Jakub Deml ztvár¬oval rodinné reálie r·znými zp·soby.
Prvním z nich byla rekonstrukce d¥jin vlastního rodu dle jejich skute£ného
vývoje. A£koliv je ²ifroval, hlavní postavy p°ejmenovával, události popisoval retrospektivn¥, díl£í momenty z nich vyjímal nebo pouze odkazoval na jiná svá díla,
na základ¥ t¥chto knih d¥jin rodu jsme se pokusili popsat ºivoty lidí, kte°í Jakuba
Demla obklopovali.
Druhým zp·sobem, jejº Deml pouºíval p°i práci s rodinnými reáliemi, je
neustálé opakování klí£ových motiv· rodové historie. Vydávám sice více knih,
ale jest a bude to vlastn¥ jen jedna kniha... Kaºdá následující jest vysv¥tlením
a dopln¥ním p°ede²lé, napsal Deml jiº v roce 1912 krajanovi Jaromíru Doleºalovi Pojezdnému.

1

Op¥t se m·ºeme vrátit k citátu, kterým jsme uvedli kapi-

tolu: A pracuji-li o n¥jakém díle: chci o n¥m pracovati po celý sv·j ºivot, a v¥°ím,
ºe se na n¥m bude pracovati i po mé smrti. Deml v oblasti vzpomínek zachází
se £tená°em jako se sebou rovným, jako s v²ev¥doucím. tená° jako by £etl knihy
v takovém sledu, v jakém je Deml psal.
D¥jiny rodu dokresluje autor i drobnými vý¬atky z kaºdodenního ºivota.
Jsou to v¥t²inou humorné p°íhody a rozhovory se synovcem Daliborem Kry²tofem. Nej£ast¥j²ím zdrojem t¥chto drobných próz jsou lép¥je. K autenti£nosti
p°íb¥h· p°ispívá pouºívání ná°e£í. Z korespondence víme, ºe Deml pouºíval dialekt v i psané podob¥, nej£ast¥ji kdyº komunikoval se svým bratrem Antonínem.

2

U t¥chto stylizací d¥jin rodu autor staví na pilí°ích reálného sv¥ta a £tená°
je schopen zrekonstruovat na základ¥ zobrazených skute£ností ºivoty konkrétních lidí. Reexi ºivotní reality v jeho knihách podporuje p°etiskování soukromé
korespondence mezi Jakubem Demlem a £leny jeho úzké rodiny (nap°. úvodní dopis Mohyly od sestry Vilemíny Blaºkové, dopis Antonína ve lép¥jích ) vkládané
do textu. Dopisy v¥t²inou díky své dataci pomáhají orientovat se v chronologii
a zasazují jednotlivé p°íb¥hy do reality, protoºe jsou na rozdíl od jiných p°edloh
nefabulované. Dokladem vý²e zmi¬ovaného psaní jedné velké knihy je neustálé

1 LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná, dopis Jaromíru Doleºalovi Pojezdnému
z 24. prosince 1912.

2 Ibid., dopis bratru Antonínovi z 27. 9. 1937.
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objevování se nových skute£ností a souvislostí p°i procházení Demlovým dílem
i pro pou£eného £tená°e. Sta£í zvolit jiný zp·sob £etby díla neº ten historicky
chronologický, a hned naráºíme na nové skute£nosti.
A p°i skládání st°ípk· mozaiky z rodinných p°íhod, historek, dojm·, v·ní
a tém¥° zapomenutého tasovského ná°e£í za£ínáme získávat obraz rodiny. K sestavení mozaiky p°ispívají i zdánlivé banality zaloºené na zost°eném smyslovém
vnímání. Lidská fyziognomie, hlasitý smích, plá£, zp¥v matky a mnoho dal²ích
nonverbálních vyjád°ení jednotlivých postoj· se skládá v ucelený obraz rodu. Deníkové knihy nabízejí exegezi nejen jednoho konkrétního rodu, ale podávají sv¥dectví o dobové realit¥ ºivota na vesnici, o pot°ebách zem¥d¥lství a o pod°izování
se £lov¥ka p°írod¥. Kolob¥h ro£ních dob a hospoda°ení je totiº to nejd·leºit¥j²í,
co ur£ovalo ºivot tehdej²ího £lov¥ka. V²echny dal²í pot°eby a aktivity byly realizovatelné pouze v tom p°ípad¥, ºe bylo obstaráno hospodá°ství. Anna Pavlí£ková,
kroniká°ka Tasova, vysv¥tluje: Deml nebyl v oblib¥ tehdej²ích lidí. Pracovalo se
na poli a slouºilo se p°írod¥. Tak to museli d¥lat v²ichni. Kdo se tak nechoval,
m¥l zvlá²tní privilegium, a tedy i zost°enou kritiku ostatních.

3

B°ezina o tomto

zp·sobu psaní prohlásil: Vá² styl (...) je styl v¥cí v¥£ných, boºích, je to styl
prostý, jednoduchý, není to °e£ tohoto sv¥ta  vy pí²ete nap°íklad o svém bratru
nebo o Bore£kovi, ale vy ty denní, v²ední, malé zjevy a d¥je ºivota rýsujete na
v¥£nost.

4

T°etí metodou ztvárn¥ní rodinné látky je mýtus. Mytická zobrazení a pasáºe
se nej£ast¥ji vyskytují ve snových prózách. lenové rodiny tak v Demlov¥ poetice
vystupují i v nových funkcích a v p°enesených významech. Formou snu Deml nej£ast¥ji ztvár¬uje postavu matky a Matylky, jejichº detailní analýzou se zabýváme
níºe.
Dal²í z postav, kterou Deml ztvárnil ve snu, je jeho ²vagrová Marta. S její
postavou se spojují v Demlov¥ díle dva sny. První sen, který Deml zmi¬uje, je rození dít¥te v krvi. Tento sen byl p°edzv¥stí narození Marty Demlové mlad²í v roce
1920. Zdál se Demlovi v Topol£iankách tu noc, kdy jeho ²vagrová Marta p°ivedla
na sv¥t dceru a sama u t¥ºkého porodu málem p°i²la o ºivot. V korespondenci

5

se dozvídáme plnou podobu tohoto snu, kterou Deml v díle nikdy nevyslovil.

Deml vidí ºenu, jak porodila dvoj£ata, má celé ruce od krve a rozhoduje se, jestli
má dát ºivot ob¥ma d¥tem a sama zem°ít, nebo jestli má nechat jedno dít¥ utopit a zachovat sv·j ºivot alespo¬ pro to druhé. Deml v ºen¥ vidí svoji matku,
p°istupuje k ní a zachra¬uje topící se dít¥.
Druhý sen o Mart¥ je publikován n¥kolikrát, je to jednak v XV. lép¥jích,

7

pak také v £ásti Marta p°idané ke t°etímu vydání Mohyly v roce 1948.

6

Deml

umístil sen do lép¥jí v roce 1930, tedy ve stejném roce, v n¥mº se mu zdál,
a publikoval ho tam v ²ir²í verzi, neº najdeme v Mohyle. Vyprav¥£ v n¥m uji²´uje
Martu, ºe na její hrob bude chodit, a£koliv její d¥ti ji tam nikdy nenav²tíví. Sen

3 Rozhovor s Annou Pavlí£kovou, Tasov, 21. 1. 2012.
4 Jakub Deml, Mé sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi. Praha: Rudolf ke°ík, 1931, s. 392.
5 LA PNP, Jakub Deml, korespondence odeslaná, dopis bratrovi Antonínovi a jeho ºen¥ Mart¥
ze 7. 2. 1920.

6 Jakub Deml,
7 Jakub Deml,

lép¥je XV. Tasov: Pavla Kytlicová, 1930,
Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1948, s. 337.

s. 87.
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je jakýmsi posledním rozlou£ením s dávno zesnulou se ²vagrovou.
Dvakrát se mi o vás zdálo: tehdy, kdyº jste rodila první dít¥, a tehdy, kdyº
jsem Vás vid¥l po va²í smrti. Marto, já jsem poslední, kdo na vás pamatuje
(...) Vá² muº zem°el a také va²e d¥ti byly tehdy je²t¥ p°íli² nezletilé, aby na

8

vás pamatovaly .

Deml se zmýlil v £asovém ur£ení, které spojoval s narozením Marty Demlové
mlad²í. Deml·m se totiº v roce 1918 narodil prvorozený syn Karel, aº o dva
roky pozd¥ji Marta. Na za£átku Mohyly p°edpov¥d¥l Deml v Antonínov¥ v¥tvi
konec rodu Deml·. Znamenalo to tedy, ºe v Mart¥ jako ºen¥ vid¥l poslední nad¥ji
pokra£ování rodu a s její smrtí tuto nad¥ji ztratil?
Pro Demla nebyly d·leºité jen konkrétní vztahy s rodinou. Na základ¥ rodinných rolí p°i°azuje atributy rodiny i p°átel·m. Známá je i trojice otecmatkadít¥
pro vystiºení vztahu B°ezinaBílekDeml.

9

Do£teme se o mami£ce Pavle Kytli-

cové, sest°e Eli²ce Wiesenbergerové, a za jisté prom¥n¥ní rodinného vztahu by se
dalo povaºovat oslovení sestra v sokolském °e£i. V Zapomenutém sv¥tle uvaºuje
Deml nad tím, zda oslovovat B°ezinu jako matku nebo jako otce.
O vnit°ním p°esv¥d£ení a nutnosti vyjad°ovat se neustále ke svému p·vodu
sv¥d£í i roky, v nichº vycházely knihy s rodovou tematikou. V roce 1912, v dob¥,
kdy vydal Deml první kroniku svého rodu V Zabajkalí, pobýval je²t¥ v ebkovicích. Brn¥nská konzisto° v²ak doporu£ila kn¥zi, jehoº názor· se na venkov¥
báli, aby ode²el do Prahy a neohroºoval tak smý²lení vesnických lidí. Slouºit m²e
nesm¥l a do rodného Tasova jít necht¥l, protoºe u rodiny nenalézal pochopení.
V díle je patrné naru²ení komunikace s otcem ve dvou formách. Deml sám
ozna£il periodu od úmrtí matky po úmrtí otce jako 28 let ml£ení, coº lze chápat symbolicky jako výraz naru²ení vzájemné d·v¥ry. Komunikace mezi otcem
a synem se ale poru²ila i reáln¥, jelikoº Deml Tasov v rozmezí let 19021918
mnohokrát nenav²tívil. Ani korespondence nebyla £astá a mnohdy obsahovala
výtky z otcovy strany. Otec se p°íli² neztotoº¬oval s aktivitami pro Starou í²i
a Floriana a p°emlouval syna, aby spisovatelství nechal. Opa£né po£ínání synovo
tak samoz°ejm¥ p·sobilo komplikace.
O rodném kraji a o rodin¥ se do£teme tém¥° ve v²ech knihách, které Deml
publikoval, n¥které pojednávají dokonce výhradn¥ o rodin¥. Tytéº motivy v mnoha
p°ípadech prostupují více d¥l. Cílem následujících kapitol je demonstrovat dva
milníky Demlova ºivota, kterými je smrt matky a smrt sestry Matyldy, oz°ejmit
je a uvést jejich podoby, jak procházejí postupn¥ tvorbou, a také zachytit plynutí £asu, které je v Demlov¥ p°ípad¥ £asto poru²ováno. Autorovo básnické já
se prom¥¬uje a zachází s postavami rodiny jako s rozli£nými gurami, a tak se
v knihách setkávají mrtví s ºivými a vzpomínky s aktuáln¥ proºívaným. Postavám matky a Matylky nep°íslu²í v korespondenci velký prostor, zato v oblasti
díla jsou tyto dv¥ ºeny hlavními motivy. V kapitole Od Zabajkalí k Mohyle pak
popisujeme transformaci vybájené historie rodu ve skute£nou rodovou kroniku.

8 Jakub Deml, Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1948, s. 337.
9 Iva Mrázková, Vzájemná korespondence Jakuba Demla
práce. Praha: FF UK, 2010, s. 2728.
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Základní rodinné motivy
Matka

Jedna z nej£ast¥j²ích vzpomínek na d¥tství, kterou vykládá Deml ve svém díle, je
bezpochyby poslední setkání s matkou a moment její smrti. Ve stru£nosti vylí£il
Deml toto období krajanovi Jaromíru Doleºalovi Pojezdnému v roce 1912 v dopise nadepsaném symbolicky Jak jsem se stal echem.

10

Od jedenáctého do dvanáctého roku byl jsem na vekslu ve Wulzeshofenu
u Laa. Tam jsem, jsa vysmíván i týrán pro své pémáctví, sklesl v atavismus (...) to jest, by´ jsem byl tak mlád, anebo práv¥ proto: du²í se pon¥m£il.
Up°ímn¥ jsem se styd¥l za sv·j £eský p·vod.(...) Za toho totiº pobytu rozstonala se moje matka (...) pozvali mne dom·. P°ijel jsem (za£átkem b°ezna) do
Tasova, vidím: matka leºí. Nepocítil jsem k ní ºádné soustrasti. Nevid¥l jsem
a neznal jsem p°í£iny její nemoci, vid¥l jsem jen, ºe leºí a ºe jest tichá. Více
jen ze zdvo°ilosti postál jsem tu a tam u jejího loºe, a na její otázky odpovídal jsem jí bu¤ jen n¥mecky (po p·l roce vekslu!), anebo £e²tinou stra²nou,
a kdyº ne £e²tinou, tedy aspo¬ p°ízvukem stra²ným; jednak proto, ºe jsem se
za £eskou °e£ i doma jiº styd¥l, jednak proto, ºe jsem se cht¥l svou n¥meckou
politurou blejskat, ale také proto, ºe jsem opravdu na n¥kterých místech radýlko svého jazyka do mate°ské °e£i neum¥l uº zabo°it; na n¥která £eská slova
uº jsem si vskutku nemohl vzpomenout. Matka mi pravila váºn¥ a s vý£itkou:
Nemluv se mnou tak, ví² p°ece, ºe n¥mecky neumím! A tu jsem se zastyd¥l, mat£iny výtky zcela nechápaje, anebo chápati necht¥je. Kone£n¥ jsem se
lou£il. Otec, brat°i a sestry stáli p°i tom. Bez nejmen²ího dojmu políbil jsem
matce ruku a uº jsem ²el pry£. Kdyº jsem byl uº v kuchyni u dve°í, kdosi na
mne zavolal: Kdybys uº maminky neuvid¥l..., ale já toto zavolání pochopil
takto: P°ece se rozlu£ po°ádn¥ji, toto není ºádné lou£ení, i vrátil jsem se
op¥t k loºi mat£inu, a víc nepamatuji. Tehdy jsem nev¥d¥l, ºe a co jest Smrt,
a proto jsem byl skoro rád, ºe uº zase jedu do Rakous. Ano, toto jest ten
veksl, toto jest germanizace... A je²t¥ nepovídám v²eho! Mohl bych dob°e
°íci, ºe ztráta °e£i mate°ské, jiº u d¥tí, platí se ztrátami náboºenskomravními. O tom snad jindy. Matka za 14 dní po mé náv²t¥v¥ um°ela. Dostal
jsem telegram. A tehdy mne nikdo nemohl ut¥²it... Du²e má se z n¥mectví
vzpamatovala.

Láska k matce formuje Demlovo dílo. Neum¥l se s ní tehdy po°ádn¥ rozlou£it,
protoºe nechápal, co p°icházející smrt znamená. Svoji národnost v sob¥ teprve
utvá°el. Za £e²tinu se styd¥l a matka n¥mecky neum¥la. Rodina ho povolala, aby
se s matkou rozlou£il, on nepochopil, ºe je to naposled. N¥mecký telegram jako
forma oznámení mat£iny smrti se v díle neustále objevuje i ve spojení s kone£ným uv¥dom¥ním si £e²ství. Od této doby je pro Demla základním východiskem

10 LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná, dopis Jaromíru Doleºalovi Pojezdnému
z 24. prosince 1912.
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vyjád°ení rodný jazyk. A jednou z forem protestu a poukázání na nespokojenost
nebo nepohodlí je n¥m£ina (Ein denkwürdiger Tag in Kukus, 1933; Das Lied eines
wahnsinnig gewordenen Soldaten, 1935).

Antonie Demlová (18561890) byla mírné a laskavé povahy. Jakub Deml ji
v díle lí£í jako tichou, usmívající se ºenu. Nahlas se nikdy nesmála ani neplakala.
Byla rychlá v práci, pohybovala se, jako by tancovala. Její syn nemohl mít p°íli²
konkrétních vzpomínek na spole£ný ºivot, ale v díle vyjad°uje pocity s matkou
spojené, a´ uº jakkoliv fabulované. Nad v²emi vyniká porozum¥ní beze slov. Ve
spojitosti s matkou si Deml vybavuje první roky ºivota utvá°ené Tasovem a rodi£i. Deml Tasov miloval i tehdy, kdyº se pro n¥j stal místem, kde ºila rodina,
která mu nerozum¥la, kde ²kodil nenávid¥ný kn¥z Franti²ek Florian a kde m¥l
neustále problémy s nad°ízenou církevní hierarchií. Nad v²emi událostmi vºdy
zvít¥zila vzpomínka na harmonické d¥tství. Matka v díle Jakuba Demla vystupuje jako symbol. A vzpomínky, které p°ejal Jakub Deml do svého díla, fungují
jako zjevení. Deml zaznamenává její pohled, pohyb, úsm¥v. Aº na jednu p°íhodu
vzpomínky postrádají dialog.
V²ak to byl ten stola°, kv·li kterému se maminka jednou rozhn¥vala, ºe jsem
toho nemohl pochopiti; ºaloval jsem jí:

,Mami, von mn¥ povídaly, ºe mám

k°ivy nohe ! Maminka se zapálila, tak jsem vid¥l, jak jí b¥ºí hn¥v od nohou aº
k hlav¥, a povídá: A´ ti to je²t¥ jednou °ekne, tak mu °ekni, ºe on zase má
d¥ti v troub¥ ! Nerozum¥l jsem, co mi to radí, ale tuto zbra¬ nosil jsem pro
v²echen p°ípad p°i sob¥ [. . . ] To je ten jediný mat£in hn¥v a druhé setkání

11

s jejíma o£ima, které si pamatuji.

Ve Sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi p°iná²í matka znamení.

Ona vla²tovka, která p°i druhé cest¥ mé mezi Starou a Novou í²í se mi
zjevila a zmizela, pon¥vadº Zjevení Boºí varuje se v²eho p°es£asného, byla

12

z°etelným poselstvím mé neboºky matky.

B°ezin·v vztah sob¥ sama ozna£il také jako mate°ský, jako by k tomu matka
dala pomocí vla²tovky své svolení. Jinde v díle v²ak mluví o vztahu s B°ezinou
jako o bratrství.

13

Stejn¥ tak se pro Demla stává od okamºiku mat£ina úmrtí

symbolická smrt. asto ji pak ozna£uje s velkým S.
P°íleºitost zastoupit matku m¥lo v ºivot¥ Jakuba Demla n¥kolik ºen. P°edn¥
to byla macecha, t°etí ºena Antonína Demla. Tu Deml jako matku nikdy neuznal,
a£koliv ji v korespondenci oslovoval maminko. Macecha týrala sestru Matylku
a také vycházela s kn¥zem Florianem, kterého Demlova rodina nemohla p°ijmout
pro ne£estné zacházení s otcem Jakuba Demla. Ale jako skute£nou matku dokázal vnímat svoji mecená²ku, vydavatelku a p°edev²ím tv·rkyni své nejuº²í rodiny

11 Jakub Deml,
12 Jakub Deml,
13 Ibid. s. 30.

Hlas mluví k slovu. Brno: Vetus Via, 1999, s. 29.
Mé sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi. Praha: Rudolf

ke°ík, 1931, s. 127.
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Pavlu Kytlicovou (18741932). Oslovoval ji mami£ko a ona mu °íkala synu.
Drahá paní Pavlo Kytlicová, drahá moje sestro a matko: nikdo na sv¥t¥ tak
jako Vy správn¥ nepoznal, neuvid¥l a nepochopil cenu mého ºivota a mého
um¥ní, pon¥vadº krom¥ Vás nikdo jiný na sv¥t¥ neprotrp¥l kaºdé moje slovo,
nevyváºil kaºdý m·j vtip a ºert, do svých lokt· nezachytil a k svým prs·m nep°itiskl kaºdý m·j úsm¥v a smích! Ó sestro Pavlo, o matko Pavlo! Pro zásluhy
a na p°ímluvu n¥kolika jiº zem°elých od Boha mn¥ poslaná... Sestro Pavlo,
Sestro Pavlo, bu¤to ze²ílím, anebo náhle zemru, jestli jako sníh na slunci
nerozplynu se v plá£i. Kdyby na celém sv¥t¥ bylo jediné srdce podobné Va²emu. Ale B·h není tak skoupý, aby na celém sv¥t¥ musil n¥co d¥lat dvakrát:
a práv¥ tady je v°ídlo mé lásky a mého ²ílenství, ó mami£ko Pavlo, ó mami£ko
Pavlo!

14

Nej£ast¥ji zmi¬ovaným motivem ve spojení s matkou je motiv srdce. Krátce
po telegramu oznamujícím úmrtí matky dostává Jakub Deml dopis od Lojzíka,
o n¥mº se nic bliº²ího nedozvídáme. Domníváme se, ºe to bylo dít¥ rodiny Rou-

15

sovy, v Zabajkalí je totiº nazýváno bratrancem.

16

jména se nám nepoda°ilo identikovat.

Demlova vrstevníka tohoto

Na rodinu Rousovu usuzujeme podle

otcových reakcí. Kdyº mu totiº Jakub p°i návratu z vekslu ukazuje obrázek probodeného srdce od kopí, které vnímal jako poslední je²t¥ teplé slovo od matky,
která práv¥ p°ekro£ila obzor tohoto £asu,

17

nakazuje mu otec, aby srdce roz-

trhal. Pozd¥ji vypráví postava ze Zabajkalí, ºe p°íbuzní, od nichº srdce obdrºel,

18

maminku p°ed smrtí trápili.

V Tasov¥ z p°íbuzných ºili pouze Rousovi. Obrázek

probodeného srdce a telegramu zmi¬ujícího onu osudovou v¥tu Mutter Gestorben! nalezneme v Zapomenutém sv¥tle, lép¥jích I, Hlas mluví k slovu, Mohyle

a V Zabajkalí, Dom·. Otcovu reakci na dovezený obrázek nazývá Deml kritikou
svojí první básn¥.

19

Ve vztahu k otci vyvy²uje matku nad macechu skute£nost,

ºe pomáhala nést otci utrpení. Macecha starosti rodiny nesdílela.
Matka v²ak vystupuje v díle nejen jako realistická postava, ale také jako
symbol ve sbírce Hrad Smrti a Miriam a v záv¥re£né £ásti Metamorfóza sbírky
Tanec Smrti. V podob¥ p°evt¥lené do jiných ºen pak v knihách o Pavle Kytlicové.

3.1.2

Matylka

Matylda Demlová, vlastní sestra Jakuba Demla, se stala postavou mnoha jeho d¥l.
Vzbuzovala bratrovu lítost, protoºe v p¥ti letech p°estala r·st a vypadala stále
jako malé dít¥. M¥la v²ak velmi mírnou povahu a byla ob¥tavá. Proto sná²ela
i mnohé p°íko°í ze strany macechy.

14 Jakub Deml,
15 Jakub Deml,

Smrt Pavly Kytlicové. Nový Ji£ín:
V Zabajkalí, vl. n. 1912, s. 20.

19 Jakub Deml,

Hlas mluví k slovu.

Kryl, Scotti, 1932, s. 30.

16 Nap°íklad v tasovských s£ítacích operátech z roku 1900.
17 Jakub Deml, Hlas mluví k slovu, Brno: Vetus via, 1999, s. 18.
18 Jakub Deml, V Zabajkalí, vl. n. 1912, s. 2021.
Brno: Vetus via, 1999, s. 18.
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V knize Dom· je publikován dopis z b°ezna 1910. Deml p°ichází do Jino²ova,
aby se na svoji nemocnou sestru podíval. U jejího loºe se setkává s rodinou, kterou

20

jiº £ty°i roky nenav²tívil.

Kdyº od sestry odchází, tu²í, ºe ji vidí naposledy.

Matylka zem°ela v £ty°iadvaceti letech na tuberkulózu. Stejn¥ jako matka
dala o své smrti bratrovi v¥d¥t. Tentokrát to nebylo snem, ale mystickým dotekem.
Na svatého Marka (...) stáli jsme v pracovn¥ pana Floriana £ty°i (...). V tom
se mne n¥kdo dotkl rukou, otev°enými prsty, na pravé lopatce sm¥rem k srdci,
tak siln¥, ºe jsem mimod¥k uhnul, obrátil jsem se, pohlédnuv na v²echny a °ekl
jsem: Kdo se mne dotkl? (...) Ujistili mne, ºe nikdo z nich o mne nezavadil,
a nebylo t°eba toho uji²t¥ní, nebo´ ruka, která se mne dotkla, byla men²í
a prsty její útlej²í neº ruce a prsty p°ítomných. (...) Ve £tvrtek dostal jsem

21

telegram, ºe sestra moje zem°ela.

Matylka pro Demla symbolizovala ºivot mu£ednice. Deml se u ní setkal s pochopením v souvislosti se snahou o zavedení kaºdodenního svatého p°ijímání.
Fungovala jako £istý element, byla bez p°edsudk·, ihned p°ipravena ke kaºdodennímu p°ijímání. Vzdal se kv·li ní °eholního ºivota a cht¥l se o ní postarat aº do
konce. V £ase smrti u ní nebyl p°ítomen a nedostavil se ani na poh°eb. Poslali

22

mu telegram, ale ten nep°i²el v£as.

V díle sdílí Matylka mnoho vlastností s matkou. V pozd¥j²ích Demlových
knihách ob¥ osoby splývají a sestra je ozna£ována velkým S a není zcela z°ejmé,
zda jde o osobu Matylky, nebo se Sestra prolíná s dal²ími p°ítelkyn¥mi a £lenkami
Demlovy rodiny.
Matylka vystupuje ve snových prózách vºdy jako postava dít¥te. Deml £asto
zmi¬uje sen, kdy jdou spolu za ruku a hledají Tasov. Putují nocí. Sen kon£í
exklamací: Ó, blaºená perspektiva: dom· tak daleko a já sám budu putovati se
zv¥£n¥lou sestrou!

23

Deml prozrazuje, ºe ho Matylka provází ºivotem, a£koliv jiº

není mezi ºivými. Dal²ím snem obsaºeným v XV. lép¥jích v n¥meckém p°ekladu
a následn¥ vybraným do Matylky je transformace sestry do du²e a do plic, které
se vzná²ejí nad spole£enstvím rodiny.
Nemocná sest°i£ka se objevuje uº v próze Znamení ve snu z Demlovy básnické
prvotiny Notantur Lumina (1907). Její postava prochází zjevn¥ £i skryt¥ mnoha
dal²ími díly následujícího období  Hrad smrti (1912), Dom· (1913), Moji p°átelé
(1913), Miriam (1916). Postavu sestry nalezneme i v pozd¥j²ích dílech Mohyla
(1926) a Zapomenuté sv¥tlo (1934). V roce 1937 vydal Deml výb¥r text· z rozli£ných knih vzniklých v r·zných dobách pod názvem Matylka. Tato kníºka spojuje
texty, které Deml v pr·b¥hu díla Matylce v¥noval.

20 Jakub Deml, Dom·. Tasov: JOTA & ARCA JIMFA, 1990, s. 9.
21 Ibid. s. 1819.
22 Jakub Deml,
23 Jakub Deml,

Dom·. Tasov: JOTA & ARCA JIMFA, 1990, s. 29.
lép¥je XV. Tasov: Pavla Kytlicová, 1930, s. 9293.
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Od Zabajkalí k Mohyle

V Zabajkalí (coº jest název symbolický), spo£ívající na termínu bajka, arci v ²ir²ím významu) jest podobizna a ºivotopis mého d¥da Jana a mého otce Jakuba.
Abych se vyhnul soudním £i ú°edním tahanicím (nap°. v konzisto°i), ud¥lal jsem

24

z toho bajku a p°eklad .

V £ervnu roku 1912 vydal Jakub Deml knihu, která byla stylizována jako p°eklad ruského dokumentu nalezeného v Zabajkalí. Kniha je vlastn¥ první podobou
mnohem pozd¥j²í Mohyly (1926). Autorské já, promlouvající v knize, je japonský
profesor, který p°edkládá tento ruský dokument ve°ejnosti v anglickém a £eském vydání. Pod ruská jména Timofej Vasiljevi£, Dmitrij, Sologubov Nari²kin
a dal²í se skryla jména rodiny Jakuba Demla nebo postavy, které hrály d·leºitou
roli v rodinných kauzách. Rodinná tematika je vylí£ena velmi skryt¥. Tasov je
zasazen do Ruska a p°íb¥hy jedné rodiny si vypravují vojáci jedoucí ve vagon¥
t°eskutou zimou na boji²t¥ jako t°i rozdílné epické linie a t°i p°íb¥hy týkající
se rozli£ných rodin. Geogracká zm¥na d¥je je podpo°ena pouºíváním jiné m¥ny
a jiného slovníku (nap°. £inovník, rubl). Indicie, které pomohou pou£enému £tená°i text de²ifrovat, spo£ívají v tom, ºe Deml nem¥nil jednotlivé nan£ní £ástky,
letopo£ty a toponomastická ozna£ení. A jistý zám¥r, aby byla bajka de²ifrována,
je patrný i v dedikaci knihy: mému bratru Antonínovi a jeho ºen¥, paní Mart¥. Na
po£átku knihy také nalezneme fotograi d¥dou²ka, Jana Demla.

25

I tak je v²ak

pravd¥podobné, ºe £tená°, který není seznámen s podrobnostmi ohledn¥ Tasova
a ohledn¥ rodiny Demlovy, bude mít potíºe s rozklí£ováním p·vodního významu.
Deml byl velmi odváºný. Kniha je uvozena slovy: Na sv¥tlo vydává Jakub
Deml nákladem vlastním Léta Pán¥ 1912. Co mínil výrazem na sv¥tlo? Na sv¥tlo
vydává v¥ci, které je²t¥ nikdo nahlas nevyslovil, které je²t¥ nikdo nezpracoval a za
které ponese jist¥ následky. Deml ale cítil velkou pot°ebu osvobodit sv·j rod od
trápení tím, ºe bolest vysloví. A v¥ci rodinné osv¥tloval pak Deml stále víc a víc,
aº z toho vznikla kniha nová, která zpracovávala starý materiál, kniha o rodin¥
a o rodném kraji pod názvem Mohyla.
Celým Zabajkalím prochází záporná postava, pater Franti²ek Florian, v této
knize nazýván jako Sologubov Nari²kin Florjanski. Zt¥les¬uje vy²²í moc v Tasov¥,
má vºdy hlavní slovo. Navíc nep°ímo u²kodil celému Demlovu rodu. Deml mezi
°ádky skrývá vý£itky otci, ºe se nechal tolik Florianem ovliv¬ovat. Ironicky také
komentuje Florianovo chování. Spolek Oul se v knize nazývá T¥plu²ka.

24 LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná, dopis Jaromíru Doleºalovi Pojezdnému
z 24. 12. 1912.

25 Viz obrazovou p°ílohu £. 18.
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Sedlá£ku, pro£ jsi se dal o²idit, pro£ jsi se dal od°ít o £est a o majetek sv·j
i svých d¥tí?

26

Z°íditi si oul, nasadit do n¥ho a ob£as je pod°ezávat, to by se zdálo také
utiskováním, ale jest to p°irozené a mimo to £lov¥k jest od Pána Boha pánem
p°írody a má ten rozum, aby si nasadil netoliko v£eli£ky, nýbrº i kuklu, jde-li
jim medu odebrat a jde-li s nimi v·bec pracovat.

27

P°ílohou zrekonstruovaného textu ktivn¥ nalezeného v

Zabajkalí je i koncept

dopisu, který se rozhodl vyprav¥£ do knihy také za°adit. O podob¥ listu m¥l
z°ejm¥ tu²ení Deml·v bratr Antonín.
Také Ti sd¥luji, ºe jsem ke knize V Zabajkalí p°idal onen list, celý, který jsem

28

kdysi psal Sologubovi Nari²kinu Florjanskimu.

Deml velmi otev°en¥ pí²e Florianovi, ºe jeho pod°ízení nerozum¥jí papeºským
dekret·m. Dále reaguje na názor Floriana ohledn¥ Demlova díla. Deml op¥t úto£í,
protoºe se domnívá, ºe ze v²ech knih rozumíte jen kníºkám spo°itelním.

29

V knize je jednou krátkou zmínkou p°ítomen i bratr Antonín jako p°ítel
listono². Bajka V Zabajkalí tedy opravdu popisuje p°edev²ím ºivot otce Jakuba
Antonína a d¥dou²ka Jana Demla.
Mohyla byla vydána celkov¥ t°ikrát (1926, 1941 a 1948). Poprvé byla dediko-

vána dobrému jménu otce Jakuba Demla. Druhé vydání bylo roz²í°eno o Pozdrav
Tasova a dedikaci nem¥lo ºádnou. T°etí vydání, v¥nované panu Jaroslavu Bryn-

dovi, roz²í°il Deml o P°edmluvu, po níº následuje Mohyla, Pozdrav Tasova, Tepna,
a za t¥mito d°íve vydanými knihami za°adil nové texty: Velebný pán, Bratr Antonín, Bratr Josef a Marta  aº na Velebného pána se jedná o portréty £len·
básníkovy rodiny.

30

V Mohyle se m¥ní celý styl vypráv¥ní. Autorské já je zde ve skute£nosti
opravdu Deml. Ten uº neskrývá rodinné p°íb¥hy, ale popisuje je zcela ve°ejn¥.
K p°echodu od Zabajkalí k Mohyle se v knize vyjad°uje sám.
Dnes ov²em velmi lituji, ºe jsem to celé vypráv¥ní zasadil do ruského prost°edí,
pokryv je tedy mlhou, jednak ze ²etrnosti k n¥kterým osobám, jednak z d·vod·
literárních, pon¥vadº je²t¥ sám jsem do té v¥ci dob°e nevid¥l a také proto, ºe
jsem tehdy o stylu a poslání knihy je²t¥ nem¥l onoho názoru, jaký mám dnes.

31

Slovem, tenkráte sotva jsem je²t¥ vid¥l za sv·j vlastní ºivot.

Kniha za£íná dopisem Vilemíny Blaºkové, která odpovídá na list Jakuba
Demla. Deml shání ºivotopis otce napsaný jeho vlastní rukou. Sestra se domnívá,
ºe ho otec spálil. Hned z dopisu, který otvírá Mohylu, m·ºeme usuzovat, ºe autor

26 Jakub Deml,

V Zabajkalí.

vl. n., 1912, s. 12.

27 Ibid. s. 10.
28 LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná, dopis bratru Antonínu Demlovi,
[1912].

29 Jakub Deml, V Zabajkalí. vl. n., 1912, s. 58.
30 Vladimír Binar, in a slovo. Praha: Triáda, 2010, s. 149.
31 Jakub Deml, Mohyla. Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 27.

3.2 Od Zabajkalí k Mohyle

40

velmi dbal na funkci korespondence jako ºánru, pouºívá ho £asto, kdyº pot°ebuje
nastínit komunikaci s dal²ím £lov¥kem. Deml nepí²e rodovou kroniku sám. V knize
n¥kolikrát odkazuje na pam¥ti, které sepsal otec za svého ºivota, a také na zápisky, které z otcova vypráv¥ní vytvo°il Antonín. On tedy p°ebral jiº zformulovaný
text a rozvrhl ho do knihy.

32

D¥jiny rodu p°itom otvírá postavou d¥de£ka Jana

Demla, p·vodem z Opatova. V Opatov¥ má své prameny nejen Orlice a Svitava,
nýbrº i lyrika Jakuba Demla,

33

pravil o svém díle sám autor. Skute£ný p°íb¥h

je tak n¥kolikrát p°evypráv¥n a poslední fabulaci na n¥m utvá°í autor. Deml si
pak m·ºe dovolit vsuvky, které spojují osobu autora a vyprav¥£e (abych ti, milý
£tená°i, n¥co objasnil, velice lituji, milý £tená°i, atd.). V textu se neustále pro-

pojuje Demlova tvorba. V¥ty typu kdybych m¥l £as, tak bych rozvedl; do smrti
nevypovím; obávám se, ºe nebudu nikdy um¥t nastínit atd. se mísí s opa£ným

typem výpov¥dí typu jak ná² otec hospoda°il ve Lhotce, to uº víte.

34

Oba póly

t¥chto výpov¥dí p°ipomínají Demlovo úsilí celý ºivot tvo°it jednu jedinou knihu.
Odkazy k jiné literatu°e vedou £tená°e v¥t²inou do lép¥jí, jichº uºíval autor k demonstraci aktuálních proºitk·. A jist¥ cílen¥ nám tuto touhu p°ipomenul práv¥ ve
t°etím vydání Mohyly, která byla zárove¬ prvním a doposud posledním vydaným
svazkem Demlova souborného díla.
Vy, drahý p°íteli, jako málokdo jiný, víte, ºe pí²i jen jednu knihu. A kdyby
bylo moºno, dal bych ji do jednoho slova. Tasov.

35

Deml se snaºí v²emi prost°edky p°edstavit sv·j rodný kraj. Lí£í fyziognomii
lidí, mluvu, podobu m¥sta, zvyklosti, takºe Demlovo dílo není jen kronikou rodu
Deml·, ale zárove¬ historicky cenným dokumentem ºivota 20. století.
Kniha kon£í smí°liv¥. Deml se vyznává, ºe bez Tasova si neumí ráj p°edstavit.
A ºe práv¥ v²echny tyto rozmanitosti, dobré a ²patné vlastnosti obyvatel Tasova
dohromady ur£ují to, co Deml nazývá rodný kraj.
Boºe, a´ tu z nás v ráji Tvém nechybí ani ten arcikn¥z Florian, ani ta na²e
macecha, ani ten imek Löer, nebo´ jinak by se nám tu stýskalo a není, jak
ví², mezi námi ani jediného, kdo by byl nezh°e²il. (...) A p°istoupí v²ichni
Tasov²tí p°ed obli£ej Hospodin·v v od¥ní sv¥tla, a pon¥vadº v nebi jest moºný
jedin¥ úºas lásky, budeme státi ve v¥£ném bezv¥t°í a nekone£ná rozmanitost
na²ich osob a nekone£ná ur£itost a jednota na²eho kraje, £ili bohatost a chudoba na²eho p·vodu, srazí a rozhlaholí se písní: Sanctus, sanctus Dominus
Deus Sabaoth!

36

Pojmy rodina ani Tasov nefungují v Demlov¥ díle samy o sob¥, ale oba vystupují v sou£innosti jako rodný kraj. Jako jeden z mnoha doklad· lze uvést

32 Jakub Deml,
33 Ibid. s. 117.
34 Ibid. s. 70.
35 Ibid. s. 7.

36 Ibid. s. 149.

Mohyla.

Praha: Vy²ehrad, 1941, s. 27.
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oslovení rodného kraje z XXIV. lép¥jí z roku 1939:
Tasove, ó m·j rodný kraji, do své nejdel²í smrti, i kdyby p°i²la za sto let,
nemohu vypov¥d¥t v²ecku tvou krásu a slávu!

37 Jakub Deml,

Pro£ bychom se net¥²ili. lép¥je XXIV.

37

Brno: Vetus Via, 1998, s. 96.
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4 Edice

Po ob¥d¥ jsem se strý£kem z·stávala déle, necht¥l být sám, byl rád, ºe tam s ním
je aspo¬ n¥kdo ºivý. Vy°izoval si n¥jakou korespondenci, kterou jsem pak odná²ela
na po²tu. T¥ch dopis· byla p¥kná hromádka. Kaºdý den psal. Kdyº nepsal, tak se
zase modlil...

(Marta Milotová: Strý£ek z vily. Vzpomínky na Jakuba Demla. Souvislosti
22, 2011, £. 2, s. 96.)
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Korespondence
Rodi£·m

1
[£ervenec 1902]
Drazí rodi£e!
Adresy, jak jsem je dostal od Vás, jsem napsal a oznámenky v²ude rozeslal. Kdyby
bylo pot°eba je²t¥ n¥komu poslat, poslal jsem oznámenky po bohoslovci Hejátkovi
a tady Vám posílám k tomu obálky. K sv. zpov¥di m·ºete jíti zde v Brn¥, jak
sem p°ijedete, není to nutné jíti v Tasov¥, kaºdý se m·ºe zpovídati tam, kde je
mu to milej²í.
A k sv. p°ijímání m·ºete jít aº v Tasov¥ p°i mé primici. Je to zvykem, ºe novosv¥cenec rodi£·m podává T¥lo Pán¥. Je to zvykem jen, ale byl jsem na primici
v B°ezníku a rodi£e primicienta tenkrát ani nemohli jít k sv. p°ijímání, protoºe
v tom hlomozu a zmatku zapomn¥li a ráno uº n¥co pojedli. A také to bylo správné
a tak to z·stalo. V²ak kdo ví, jestli nebudete mnoho zemdlení potom t¥mi starostmi a jestli vydrºíte být la£ni aº do samého poledne. Primice beztoho za£ne

1

pozd¥ji. P. fará° z Rudy

je²t¥ mi nepsal, o kolika hodinách bude moci p°ijet.

O kázání uº jsem ho ºádal.
B°itvy nabrou²ené mám jiº u sebe. O tom stipendiu jsem p. d¥kanovi

2

také

uº psal, m¥l jsem tenkrát mnoho pilno, tak jsem to v²elijak na²krabal, jen aby
ho to neurazilo, mám toho plné ruce. Do ned¥le, tj. do 27. £ervence, nesmíme
s nikým mluvit, budeme mít od této st°edy tak dlouhá duchovní cvi£ení a ml£et
jen a ml£et. Takºe s Vámi nebudu moci mluvit spí² aº 27. £ervence a zase ne
spí² aº po skute£ném vysv¥cení! Nebude nám to dovoleno, musíme prý tyto dni
v²echny starosti odloºit a myslit jenom na sv¥cení samo. Kdybyste v²ak pot°ebo-

3

vali v n¥£em nezvyklém n¥jaké porady, vzkaºte p. kaplanovi,

on Vám to °ekne

rád, má uº mnoho zku²eností primi£ních, anebo promluvte s p. d¥kanem.
Dal jsem si d¥lat plá²´ za 42,50 zl., dostanu ho je²t¥ do prázdnin a musím
jej brzo platit, Josefovi

4

jsem to psal. Potom ten havelok n¥jaký. Prosím Vás,

tatínku, vyberte mn¥ u Josefa n¥jaké vzorky na ten havelok, já si ho dám tady
u²ít u toho samotného. Kdyby Josef takovou látku nem¥l, tak si to vezmu u toho
krej£ího. 7 zl. musím také zaplatit od toho starého fraku. Co mn¥ stojí tisk atd.

5

psal jsem Antonovi

nebo Josefovi. Ten kuf°ík aby mn¥ Anton je²t¥ nekupoval,

vybral bych si n¥jaký, aº sem p°ijedete, a mohl by mn¥ ho zaplatit. Do Ameriky

6

jste uº poslali podobiznu mou? A také oznámení tam po²lete, jenºe zalepené. Ma-

1 Jan Kone£ný.
2 Franti²ek Florian.

3 Jan Kolísek.
4 Nevlastní bratr Josef Deml.
5 Nevlastní bratr Antonín Deml.

6 V Americe ºil nevlastní bratr Jakuba Demla st.  Frank Lysý.
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je zdravá? Bude mít veliké starosti, a´ to sama ned¥lá a pozve si n¥koho.

P°eju Vám, abyste z t¥ch starostí m¥li také radosti, zase tak velké. D¥ti vemte
do Brna! Ob¥ ty malé!

8

Pozdravuje Vás Vá² v¥rný syn Jakub
Sle£na Matylda Svobodová není v Tasov¥? Urazil bych, kdybych jí neposlal oznámení.

7 Nevlastní matka Anna Pale£ková.
8 Vilemína a Matylka Demlovy.
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2
Ku£erov 18. listopadu 1902
Drazí rodi£e,
jist¥ myslíte, ºe se mn¥ n¥co stalo, protoºe tak dlouho nedávám o sob¥ v¥d¥t.
Nem¥l jsem opravdu chvíli volnou aº te¤. Nebo´:
1. Dne devátého listopadu m¥l jsem ranní kázání a odpoledne k°es´anské
cvi£ení v Lessovicích.
2. Dne desátého téhoº m¥síce m¥l jsem dopoledne vyu£ování v Hlubo£anech,
odpoledne jsem se pomodlil breví°, vyhledával n¥jaké kázání (v knihách i v hlav¥)

9

pro p°í²tí ned¥li, pomodlil matutinum na druhý den a ²el s p. fará°em

do Boh-

dalic, kde jsem vypil t°i dºbánky a koupil si za dev¥t krejcar· mati£ních zápalek,
které jsem tam ke v²emu zapomn¥l. Vrátili jsme se práv¥ ke spaní.
3. Dne jedenáctého listopadu ráno m¥l jsem (dopolední) vyu£ování v Ku£erov¥, odpoledne breví° a ostatní £ást dne a noci jsem strávil v sepisování kázání,
které jsem si sám sestavil a napsal. (Teprve mé první samostatné!)
4. V úterý bylo, jak uº jsem °ekl. A ve st°edu, tj. t°ináctého listopadu zas
jsem musel do Kasina v Bohdalicích, nebo´ milostpán baron

10

slavil narozeniny

a Kasino bylo dv¥ma lampami osv¥tleno, klavírem opat°eno a dv¥ma be£kami
plze¬ského. Byly p°ítomny i sle£ny a dámy z Bohdalic a z Ku£erova a sle£ny zahrály a zazpívaly p°es dvacet um¥lých i národních písní moravských a slovenských
a £eských. Dámstva a sle£enstva toho mohlo být také na dvacet, kolem dokola
dlouhé tabule. Byla i sle£na na²e z fary. Sed¥la jak oukrope£ek mezi druºkami, je
skromná (sic bych °ekl sed¥la jako já.)
A jsem m¥l takové hloupé místo hned podlivá t¥ch zp¥vulenek, jenºe kdyº
jsem je cht¥l vid¥t, musel jsem se obrátit o celé kolo. A sed¥ly v²ecky jako oukrope£ek. Sed¥ly, dv¥ t°i vstaly, odzpívaly, zase si sedly, zas honem dv¥ vstaly, zase
odzpívaly, zase si sedly a tak to ²lo do konce. Dámstvo °e£ené a sle£ny byly kolem
té tabule, jak jsem °ekl, vedle nich u men²í p°istavené tabule podu£itelé a zámecký
zahradník a panský adjunkt, a je²t¥ jeden lokaj a snad je²t¥ n¥kdo. V kout¥ t°etím
byl ná² kulatý st·l, jak jsem °ekl jiº, a sed¥li kolem n¥ho: oslavenec milostpán
baron, p. fará° ku£erský,
ku£erský,

14

11

12

p. fará° bohdalský,

13

p. fará° rostenský,

pan kaplan

pan °ídící bohdalský a pan doktor zámecký (co mn¥ napsal vysv¥d-

£ení pro Slávii a zakázal kou°it). Ale kdyº p. baron rozloºil vzácné doutníky, jinak
°e£eno speciality, já °ku, pane doktore, je²t¥ nesmím kou°it? On p°inde ke mn¥,
povídá: Uº jste dostal od Slávie pojistku? ku: Ano, uº dávno. On zas na to:
Jste teda poji²t¥n, uº m·ºete kou°it. A tak jsem p°ece dv¥ n¥jaké brazilky vypálil
toho ve£era. Za to jsem pozlobil nejspí² svou sousedku, která sed¥la hned za mými

9 Alois Hlavinka.

10 Arno²t Manner, °í²ský rytmistr.
11 Alois Hlavinka.
12 Jan P°ichystal.
13 Andreas Kodar.
14 Jakub Deml.
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zády, protoºe byla to primadona Kasina, a jak si p°i²la po svém zp¥váckém výkonu
£ili produkci sednout, musela kuckat, nebo´ jsem jí pou²t¥l ten jemný doutníkový
dým pod nos. Vím, kolik jsem vykou°il. Nevím, kolik jsem vypil. Lokaj nosil, kde
vid¥l sklenici klechtat, a tak nikdo ne£ítal, ani já, protoºe jsem v¥d¥l, ºe bych to
zaplatil i sám, kdyby nezaplatil p. baron. A bylo plze¬ské. A také jsem si vzal
lupínek zvlá²tní ²peciality bu°tovské, kterou p. baron p°ivezl z Vídn¥. A kousek
chleba. A kdyº jsem to v²ecko zalil stupe£kou ala²ky,

15

která se nakonec vypo-

covala z takového zavalitého bílého plucárku, p°icházela hodina duch·. Jako na

16

komando my t°i jani£á°i

jsme se zvedli, totiº ku£erský pan fará°, ku£erský pan

kaplan a pan fará° rostenský, a hajdy ke Ku£erovu. M¥síc vy²el nad horu, sp¥chá
chodec ke dvoru  psi rázem ve vsi zavyli, jak ty pocestné spat°ili, jenºe kohoutí
druºina uº spala a na jelínku podkasaná uº nejezdí lesní panna, ach boºe, je taky
zima, a abych to skoncoval, no tak mn¥ bylo lehko a dob°e a cestou byl takový
nehorázný vítr, ºe jsem °ekl p. fará°i: No p. fará°i, kdybych byl dnes opilý, to
bych nedo²el do kaplánky. Tak vidíte, ºe jsem si i v takové chvíli a v takové noci
zachoval nohy zdravé a rozum jasný. Ostatní spole£nost s p. baronem tam z·stali
do t°ech ráno. O t°i £tvrt¥ na jednu uº se mn¥ za£alo n¥co zdát. To byla st°eda.
Sle£ny dv¥ potom chodily s talí°kem a vybíraly na národní divadlo v Brn¥. P. baron dal dvacet korun, p. doktor hodil druhý papírek (10 K), a potom to ²lo dál,
a v²ecko to bude zaznamenáno jako dar: dámského odboru Kasina v Bohdalicích.
Já pat°ím k odboru muºského Kasina v Bohdalicích. Bodej´ by mn¥ nebylo veselo,
otvírá se mn¥ nový sv¥t, o který jsem p°edtím nedbal. Te¤ vydrºím v oblá£cích
nikotinu a v chmelnatém pachu u²atých ºbere£k· p¥kn¥ a zp·sobn¥ sed¥t jako

17

spravedlivý bramín.

Bramíni jsou pohan²tí kn¥ºí národa indického. V²ak kdy-

bych se mohl dostat k °e£i, nep°estal bych o svém ²t¥stí mluvit. Ale t¥ch událostí
je tolik, ºe jen jimi bych vyplnil celý arch. Proto k událostem: To byla st°eda.
A pátý den nato, tj. 13. listopadu, musel jsem jíti s panem fará°em na d¥kanátní konferenci do Bu£ovic, kde jsem byl p°edstaven v²emu d·stojenstvu a velebenstvu. Sch·ze ty se odbývají vícekrát do roka a ne na fa°e, nýbrº v místnosti

18

katolického spolku. Pan d¥kan

m¥ také vid¥l ponejprv. Vítám vás, Jakoubku,

°ekl a podal mn¥ ruku p°es troje statná ramena fará°ská. Posadili m¥ vedle p. rady
hv¥zdlického, co je Stojklovým sp°ízn¥n, je dost slepý, ale plný humoru a vtipu,
p. d¥kan ho musel p°eru²ovat, protoºe v²ecky rozesmával, a po°ád £ekal svého kaplana,

19

kterého poslal do záloºny vyzvednout 500 zl., nevím, co to bylo za peníze.

A kdyº je²t¥ s nimi nep°icházel, pravil p. rada p. d¥kanovi: Jemnostpane, mn¥ se
ztratil kaplánek, poslal jsem ho pro peníze a je tentam a p¥t stovek také fu£. On
utekl za Drozdem! zvolal kdosi. V²ichni jsme se smáli. Ale za chvíli P. Franti²ek
p°i²el a tak jsem byl rád, ºe ho zas jednou vidím. Potom jsme si semtam n¥co
po²u²kali, on sedl v konferenci za mne. Uº byla venku tma, sed¥li jsme p°i sv¥tle,

15 Ala², jemný likér s obsahem fenyklu, anýzu a zvl. kmínu, pon¥mº siln¥ voní (nazváno podle
jména v²i Allasch u Rigy).

16 Jani£á°i, sg. jani£ár, £len bývalé elitní turecké p¥choty, vybírané p°eváºn¥ z p°eur£ených zajatc·
a proslulé svou krutostí.

17 Bráhman, zast. brahmín.
18 Jan Straka.
19 Franti²ek Dohnal.
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jen ve vedlej²í sv¥tnici z·stala tma  a jak tak sedím blízko dve°í, n¥kdo m¥ tam
z té tmy volá, ud¥lám krok, dívám se do té tmy mezi dve°mi, z t¥ch, kdo u dve°í
stáli, ºádný mn¥ nic necht¥l, ale kdosi mn¥ podával ruku, jehoº tvá° byla skrytá
ve tm¥ a za st¥nou. Byl to P. Kratochvíl.

20

Po konferenci ²lo se do hotelu Beránek.

P. Kratochvíl sed¥l podle mne. Potom se dal do dal²í °e£i se svým sousedem a tak
jsem si p°isedl k P. Franti²kovi (Dohnalovi), kaplánek ke kaplánkovi a tak jsme
si povídali. Nazpátek jsem byl p¥kn¥ ve svém koºichu a v beranici  pardon, te¤
jsem si práv¥ vzpomn¥l, ºe z tolika událostí jsem p°ece je²t¥ jednu vynechal! M·j
ty sv¥te, vºdy´ mám ve své dluºní neboli výdejné kníºce zapsáno: 11./11. zimní
beranice  3 zl. 11./11. za ²pan¥lku (fale²nou)  25 Kr.
Ano, vºdy´ jedenáctého tento m¥síc jsme podnikli s p. fará°em cestu do Vy²kova, já pro beranicu ²el, a p. fará° mne doprovázel, sem i tam. P°i²li jsme v noci
p°i m¥sí£ku.
A toho dne, co jsme jeli z bu£ovské konference  zase p°i m¥sí£ku  já, p. fará°
m·j a bohdalský, uº si mne p. fará° bohdalský zamluvil na pond¥lek, ºe bude
v Lul£i, abych ten den m¥l za n¥j zdavky. Slíbil jsem. Na té konferenci jsme byli
ve £tvrtek. V pátek jsem m¥l ráno i odpoledne ²kolní vyu£ování (to mne vºdycky
nejvíc unaví!) a v sobotu jsem m¥l k tomu, abych se nau£il kázání a p°ipravil se na
k°es´anské cvi£ení do Hlubo£an. V ned¥li po velké zasednu s p. fará°em k ob¥du.
Toº nebudete mít k°es´. cvi£ení, bohdalský odjel uº ráno do Lul£e, budete mít
v Bohdalicích poºehnání. Ode²el jsem tedy v ned¥li do Bohdalic. Dom· jsem
p°i²el po 4. hod. odpol., bylo chladno, já °ku, no tak mám po práci, po jednom
týdnu zas, zatopím si. Celou hodinu jsem se pokou²el rozd¥lat v kamínkách ohe¬,
copak to ²lo? Naházel jsem tam nap°ed uhlí, na to velkého d°íví, polínek, naposled
t°ísky a navr²ek papír. Celou hodinu jsem na to spou²t¥l ho°ící papírky, nechytlo.
Tak jsem si ud¥lal sv¥tlo, kamen nechal, zatím mn¥ p°inesli ve£e°i, trochu to
tam praskalo, a tak jsem d¥ve£ce nic ne°íkal, a kdyº ode²la, tak to zhaslo docela.
Zah°ál jsem se ve£e°í a Va²imi buchtami a dortem, pomodlil breví°, p°ipravil jsem
se na zít°ej²í zdavky, a ²el spat. Bylo p°es p·l jedenácté. Druhý den jsem se sebral
a hajdy do Bohdalic na zdavky. M¥l jsem beranici a zimník, ale byl tak jedovatý
vítr, ºe jsem myslel, ºe tam v¥£n¥ nedojdu, a je to jen malé p·lhodinky daleko a po
rovinatém návr²í£ku. Do²el jsem p°ece, vzal si na fa°e klí£, ²el do kostela. Za chvíli
p°i²el ºenich s nev¥stou (ale jiní!) k sv. zpov¥di a za chvíli ta pravá svatba. P¥kná
druºka mn¥ p°inesla do sakristie p¥knou svíci s p¥knou kyticí a já ²el k oltá°i.
Nev¥sta byla bledá, jaksi smutná, a nevím, jestli to bylo jen mrazem. I mn¥ bylo
smutno, ale ptal jsem se jich vesele: Slibujete-li to u£initi? Slibujeme. Potom
byla m²e sv. To je ku podivu. Byl jsem ten den jakºiv ponejprv v bohdalském
kostelíku, ale byl jsem jako doma. Jako doma! Protoºe bylo v²ecko £eské: nev¥sta,
ºenich, drouºky, kostelník, ministranti, p. °ídící, lidé i ty dv¥ ºebra£ky, co mn¥
líbaly ruku, kdyº jsem vycházel ze dve°í! Jako doma! Být na fa°e a na farnosti
£eské (jako jsou t°eba Bohdalice), byl bych o celé kolo, o celou hlavu a srdce
zdrav¥j²í, veselej²í, spokojen¥j²í a m¥l bych t°ikrát, ba £ty°ikrát více £asu volného
a p°itom bych dvakrát víc mohl snést povinností a práce. Práv¥ proto, ºe tady
nemám p°íleºitosti praºádné n¥mecky se nau£it, tak neumím myslím ani o pí¤

20 Augustin Kratochvíl.
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víc, neº jak jsem p°i²el. Snad by to bylo pro m¥ uº výhodn¥j²í, kdybych byl mezi
pouhými N¥mci  kdyby se jednalo jen o to, abych se nau£il n¥mecky, ale o to
se nem·ºe a nesmí jednat! Jedná se jen o duchovní správu! A práv¥ proto, ºe
nemám p°íleºitosti nabývat zku²enosti mezi svými farníky, nemám opravdu, co
bych p. fará°i vypravoval nového, protoºe jdu-li kam z farnosti, jde p. fará° se
mnou, vlastn¥ naopak. Takºe nemám co nového, a kdyº mám, ví to pan fará°
také! Tedy s lidem se nemohu t¥²it a s p. fará°em není v¥c, která by nás mohla
oba dva t¥²it. Zato kdyº n¥kam vytáhnu paty jako na ty zdavky do Bohdalic, je
to pro mou du²i jako krajíc chleba pro £lov¥ka umírajícího hladem. Jak m¥ to
pot¥²ilo, osv¥ºilo, jak jsem zdrav¥j²í, jak ²´astn¥j²í, ºe jsem zas po dlouhém zajetí
uvid¥l lidi na²e, lidi moravské, kte°í se radují, jako já se umím radovat, a kte°í
m¥ pot¥²í, i kdyº je jen vidím, i kdyº jsou t°eba smutni, ale mají zku²enosti
jako já a moravskou £eskou du²i jako kaºdý Slovan  Moravan. Vidíte, i t¥ch
pár £eských nádeník· ve dvo°e na²í farnosti m¥ t¥²í, kdyº oni m¥ potkají a na
m¥ £esky promluví. Snad jinde by mn¥ to tak nep°icházelo, ale tady je mn¥ to
milé a já se s tím musím tajit. P°edev£írem jde taková sta°enka do kostela 
tady máme také takovou cestu jako od hroba°ových u Vás do kostela, jenºe je to
dvakrát p°ík°ej²í a po celou tu cestu vedou aº nahoru ²iroké kamenné schody. Ta
babi£ka leze do t¥ch schod·, já ji dohoním, ona pozdraví £esky, za£al jsem s ní tak
trochu rozpráv¥t, je prý z Tere²ova, povídá m¥ (to je p°es hodinu cesty, jsou tam
v¥t²inou N¥mci a pat°í ke Ku£erovu)  vtom za námi kroky, ²la ku£erská d¥v£ica
nakrajkovaná, sukn¥ krátké a jako zvon, jde jako husar, a tak jsem nechal babi£ku
a ²el jsem do kostela sám.  A sotva jsem p°i²el v pravé poledne z Bohdalic ze
zdavk·, p°ijdu do kuchyn¥, a ºe prý pan fará° uº je pry£ a ºe mn¥ vzkázal, jak
p°ijdu, abych nechal v²eho a hajdy za ním do Lul£e: sn¥dl jsem jen polévku a ²el,
beranicu a zimník. Ale ten vítr jedovatý! To se jde p°es Rostenice. V Rostenicích
na návsi jak jsem krá£el, z jedn¥ch dve°í vycházel práv¥ takový statný pantáta
se ºbánem: pozdraví a na mne: Bleiben Sie ... bei uns. (Z·sta¬te ... u nás.)... já
°ku, ºe jdu dál. Do Lul£e na faru jsem p°i²el o p·l druhé po poledni, tabula uº
dlouhá obsazena, práv¥ tam bylo je²t¥ místo uchystané pro kaplana ku£erského.
Za£al jsem hned masem.
To uº jsem Vám jednou psal, ºe m¥ p. d¥kan lulecký

21

taky pozval, t°ebas je

to dávno. Ne²el jsem tak jenom, ale t¥²il jsem se, ºe uvidím P. Ládi£ka, kaplana
slavkovského, jednoho ze svých koleg·, ale p°inesl mi jeho p. fará° jen pozdrav
od n¥ho. A tak jsem se trochu zklamal. To bych tam byl jist¥ ne²el. Byl tam také
p. fará° bohdalský, jak jsem se zmínil. Ten ²el uº o 7 hod. odtud, má v Lul£i
p°íze¬, a abych p°i²el za ním, aº se mn¥ zlíbí, a ºe mn¥ nebude cestou zima, ºe
pro m¥ nachystal havelok, pléd a koºich na nohy. Beranicu jsem m¥l, zimník také,
tak jsem se nebál. Po ve£e°i, tedy ale o £tvrt na dev¥t jsem se rozlou£il s dobrým
kmetem hostitelem a zvedl se také p. fará° rostenský, ºe m¥ vyprovodí do toho
4. numera, jak nám udal p. far. Bohd. P°ijdeme tam, p. fará° a celá p°íze¬ jeho za
stolem, na stole pivo a jakési martinské kolá£e. M¥li jsme se dob°e podruhé. Ty
kolá£ky byly dobré, byly jako petrklí£e, trochu jako zázvor na podívání, ale byly
to opravdovské kolá£ky. P. fará° vypravoval o svých cestách po Chorvatsku a po

21 Josef Svoboda, lule£ský d¥kan.
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Bosn¥ a nijak se mu od sestry a od ²vagr· necht¥lo. Nic platno, musel jsem se ze
zimníka svlíct i rostenský pán a znovu se chytit sklenice. Také m¥ p°edstavoval
p. fará°: To prý je Josefka  myslel jsem si: Josefka, tu jsem uº kdesi vid¥l nebo
sly²el, ale nemohl jsem si vzpomenout, kde a kdy. Aº te¤ teprve si vzpomínám,
ºe v Bohdalicích o tom svátku milostpána nejspí² taky zpívala. Vidíte, ani tolik
nevidím, ani tolik si nepamatuju a zase nevím, jestli si ji nematu s Josefkou Bobrovskou. Je velice na ni podobná, jenºe tolik nemluví, a je te¤ nevím sest°enicí
nebo nete°í p. fará°e Bohdal. a je u n¥ho kucha°kou. To zas hádám, protoºe jela
s náma, sed¥la na kozlíku a t°epala se zimou. A tak jsem Vám popsal, co jsem
za t¥ch posledních 14 dní zaºil. Je to plno, ºe? Ani by £lov¥k ne°ekl. Kdybych
byl nebyl v Lul£i u té p°ízn¥ p. fará°ovy, ani by mne to bylo mnoho net¥²ilo.
Nakonec nám dali £ernou kávu a o t°i £tvt¥ na deset jsme vyjeli. O 11. uº jsem
spal. Jsem dnes doma sám a jsem také veselej²í, protoºe je ned¥le je²t¥ daleko
a p. fará° z·stal v£era v Lul£i a dnes jel z Lul£e myslím do Brna, kdosi mu dává
radu, aby se ucházel o faru ve Zvoli, ºe by ju mohl dostat vým¥nou, a jemu se
líbí v horách. Tak se jel myslím poradit. Pí²ete cosi o kastrolku. elezný? Dostal jsem jen ten dortový! D¥kuju Vám vroucn¥ za ty buchty a peká£e a cíchy
a zouvák! V¥°íte, ºe jsem na ty buchty nem¥l £as aº dnes, tj. v úterý? A jsou
chutné! Dostal jsem Va²i zásilku aº v ned¥li. D¥kuji Vám. Zapla´ Vám B·h tu
p°íze¬! Psal bych je²t¥ Josefovi a Antonovi, ale nemohl bych jim psát nic jiného,
neº co pí²u Vám, a stálo by m¥ to uº dnes mnoho £asu a nemám opravdu nazbyt, nebo´ za 14 dní p°ijedou k nám misioná°i a do té doby musím d¥ti p°ipravit
k sv. zpov¥di (taky chodí v tento £as) a sám se p°ipravit, mám v ned¥li zas kázání
a k°es´. cvi£ení, a mezitím ²kolu, i ve £tvrtek, nebo´ musím ve £tvrtek nahrazovat,
co jsem v pond¥lí vynechal kv·li zdavk·m.  Prosím Vás, vy°i¤te Bohumírovi
a Franti²ce,

23

22

jeho mamince, ode mne jako od strýce Bohumírova a jako od ²vagra

srde£né blahop°ání. Jezdím po v²ech v²udy, ale nemohu se nikde poohlídnout, co
tomu brou£kovi poslat, a do Brna se dostat nemohu, ale jestli mn¥ do toho zas
n¥co nep°ijde, budu se tam hled¥t dostat budoucí £tvrtek, tj. myslím 20. t. m.
Nezapome¬te tedy Franti²ku pozdravovat, a aº p°ijedu v prázdninách do Tasova,
a´ m¥ Bohumír p°ijde s bi£iskem naproti aspo¬ na Hlínka, tam, co jsem si já tu
ruku vymkl. Bohumíre, kamaráde, na zdar! koda, ºe jsem nemohl p°ijet ke k°tu.
Jestli pak dost k°i£í? A Miny,

24

pí²e², ºe ses dala zjednat za ch·vu, kolikpak má²

25

na m¥síc? No jestli ty bude² chovat, tak bude Bohumír brzo b¥hat! A co Mata?

elma, ºe jsem ju pochválil, uº podruhé nepí²e. A Mata nechová? Anton a´ mn¥
pohledy po²le, ale a´ si vyp·j£í aparát od Prudíka.
Vá² v¥rný syn Jakub

22 Bohumír Deml, nejstar²í syn Josefa Demla.
23 Franti²ka Demlová rozená Adamová, manºelka Josefa Demla.
24 Vilemína Demlová, nejmlad²í nevlastní sestra Jakuba Demla.

25 Marie Demlová, rozená Hejátková, manºelka Antonína Demla.
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Josífku, ten obrázek dej Bohumírovi také pod takové £erné sklo. Sacramentum
baptismatis suscepit znamená pok°t¥n byl dne 16. 11.
(Kdyby p°i²la do Tasova n¥kdy paní ermáková Emilie, vy°i¤te ode mne
pro ni uctivý pozdrav, prosím vás) pana d¥kana

26

srde£n¥. Ty noty nejsou mé, dejte je p. kaplanovi!

26 Franti²ek Florian
27 Jan Kolísek.

27

i pana kaplana

ºe pozdravuji
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3 (fragment)
[po listopadu 1902]
[...] Tatínku,
nevíte, do £eho se v zim¥ dát? V zim¥ do ni£eho! Sedn¥te ke kamn·m, vemte si
brejle a n¥co si slabikujte, a jestli nemáte co £íst, já Vám po²lu. A kdyºby Vás

28

omrzelo £íst, ho¤te si Salta. Miny

také není po°ád ve ²kole. A chvilku se projít

po zahrad¥. Kalendá°e máte p°e£teny? Který je nejlep²í letos?
Pi²te mn¥ zas brzo, já nevím, kdy zas budu mít £as, jsem zdráv a pomalu uº
je ze m¥ starý kaplan. eho jsem se p°ed m¥sícem je²t¥ bál, uº ztratilo svou hr·zu.
Kdyº je nutno, tak se musí n¥co ud¥lat, a´ uº to je jak chce. Ani byste ne°ekli,
ºe na k°es´. cvi£ení jsem se p°ipravoval posledn¥ teprv aº v sobotu odpoledne
a trochu je²t¥ v ned¥li ráno a hospoda nabitá i u£itel tam p°i²el v Lesovicích,
ten je hodný, je z Mikulova a vºdycky k n¥mu zajdu na 10 minut po desáté,
kdyº mají d¥ti prázdnou £tvrthodinku, on m¥ vºdycky k sob¥ zve, ale p. fará°i se
o tom nemíním, protoºe nevím, jak by to p°ijal. Vºdy´ jsem u toho u£itele na²el
i Klovatinu Národní podnik! Tak to není zu°ivý N¥mec ºádný! A na k°es´. cvi£ení
p°i²el mi, potom p°i²el za mnou, a a£koli jsem se mu omylem ani neodporu£il,

29

potom za n¥kolik dní mn¥ nabídl, ºe m¥ bude elektrizovat. M·j p. fará°

sám

se divil, ºe na cvi£ení k°. on p°i²el. A ti druzí u£itelé také se ke mn¥ chovají
uctiv¥. I ten nejzu°iv¥j²í, jak m¥ ho p. fará° vylí£il. íká mn¥ i Grüss ifne. Gott
 Pozdrav B·h  a jeho dv¥ d¥ti jsou z obou t°íd nejpiln¥j²í, nejhodn¥j²í, jenom
na n¥ se mohu úpln¥ spolehnout, d¥lají mn¥ opravdu radost a pot¥²ení. Také
jsem je odm¥nil obrázky a v²em pilným jsem obrázky slíbil, a uº se mn¥ jich
mnoho velice vzorn¥ u£í, takºe mám opravdu z takových ve ²kole radost, jen je
mn¥ líto, ºe mn¥ kolikrát nezbude £asu, abych sám se do ²koly p°ipravil, jak bych
si p°ál. Kdyby to bylo v jazyce £eském, nem¥l bych t¥chto starostí a byl bych
ve ²kole vºdycky ²´asten, protoºe d¥ti jsou dobré a dají si °íct. To mohu °íct,
ºe m¥ ²kola oby£ejn¥ rozveselí. V sobotu nave£er ke mn¥ p°i²la taková hodná
teti£ka, N¥mka, a p°inesla mn¥ na 3 m²e svaté!! A v ned¥li po ranní p°i²el ke mn¥



z Hlubo£an bývalý první radní, p°ed rokem prý je²t¥ zu°ivý N¥mec pru²ák, a ten
mn¥ také p°inesl sám zlatku na m²i sv. za svou

ºenu. A z Tere²ova mn¥ vzkázala

ºenská mladina, kdyºe tam p°ijdu na k°es´. cvi£ení. Ve v²ech t°ech obcích na²í
farnosti jsou báby e²ky.  A tak vidíte, ºe to není k zoufání a £ím dál poznávám
víc dobrých lidí i mezi t¥mito N¥mci. Onehdy ²la se mnou jedna tetka (N¥mka)
k Lesovicím a vykládala mn¥, ºe se na m¥ d¥ti ve ²kole t¥²í a ºe m¥ mají rády.
[...]
P. fará° je od n¥jakých 14 dní po°ád veselý a uº jsme spolu jako sta°í známí
a uº si dovolím i ºerty a vtipy, mám z Vás radost, °íká, kdyº vidí, ºe mi chutná.

28 Vilemína Demlová, nejmlad²í a nevlastní sestra Jakuba Demla.
29 Alois Hlavinka.
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Sest°e Matylce

1
V Babicích, po²ta Lesonice, Morava 23. 12. 1909
Milá Matylko,
pot¥²ily mne Tvoje °ádky. Já myslel, ºe jsi uº zase v Tasov¥, te¤ o Tob¥ vím a jsem
tomu rád. Zve² mne do Jino²ova, také Franti²ka

30

mn¥ to pí²e. P°ijedu k Vám,

jist¥, ale nevím je²t¥ kdy. Se mnou jest to tak, v²ak mne zná², ºe p°icházím, kdyº
se mne ºádný nenadá, a kdyº mne v²ichni zvou, tak zase kolikrát nemohu. Ale
kdyº °eknu p°ijedu, tak p°ijedu. Kdybyste tam m¥li jednu tichou sv¥tni£ku, tak
abych nikoho nemusel vyru²ovat, uº byste mne tam m¥li stokrát. Jsem £asto velmi

31

rozru²en a pot°ebuji klidu okolo sebe, abych uº jednou byl zdrav¥j²í. Anna

32

d¥kuje za vzpomínku a po°ád mi °íká, abys p°ijela zase sem. Také Josefka

Ti
to

Ann¥ namlouvá. Jestli tedy m·ºe² a chce², ud¥lej jí to zase k v·li, n¥jaké ty san¥
v Kojeticích lehko seºenem, jen se dob°e vyptej na ty vlaky, abys byla bez starosti.
Já jsem byl celý minulý týden (od pond¥lka aº do ned¥le) na pouti na Svaté Ho°e

33

u P°íbrami, v¥t²inu té cesty konali jsme p¥²ky, p. Florian,

34

p. St°íº

a já. První

nocleh byl v Milevsku za Táborem, druhý uº v P°íbrami  a ten nejprvn¥j²í
v T°e²ti u Jirsové. V P°íbrami jsme noclehovali (a stravovali) dvakrát v kníºearcibiskupském seminá°i, jest to palác pro 120 student· gymnazist·, kuchy¬ tam
obstarávají t°i sest°i£ky a asi osm d¥ve£ek. editel toho ústavu p. Stella jest
nám velice naklon¥n, uº n¥kolik set dal p. Florianovi na knihy  m¥li jsme se
tam velice dob°e. Nazpátek jsme se stavili v Sepekov¥, tam máme také p°ítele,
kn¥ze °eholního P. Vav°ince, jeho p. fará° m¥l z nás takovou radost, ºe jsme tam
museli noclehovati, kaºdému z nás dali zvlá²tní pokoj, a v²ím moºným nás uctili,
rybkami, rybi£kami (byl pátek), pivem, vínem, doutníky-specialitami i muzikou!
P°inesl jsem si z pouti mnohem více pen¥z, neº jsem dostal od února do prosince
z berního ú°adu. P. Vav°inec nacpal mi je²t¥ do rukou koblihy a p°i lou£ení vnutil
mn¥ svou p¥knou pletenou £epici proti mrazu. Pan °editel Stella, kdyº vid¥l, jací
jsme z cesty, sehnal v²echny papu£e a pun£ochy, a byl by s námi srdce rozd¥lil.
Sepekov jest také poutním místem, a nechali mne tam slouºit u hlavního. To
ostatní povím Ti ústn¥.
Od Boºího února nedostávám ºádného platu, byl mn¥ zastaven, nevím, kdy
mn¥ ho poukáºou, a tak ºiju jen z almuºny. Prosil jsem bratra Antona, aby mn¥
p·j£il asi 20 K, aspo¬ tolik, kdyº by nemohl víc, ale on mn¥ ani neodpov¥d¥l, uº

je to dávno, tak nevím, jestli mé psaní dostal, ale podruhé uº se stydím prosit
(mám je²t¥ n¥jaký dlouºek sem tam).

30 Franti²ka Kry²tofová, sestra Jakuba Demla.
31 Anna Michorová.
32 Josefa Michorová.
33 Josef Florian.

34 Antonín Ludvík St°íº.
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P°eju Ti ²´astných svátk·, Matylko, a pozdravuju Vás v²echny, Anna také
pozdravuje. Posílám Ti obrázek.
Tv·j bratr Jakub
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Bratru Antonínovi

1
Brno, II. VI. 02
Milý brat°e!
P°eju Ti v²echno dobré je²t¥ nad to dobré. Peníze, chleba, vlna, to v²echno je
dobré, ale není to to nejlep²í, protoºe p°es v²echnu dobrotu ned¥lá to £lov¥ka
na£isto spokojeným, ale v¥t²inou p·sobí trampoty, bolest. P°eju Ti tedy mimo
toto dobré také a hlavn¥ to druhé, které je bez zármutku: p°íze¬ Boºí.

35

Pokoj s Bohem, pokoj s lidmi, radost v²ude, radost se ºenou

a sám se sebou.

To uº je tak p°i Tvém povolání, jako p°i na²em nebo p°i jiném podobném, ºe ten
ºivot je rychlej²í, rázn¥j²í, protoºe p°ijde² s tolika lidmi denn¥ do styku, obcuje²
po°ád s celou obcí, a skoro s celou Koláturou. To má stránku zlou, protoºe £lov¥k
má p°íleºitost £ast¥ji smlouvat, £ast¥ji psát do strazzy, £ast¥ji se zlobit  ale
také to má stránku dobrou, kterou jiné povolání tak honem nemá. Co se nanudí
²vec na verpánku, krej£í u ma²iny... odkud to p°ijde, ºe takoví lidé (²vec, krej£í)
stávají se nápadní, n¥kdy i sm¥²ní, neºli od toho, ºe po°ád sedí na jednom míst¥,
po°ád myslí na jednu v¥c, ostatního ale si nev²ímají, od jednotvárného sed¥ní
nebo stání (peka°i), také ty údy t¥la lidského dostávají jeden sm¥r, jednu ur£itou
nápadnou formu, i to my²lení, °e£i, zvyky jsou ur£ité, jednostejné, jednobarevné,
hranaté vzhledem k ostatním lidem  toto v²echno u kupce není. Se v²emi lidmi
je v nejbliº²ím styku, hned v²ecko odkouká na t¥ch, kdo p°ijdou k n¥mu, zná
tajemství kapes, i tajemství jazyka, pozoruje, ºe ten £lov¥k mluví uhlazen¥, ten
hrub¥, ten zdvo°ile a moresn¥, jiný surov¥ a drze, ten upejpav¥ a cudn¥, ten
frivoln¥ a nemravn¥ atd. atd. a z toho ze v²eho si m·ºe za £as ud¥lat krásný
úsudek o tom, co je dobré a co je zlé, co je krásné, co je o²klivé  má v¥t²í
zku²enost neº lidi ostatní, ví, jak který zvyk a mrav p·sobil na n¥j  na hrubosti
a kostrbatosti lidské zvykne tím, ºe je má kaºdý den, potom uº jich tolik nedbá,
leda jen tak daleko, pokud mu slouºí za odstra²ující p°íklad  ale zvykne si také na
zp·sob lidí dobrých, spí² si osvojí a zamiluje dobro a pravdu a krásu v lidech i na
v¥cích jiných, neºli ostatní lidé, kte°í nemají toho denního a tak r·znotvárného
styku. Kdyº se to vezme dohromady, je p°i Tvém povolání daleko víc dobrého
neº zlého a p°ed jiným povoláním má nepopíratelné p°ednosti. lov¥k se obrousí
nejen navenek, ale i vnit°n¥, du²evn¥, mravn¥. Obchodník je d·v¥rník tolika lidí,
kolik jich u n¥ho kupuje. To je velká v¥c, být d·v¥rníkem, mít d·v¥ru  a ºe
d·v¥ru má², toho sv¥dci jsou v²ichni ti, kte°í u Tebe kupují. Mít d·v¥ru mnoha
lidí znamená být pový²en nad tak veliké mnoºství lidí  oni sami dobrovoln¥
se Ti sv¥°ují, Tob¥ d·v¥°ují, kus své v·le a svého majetku dávají pod Tvou
ochranu. Ty panuje², nebo´ má² poddané. Panství se neudrºuje tak mocí, násilím,
rozkazováním, befélem, raportama, ale jakousi skromností, odpu²t¥ním, dobrým
smý²lením. P°eju Ti, aby se Ti stále ²í°ilo to panství.

35 Marie Demlová, rozená Hejátková.

4.1 Korespondence

55

Kvítko, které jsi mn¥ zasadil, uº má sedm krásn¥ £ervených kv¥t· uprost°ed
s chumá£kem ºlutých ty£inek. My máme málo zelen¥ a málo kv¥t·, ale co mám,
to Ti dávám a posílám Ti jako na oplátku a jako tu pravou gratulaci ºivotopis
Tvého patrona, kaºdý sv¥tec je takovým rudým kv¥tem v zahrad¥ církve, který
svým ºivotem t¥²í Boha a lidi. P°eju Ti, aby i Tebe pot¥²il ten kv¥t a Ty dlouho
dýchal v·ni jeho neoby£ejného p°íkladu, a aº Ti bude tvrdým chléb vlastní práce,
aby Ti poskytl chléb út¥chy sv. Antonín.
Tv·j v¥rný Jakub
Dnes jsem vezl jako jako prefekt nemocnice jednoho kolegu, který má chrlení krve,
ke sv. Ann¥ a p°i té p°íleºitosti jsem nav²tívil Franti²ku Pazderovou, prý za dva
dni uº se vrátí do Tasova, bude oko uº zahojeno  jestli bude vid¥t, není jisto.
Pozdravuj ²vagrovou Mary!

36

36 P°ezdívka pro Marii Demlovou, Antonínovu ºenu.
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2
Ku£. 4. 11. 02
P°edrahý brat°e!
D¥kuji Ti za tak podrobné, d·kladné popsání Tvé cesty do Jihlavy a lituju jen,
ºe T¥ to p°ece stálo tolik pen¥z a starostí. Jen kdyº má² te¤ pokoj. O tom Tvém
návrhu pohlednic byl bych Ti psal spí², ale jak se doví² od rodi£·, nebylo mn¥
moºná. Jsem jak v kleci nebo jak na °et¥zu s tím £asem. Ta n¥m£ina mn¥ p°ece
tak rychle neroste k srdci a k hlav¥, jak jsem myslil. Je to pochopitelné, protoºe
s p. fará°em

37

jinak nemluvím neº £esky a do jiné spole£nosti nemohu neº do

£eské! Takºe n¥meckého slova v n¥mecké osad¥ sotva usly²ím, jsem po°ád doma
nebo ve ²kole. Tak po°ád sly²ím jen sebe a n¥mecky mluvím, jen jak se nau£ím
z knih na kazatelnu a z katechismu pro ²kolu. To je p°ece malý cvik. A tak
spot°ebuju mnoho £asu k p°íprav¥ na kázání a pro ²kolu. íkal jsem o Brandlovu

38

knihu

p. fará°i, ale on slíbil a snad zapomn¥l. Nechci ho upomínat, a tak mohu

posuzovat jen to, co jsi mn¥ poslal ty výpisky. Odkud jsi to opsal? Je to p°ímo
z Brandla? Jednou pí²e², ºe m¥li ve ²tít¥ orlí k°ídlo, podruhé zas, ºe byla ta
k°ídla t°i! To je velký rozdíl, a kdyº to mají být krátké d¥jiny Tasova, tak to musí
být na puntík správné jako d¥jiny. Bylo by nejlep²í, kdybys tento sv·j úmysl

39

sd¥lil bu¤ p. kaplanovi,

40

bu¤ p°ímo p. d¥kanovi

a on by Ti z Brandla nebo

odjinud ty 45 °ádk· pro tu v¥c dal. Potom je úpln¥ mn¥ nejasno, kdy ten rod
pán· z Tasova byl nejmocn¥j²í. Jednou pí²e², ºe v 13. v¥ku (té doby!) vedle
pán· z Pern²týna ºe byl nejmocn¥j²í, a hned na to pí²e², ºe v 15. a v 16. století
byl nejmocn¥j²í. Co to je té doby? Dle tvého návrhu Ti to sestavím, ale byl
bys ud¥lal dob°e, kdybys mn¥ byl poslal hned ti²t¥ný pramen, z kterého jsi to
vypsal, takhle nemám jistotu. A potom: chce² tam dát ty dva hrádky vytisknout,
ale v t¥ch d¥jinách Tasova ani sl·vkem se nezmi¬uje², jestli ty zbo°eniny byly
sídlem pán· z Tasova, jestli to byly opravdu hrady anebo jen takové men²í ba²ty.
O tom není v kníºce nic? To by nejlépe sestavil p. d¥kan, kdyº mn¥ nem·ºe²
a jestli mn¥ nem·ºe² sám kníºku d¥jin Tasova poslat. Nesmí² se s tím ukvapit,
aby potom zase nebyly peníze vyhozený! A bylo by dob°e dát to rm¥ docela jiné
neº vidrnochovi a dát to natisknout na papír ²edavý, schváln¥ zaºloutlý jako
staré listiny a dát to natisknout t°eba ²vabachem, zkrátka bylo by dob°e, kdybys
mn¥ poslal na ukázku n¥jaké pohlednice, na jaký zp·sob to chce² dát d¥lat, a já
bych to s tou rmou vyjednal sám anebo to napí²u v²echno Tob¥, jak si to má²
poru£it. Bylo by také p¥kné ten znak Tasova tam dát, bude-li místa! Coº nebylo
by dob°e dát tam také ten kostelí£ek sv. Václava? Nebo jenom celý starý Tasov
s t¥mi hrádky, znakem a d¥jinami? Pora¤ se s p. kaplanem, jestli ti bude obtíºno
se mnou! Ale bylo by nejlépe jenom ten starý Tasov p°ed 100 lety, ale z obrázku
p. d¥kanova, jestli by to nebylo tuze velké. To by bylo nejlep²í, ale jen na tom

37 Alois Hlavinka
38 Vincenc Brandl, pravd¥podobn¥
39 Jan Kolísek.
40 Franti²ek Florian.

Kniha pro kaºdého Moravana

(1863).
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zaºloutlém papí°e a ten ²vabach, jak je tam! To by m¥lo význam. Pozdravuji
Tebe, ºenu, Josefa, jeho ºenu.
Vá² v¥rný Jakub
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3
25/XII. Ku£erov 1902
Drahocenný brat°e!
Tvá my²lenka byla výte£ná a také je výte£n¥ uskute£n¥na! Na ty nové pohlednice

41

m·ºe² být plným právem hrdý. Jsou znamenit¥ provedeny! Sám pan fará° m·j

to pochválil. Líbí se mu. A kdybych ti radil, aº bude² d¥lat zas n¥jakou výstavu,
nezapome¬ je tam poslat: je to zvlá²tnost jediná svého druhu! Tu my²lenku je²t¥
nikdo neprovedl! To má p°ece smysl, to má velký význam, dát ob£an·m p°íleºitost lacino znát d¥jiny své obce. Takové obrázky spojené zárove¬ se slovem budí,
oºivují lásku k rodné p·d¥, oºivují vlastenectví. Tvé nové pohlednice jsou skutkem u²lechtilého vlastenectví. Ale vlastenectví teprve na základ¥ náboºenském je
dokonalé! A proto ví², co m¥ trochu mrzí: ºes p°ece si nevyp·j£il p·vodní obrázek od p. d¥kana

42

a celý ho nedal otisknout. Ví², ºe se tam nad na²ím milým

Tasovem vzná²ejí v oblacích na²i patronové sv. Petr a Pavel. Je u£ením církve, ºe
nejen kaºdý £lov¥k má svého patrona, ale i kaºdá obec, kaºdá zem¥, kaºdý kraj.
A tento patron zvlá²t¥ bdí nad krajem sob¥ posvátným a za n¥j se p°imlouvá.
Sám m¥ dá² proto za pravdu, ºe s t¥mi sv. patrony by ten obrázek nabyl v¥t²í
ceny, v¥t²ího významu. Jsou ti na²i tasov²tí rodáci rozptýleni ve sv¥t¥, ve sv¥t¥
²patném, i ve Vídni a b·hví kde, na vojn¥, po °emeslech atd. Jist¥, ºe by radost
jejich byla úplná, vrchovatá, kdyby v tomto cizím sv¥t¥ uvid¥li nad svým rodným
krajem své ochránce. Je potom ta zem je²t¥ draº²í pod rukou sv¥tce. Kdybys tedy
podruhé byl nucen vydat nové vydání, tak bych ti radil novou úpravu. Dát to
t°eba nap°í£, od zhora dol· ten obraz starého Tasova a to ostatní pod to, a ne na
dlouho jak te¤. To jen tak mimochodem. Ale jak ti povídám, svým novým podnikem se m·ºe² kaºdému pochlubit a zvlá²´ £lov¥k vzd¥laný Ti to uzná a pochválí.
Taks p°ece dal reprodukovat ten obrázek, co má² na po²t¥? T¥ch pohlednic mn¥
prodej a po²li ale £ty°i tucty. Víc ne. Koliks jich dal tisknout? Jak jsou lidé s tím
spokojeni? Jak to jde na odbyt? A´ nikdo letos jinak negratuluje neº na nich.
Vidí², ºe je p°ece dob°e n¥kdy d¥lat vlastence a nechodit k mazalovi [...], idovi
do Vídn¥, takovému handlí°ovi ²mokovi jde jen o pomazání papíru a o k²eft,
o zákazníka a o pravdu a pou£ení ne. A za£ to prodává²? Neprodávej je schváln¥
draho, zase jich víc odbude² a potom m·ºe² zas vydat opravené vydání. Ukáºu
je redaktorovi Nov. ivota, jsem zv¥dav, co °ekne. Jak se líbí Jeneweinova Matka
Bolestná ? Vydal ji Nový ivot. Stojí jen 5 zlatých. P°ál bych si, abych Vám v²em

mohl hodn¥ blahop°át, ale není £asu. Pozdravuj v²echny!
Tv·j Jakub
Josefovi nic neschází ku spokojenosti? Pokoj lidem dobré v·le. P°eju jemu a v²em
Hodové svátky.  m¥l jsem se u£it kázání, ale po°ád jsem se musel dívat na Tvou
pohlednici.

41 Alois Hlavinka.
42 Franti²ek Florian.
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4
Nová í²e, 2/4 07
Milý brat°e,
d¥kuji Ti za gratulaci, dostal jsem ji je²t¥ v£as. Uº nejsem v T°e²ti, ode²el jsem

43

odtud p°ed t°emi ned¥lemi. Ode²el jsem, necht¥li m¥ pustit. Pan d¥kan

mi

nabízel, abych z·stal, a ºe nemusím pranic d¥lat, kdyº jsem nemocný. [...] jen
m²i si odslouºit [...] také nabízeli, abych z·stal [...] nemohl p°ijmout, kdyº jsem
churav  proto nemohl jsem z·stat ve m¥st¥ [...] tolik hluku. Okresní léka° dal
mi vysv[¥d£ení], která jsem poslal biskupské konzisto°i, ºe pot°ebuju do£asného
odpo£inku. Konzisto° ºádost p°ízniv¥ vy°ídila a do£asnou penzi povolila. Jsem ve
Staré í²i v £ísle 29. Je tady velice ticho, protoºe stavení na²e je za m¥ste£kem. To
mn¥ d¥lá dob°e, takºe uº mám klidn¥j²í noci, kdeºto p°edtím uº jsem nemohl ani
mnoho spát, tak jsem byl rozru²en. Jak dlouho v penzi z·stanu, nevím, moºná
p·l roku, moºná celý rok nebo déle, podle toho, jak se uzdravím. Na svátky
byl jsem hostem v Babicích celý týden. Ani mn¥ nepí²e², jestli jsi dostal mou
knihu Homilie a jak se Ti líbí, stálo m¥ to peníze. A nová moje kniha uº se zase
tiskne, má nadpis Zaznamenávám Sv¥tla,

44

je to kniha básní a bude tlust²í neº

Homilie a bude v ní má podobizna, jenºe jak jsem v penzi, nemám tolik pen¥z

a musím si vyp·j£it. Neví², kdo by mn¥ p·j£il? Mám pojistku na 7000 K a idovi
bych ju nerad zastavil, na takovou záruku by mn¥ p°ece mohl kaºdý p·j£it 700
zlatých. Ty bys mn¥ n¥jak nemohl vypomoct? Aspo¬ tak, ºe bys p°evzal do

45

svého nákladu mou t°etí knihu, která je v tisku.

Kolik bude stát, je²t¥ nevím,

ale myslím, ºe jen asi 500 K, ú£ty bych Ti p°edloºil. [M·ºe to bý]t pro tebe
slavné. Spisovatel Jakub Deml, nakla[da]tel Antoním Deml [...]a: naklada[telství]
musí být na knize [...] A celý zisk byl by Tv·j ! A [...], ºe kniha p·jde celá na
odbyt, [pro]toºe je slavná a cenu by sis mohl ustanovit sám! Kniha s podobiznou
Tvého bratra!Prosím T¥, ud¥lej mn¥ to jist¥! kodu mít nem·ºe² ! A peníze také
nemusí² dát najednou, nýbrº t°eba po m¥sí£ních splátkách: 100 K. Za tím ú£elem
posílám Ti sv·j ²ek Studium Babice, a jestli mi od Tebe prvních 100 K p°ijde,
z toho uvidím, ºe návrh m·j p°ijímá², ºes ho ocenil. O£ekávám Tv·j souhlas je²t¥
tento týden, jinak p°ijmu nabídku od £lov¥ka, kterému bych nerad dával úrok,
protoºe není pok°t¥ný, a on se mn¥ nabídl. Kdyby peníze p°i²ly, vyjde má kniha
je²t¥ na 1. máje.  rajhradský p. prelát

46

47

kníºku) 20 K a olomoucký p. arcibiskup

poslal mn¥ za Homilie (za tu jedinou

mn¥ poslal 50 K, jenºe jsem tyto peníze

vydal p°i svém st¥hování. Hrab¥ Ledóchowski poslal mn¥ pochvalný dopis! Z toho
m·ºe² vid¥t, ºe mn¥ moc neschází ke sláv¥  snad jen víc pen¥z. Pozdravuji Tebe
i Martu

48

srde£n¥!
Jakub Deml

43 Jan Mrázek.
44 Notantur lumina, vydal Jakub Deml ve Staré í²i 1907 (Studium sv. 9).
45 V Zabajkalí ale vy²lo aº 1912!?

46 Petr Hlobil.
47 Franti²ek Saleský Bauer.
48 Marta Demlová, druhá ºena Antonína Demla. Svatba se konala 26. 2. 1906.
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5 (fragment)
[kv¥ten 1908]
Tatínka pozdravuju: prvního máje slouºil jsem za n¥ho M²i Svatou. P°ed prvním
májem ve£er také mn¥ zdej²í hudebníci (kapela Staro°í²ská) p°i²li vyhrávat. Já
nem¥l ani halé°e, a tak mn¥ zahráli dva kousky a ²li spat jako já. - D¥ti a lidi
m¥ tady mají v¥t²inou rádi, jen zdej²í fará°

49

by mne láskou seºral, protoºe moje

apo²tolská ºebrota náramn¥ mu kazí k²eft... (a potom tak ²kared¥ jsem o n¥m
psal ve sborníku Studia, ºe v koºichu leze do tabernáklu atd.). ekni tatínkovi,
ºe Josef Egyptský nez·stal po°ád ve studni, nýbrº ºe musel být prodán za otroka
a ºít v kriminále, aby ho Farao mohl pot°ebovat a pový²it. Také pozdravuju milou paní Martu

50

51

a milou sle£nu R·ºenu.

Josefa

52

téº. M·ºe²-li, p·j£ mi je²t¥

n¥jakou 50 K na mé stávkování. A Marta a´ se nebojí! Kdo mn¥ p·j£uje, ten jist¥
bude spasen! ím spí², tím líp.  Nebo´ kandiduju...
Vá² Jakub Deml

49 Evermod Petr·.
50 Marta Demlová, manºelka Antonína Demla.
51 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
52 Josef Deml, bratr.
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V Babicích, po²ta Lesonice 10. 3. 09
Milý brat°e,
d¥kuji Ti za dopis. Copak Ti napadá, ºe bych se na Tebe hn¥val, Velice rád bych

53

poznal Tvou paní,

a velice rád bych u Tebe z·stával. Ale nesmí² zapomínat, ºe

54

nejste v Tasov¥ sami, Ty, Tvá cho´, Josef

a Matylda.

55

Jsou tam u Vás osoby,

které nesmím vid¥t, abych si zachránil své zdraví. Byl jsem u léka°e v Brn¥.
Naznal, ºe krom¥ srde£ní vady mám i plicní katar. Byl jsem p¥t dní u Milosrdných
Brat°í v nemocnici ve Vídni. Tam mn¥ °ekli, ºe jsem chycený na plíce, a ºe jen
výcary by mn¥ pomohly, abych jel do výcar. Tomu jsem se zasmál. Já do výcar:
a kdo by to platil? Rad¥ji tedy z·stanu tam, kde mohu dýchat bez roz£ilení
a bez pen¥z. Pomysli si, milý brat°e: m·j decientský plat za p·l £tvrta m¥síce
od 15. b°ezna do 1. srpna minulého roku, celkem 131 korun byl mn¥ poukázán
a vyplacen teprve te¤!! Tak se stará moje vrchnost o své kn¥ze. A to znamená,
ºe nyní mohu zase £ekati aspo¬ p·l roku na t¥ch m¥sí£ních 37 K. Co bych tedy
d¥lal u Tebe? A co bych d¥lal ve výca°ích? Kdybych agitoval pro osly, jako

56

jsou amalík,

Holba,

57

atd., vedlo by se mi výborn¥, ale nechci zaprodat zdravý

rozum a víru.

58

Jak se mnou jednal fará°

v Bystrci, na to se zeptej pana po²tmistra Fr.

varnýho; v Bystrci; tento pan po²tmistr mi velmi vlídn¥ pomohl p°i st¥hování.
Jsem nyní v Babicích. Tady hodlám z·stati tak dlouho, dokud mne snesou. Co si
má po£ít £lov¥k bez halí°e? Bystrcký fará° na mne ºaloval. Farníci se mne zastali
v novinách. Co je to platné!  Pozdravuji Tebe i Tvou paní oddan¥.
Jakub Deml

53 Marta Demlová, rozená Fialová.
54 Bratr Josef Deml.
55 Sestra Matylda Demlová.
56 Josef amalík.
57 Jan Holba.
58 Julius Koubek.

4.1 Korespondence

62

7
14/6 1909
Milý brat°e,
d¥kuju Ti za ty sladové bonbony, jak p°i²ly, tak jsem jich zkusil, a hned druhý den
na to ka²el mi zcela zmizel. Jsem zdrav¥j²í. Také m²i svatou zase mohu kaºdodenn¥
slouºit. Cht¥l jsem Ti gratulovat, ale byl jsem na cestách (hostem u pana d¥kana

59

v araticích),

teprve v sobotu jsem p°ijel zas sem, a zde byla v£era pou´, plný

d·m hostí (mezi nimi i Matylda Demlova),

60

tak jsem se k psaní zas nedostal.

P°ijmi tedy dnes Ty gratulaci a Tvoje paní pozdravení od Va²eho p°ítele Jakuba

61

Demla. Pozdravuj i sl. sest°i£ku paní Marty.

Aº pojedu do Jino²ova, tak Vám napí²u.

59 Adolf Tenora.
60 Matylda Demlová byla pravd¥podobn¥ potomkem Jana Demla, bratra Jakuba Demla st.
61 R·ºena Fialová.
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[19051910]
Antonínu bratrovi
[...] po v²ech dr²´kách poslaneckých! Kdybych nem¥l o tom d·kazy, tak bych Ti
to ne°íkal! Dej si tedy °íci a kaºdého hned skli¤ a p°euctiv¥ °ekni: titul té knihy
jest takový a takový, a lze ji objednati jedin¥ na adresu:
Studium staré í²e/M.
Administrace Studia dá vám ochotn¥ pot°ebných informací. Za to Ti nikterak
nevymlouvám, abys knihy Studia svým známým, jak p°ijdou, p°ed£ítal, nebo vyloºil. Pravda nechce být skryta, ale také nechce být ²izena. Kantor·m v²ak a kn¥ºím
ani nemukej, a uvidí², jak T¥ budou za to ctít, a jaký bude² mít u nich respekt.
T¥mto posluº vºdy jen jako obchodník !

Tv·j bratr Jakub
Bu¤ s námi, nebo proti nám!
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9 (fragment)
v [Babicí]ch u Jarom¥°ic [19091910]
Dr. Sojka mi £ítá víno jen po 36 kr. litr. Dr. Sojka mne ºádá, abych mu vypsal
svoje náleºitosti, ºe mn¥ poradí. Napsal jsem mu toho na 30 celoarchových stran,
tak jsem zv¥dav, co s tím ud¥lá, on, starý advokát. Potom Ti to sd¥lím.
Co se tý£e toho Bohou²e

62

a t¥ch dvou zub·, mohla by se podat stíºnost na

63

slavnou c. k. okresní ²kolní radu. Jenºe jak Josefa

znám, on to neud¥lá, a potom:

64

v té slavné c. k. ²kolní rad¥ sedí myslím také sám ancikn¥z,

takºe ¤ábel nebude

proti £ertu, ale lépe by bylo kdyby ses o té v¥ci poradil p°ímo s advokátem Dr.
Sojkou a p°itom se zmi¬, ºe ten tasovský katecheta kázal v tasovském kostele
proti nevinným obrázk·m Jakuba Demla kn¥ze. Mám pilno, a proto zatím tolik.
Pozdravuju srde£n¥ Martu,
Dr. Stojan

67

65

66

R·ºu,

Tebe, Josefa atd. Jak vidí², poslal mi

v tom svém psaní 20 K, abych se za n¥ho pomodlil p¥t ot£ená²·.

Napsal jsem mu, ºe ano. Ten Dr. Stojan jest jediný poctivý chlap z celé strany
katolicko-národní.
Tv·j Jakub Deml

62 Bohumír Deml, nejstar²í syn Josefa Demla.
63 Josef Deml, bratr Jakuba Demla.

64 Franti²ek Florian.
65 Marta Demlová, manºelka Antonína Demla.
66 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
67 Antonín Cyril Stojan.
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Ve Staré í²i, na Morav¥ [1910]
Milý brat°e,
ten sv·j ºivot tatínek mi uº jednou vypsal, mám toho hezky velký se²it, nemohu
ov²em v¥d¥t, jestli jest to vypsáno dopodrobna, ale jsem ochoten poslati to k dopln¥ní, jenºe ty dopl¬ky musely by se napsati zvlá²´, a p·vodní (první) text nechat
beze zm¥ny. Nemysli, ºe jsem na to zapomn¥l, takové v¥ci jsou dobrou pom·ckou
kulturních d¥jin, proto je opatruji. Jsem v²ak v takové situaci, ºe nejprve musím
si vy°íditi záleºitost svou s brn¥nským panem biskupem
národní, s takovými rámky,
Koudely,

74

75

Kolísky

69

Tvar·ºky

70

a Holbami,

68

71

a se stranou katolicko-

amalíky,

72

73

Kadl£áky,

etc. Nemysli si, ºe spím, t°ebaºe uº po dvanáct m¥síc· nedali

mn¥ moji duchovní otcové ani halí°e: vydrºet celý rok bez krejcara platu jako já,
to uº n¥co znamená. Mám p¥kný materiál pohromad¥, takový ºivotopis jako m·j,
nebude se zas tak honem £íst  jen je²t¥ trochu prachu, tj. pen¥z, a za chvíli to
zahrá po celé vlasti £eskomoravské.

68 Biskup Pavel Huyn.
69 Monsignore rámek vydával v brn¥nském deníku
70 Arno²t Tvar·ºek.
71 Jan Holba.
72 Josef amalík.

73 Josef Kadl£ák.
74 Josef Koudela.
75 Alois Kolísek.

Den.
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[1910]
[...] V Ok°í²ku, kdyº jsem £ekal na vlak, obletoval mne stále jistý elegantn¥ od¥ný
premonstrát, a pozoroval jsem, ºe by rád se mnou mluvil. Kone£n¥ uº jsem se mu
nemohl vyhnout, protoºe p°istoupil ve dve°ích ke mn¥ a ti²e °ekl: Nera£te být
Pátr Deml? P°isv¥d£il jsem. On na to: Já jsem vás poznal podle Bílkovy kresby,
kterou jsem vid¥l v£era u Pátera B. A p°edstavil se mi jako P. L. z Prahy a m¥l
náramnou radost, ºe mne uvid¥l, neb uº dávno velice mne ctí. I °ekl jsem mu:
Vyhýbal jsem se Vám proto, ºe mám roztrhané boty, a já myslel, ºe jste n¥který
z premonstrát· novo°í²ských, kte°í námi pohrdají pro na²i chudobu. Mluvili jsme
spolu srde£n¥ aº do odjezdu vlak·; on jel do ech, já do Brna. [...]
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12 (fragment)
[1910]
[...] a dovoluje, aby v jeho novinách katolický kn¥z Jakub Deml nazýván byl
odpadlíkem, protoºe hájí práv papeºských. Tak psal nedávno olomoucký Na²inec,
politický deník arcibiskupa Bauera!

76

Nic jiného nehlásám, jen slovo papeºské,

nic jiného netvrdím neº arcibiskup Bauer, a týº arcibiskup nazývá mne bláznem
a odpadlíkem! Totéº £iní biskup Huyn.

77

Nikdo biskupské kurrendyne£te, a potom

se neví, ºe já mám pravdu!!! Kdyº i sám biskup prohlásil, ºe Motupropria platí
také pro Moravu : ºe tedy ani na Morav¥ nesmí se k°es´anská demokracie míchat
do v¥cí politických  kdo je potom blázen? Kdo je odpadlík? Biskupové!! D¥kani!
Fará°i! Antonín St°íº, nyn¥j²í redaktor Studia, papeºské Motuproprio z 18. XII.
1903 znova p°eloºil a dal je znova natisknout: ale protoºe není pen¥z, musíme
£ekat, aº si tiska° urá£í [...]

76 Franti²ek Saleský Bauer.
77 Pavel hrab¥ Huyn.
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V Babicích, 7. b°ezna 1910
Milý brat°e,
kdyº chce² toho ode mne mnoho v¥d¥ti, posílám Ti dnes n¥které v¥ci, které Ti
dosti vysv¥tlí. Ta jedna fotograe p°edstavuje mého (a na²eho) p°ítele opata Rohmera z Alsaska,

78

který umí práv¥ tak dob°e francouzsky jako italsky a n¥mecky,

jest velikým u£encem a z italských knih jsme se dov¥d¥li, ºe byl misioná°em na
ho°e Karmelu ve Svaté zemi, tedy v tom kraji, kde ºil prorok Eliá². V²ak ná²
milý Rohmer se svým velebným vousem také vypadá jak prorok. Má nás tolik
rád, ºe se chce z Elsaska p°est¥hovati do Staré í²e a ºíti i um°íti s námi, jest to
apo²tolský muº a miluje ty samé v¥ci jako my. Nazývá nás moravskými bratry
a nejslad²ími svými bratry. Na té druhé fotograi vidí² druhého z na²ich zahrani£ních p°átel, jest to Talián, Dr. Giuseppe Colacurcio, z Neapole, kde vydává
£asopis La Campana del Mattino a u£ené knihy, o podobných v¥cech, které my
provádíme na Morav¥. Aº n¥kdy p°ijede² do redakce Studia, tam zas Ti ukáºeme
podobizny na²ich p°átel z Pa°íºe: Léona Bloy (£te se: Bloa ), jeho paní, jeho dceru²ek  Pan Florian

79

zná je osobn¥, setkal se s nimi na ho°e La Salettské, kde

80

se roku 1846 stalo to veliké zjevení ; také Ti ukáºeme pana Martineau
Martinó), jeho paní a synka, jsou rovn¥º Pa°íºany  aj.

78 Ernst Rohmer.
79 Josef Florian.

80 René Martineau.

(£ti
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14
Babice, po²ta Lesonice 14/8 1910

Milý brat°e,

81

kdyº tak ºadoní², posílám ti dva nejnov¥j²í obrázky ze svého Kukátka.

Fará°

Gottwald z Osové Bytý²ky, který mne nazval bláznem a Zjevení La salettské

82

spisem nev¥reckým, odpov¥d¥l mi na m·j list jako d¥cko ko²ilá£, které se p°i
výprasku posralo.
11. 7. 10
D·stojnému Pánu panu Jakubu Demlovi, církevnímu kn¥zi t. £. v Babicích.
D·stojný pane!
Na Vá² dopis mám jedinou odpov¥¤ vlastn¥ prosbu, a sice tu, abyste
se k Rodi£ce Boºí, kterouº z hloubi srdce uctívám, za m¥ modlil, jakoº
i já na vás, jemuº jsem byl na primici, £asto p°i nejdraº²í ob¥ti m²e sv.
pamatuji. Srde£n¥ Vás pozdravuje Byty²ka.
J. Gottwald, fará°.
Jen jsem ho ²vihl £arovným proutkem, a uº se stal z vep°e mnich. Ale co

83

to dá £lov¥ku práce, neº nau£í kluka modlit.  Tasovský pan d¥kan

zatím je

na rozjímání, neru²me ho.  Op¥t Ti p°ipomínám, brat°e: mých dopis· nesmí²

84

nikdy pouºít do novin! Tím bys mi je²t¥ stokrát více u²kodil neº Josef

tou svou

hloupou d·v¥°ivostí. Mám je²t¥ celou kupu takových kukátek, a kdyby bylo dosti,
anebo trochu více pen¥z, nemusel bych se s tím po°ád opisovat. To opisování je
pro mne náramná robota a velice mne to zdrºuje v dal²í práci  jak vidí², je to
pro dobrou v¥c, velká ²koda, mohl bych daleko víc ud¥lat i to mají d¥lat písa°i
a ne spisovatel.  Napsal jsem ti to na památku, m·ºe² v Tasov¥ zaloºit archiv
nebo muzeum Jakuba Demla kukátká°e, jenº to nep°ivedl na fará°e  ale musel
bys to dál do bedni£ky ohnivzdorné a ohnivými draky st°eºené. Jsem velmi rád,
ºe se Ti ta kníºka s t¥ma kozlama líbí. Jen ju dob°e a £asto £ti, jest v ní je²t¥
tisíckrát víc, neº si myslí². Tu latinu si dej od ²tudák· vyloºit, já na to nemám

85

£as. Blesk nemá £as. V¥£nost nezná £as.  D¥kan Florian

81 Rubrika brn¥nského

Hlasu

venkovské obyvatelstvo.

82 Zjevení

vyhozen z výboru?

zvaná Kukátko m¥la p·sobit výchovn¥ a mravou£n¥ p°edev²ím pro

p°esvaté Panny na ho°e La Saletské dne 19. zá°í 1846. Dle sepsání Melanie, pasa£ky
La Saletské.

83 Franti²ek Florian.
84 Bratr Josef Deml.
85 Franti²ek Florian.
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Po £ty°icet let jsi chodil,
holubický rodáku,
Tasováky za nos vodil,
nyní visí² na háku.
Jen si zaloºit Oul se zlatými trubci, to chce dnes kdekterý fará°  a já ubohý
musim tyto Ouly vyku°ovat a otec, neotec, krajan, nekrajan, biskup, nebiskup,
v²echno na m¥ hubuje. Kéº by mn¥ Pán B·h odpustil m·j ²patný humor, kdyº
mne popadne; zármutek vysu²uje kosti a p°ibývá tím zlosti i mrzutosti, a pak uº
jde v²echno do krajnosti, k mé nové veselosti, kéº i na v¥£nosti!  estné ob£anství je £est, a já nevím, jsem-li jí hoden. Jen tolik vím, ºe moje sláva jest i slávou
Tasova, a moje hanba jest i hanbou mého rodi²t¥. Kdybych tedy v¥d¥l, ºe Tasov
více oslavím neº potupím, v té chvíli ihned £est od svých rodák· mn¥ nabízenou
p°ijmu. Nemohu Bohu ºel, v této v¥ci pranic raditi.  Nadávek proti kn¥ºím úpln¥
se zdrº: s fajnovými pány musí se zacházet fajnov¥, noºej£ek medem nama²t¥ný
více bolí neºli ²pinavý hadr. Mart¥ d¥kujte za dal²í £ekání a v²em Vám pozdrav!
Pi², jak se Ti Kukátko líbí.
Jakub
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15
Ve Staré í²i 16. srpna,
tj. v den Svatého Rocha, patrona proti moru t¥lesnému i du²evnímu,
L. P. 1910
Milý brat°e Antoni,
jist¥ uzná², ºe jest to velká ²koda, kdyº ztratím n¥jaký £as zbyte£n¥. Byls vojínem,
a tedy ví², ºe jen ta armáda oby£ejn¥ vyhrává, která má rychlej²í pohyby. Ztrácel
bych pot°ebný £as, kdy bych ti opisoval v²echny listy, které n¥kam vyst°elím.
Opis t¥ch list· si nechávám pro strý£ka P°íhodu, takºe Ti neujdou tak jako tak
 £ísti je bude², jen do£kej £asu jak husa klasu  nebude to v brn¥nském Hlasu 
jen do£kej £asu, jak my do£káváme kasu pro na²e kozly a basu, která tvrdí
muziku na zlost Frantíku, jenº jest na krmíku u amalík· v kurníku, ano, milý
Toníku.  Abys m¥l pon¥tí o na²í t¥ºké práci, povím ti bez orací, ºe na²e poslední
²tací, to jest svazek sedmadvacátý Studia, jen tisk a papír stál 800 K! Vypo£ítej
si, co z toho p°ipadlo na moje práce, kdyº nic nemám a v²echno doufám. Bude
T¥ zajímati, ºe v£era v Babicích nav²tívili mne dva spisovatelé a jeden profesor
z Prahy, který mn¥ °ekl, ºe se v Praze mnoho o mn¥ mluví. Já mu odpov¥d¥l:
P°ál bych Vám, pane profesore, abyste sly²el o mn¥ lep²í v¥ci. On mi odpov¥d¥l: Sly²ím o vás jen chválu. Z t¥chto mých náv²t¥vník· byl jeden spisovatel
£eský a redaktor ºidovského £asopisu Rozvoj, který vychází v Praze. Tento milý
idovsko-£eský redaktor velice chválil moje básn¥ a dopisy a divil se doktoru

86

Rohlingovi,

ºe tak state£n¥ mne obhajuje. Tento doktor Rohling jest kn¥z, ka-

novník, profesor, N¥mec a vydal mnoho spis· a psal hlavn¥ proti Rabín·m, takºe
se p°i£inili, aby byl odstran¥n z praºské university.  Onen redaktor id, a£koli
jest mu v posledním Studiu také v¥nován jeden list ( jistému hebreovi), p°ece
kde komu dává Studium £íst a v²ude je doporu£uje, ba p°i²el mne i nav²tívit,

87

a pan auditor

v²echny ty pány pohostil  a onen profesor zval mne k sob¥ do

Prahy na náv²t¥vu. V Praze vskutku velice mnoho lidí se te¤ o nás zajímá, hlavn¥
spisovatelé, um¥lci, profeso°i, studenti, anarchisti, idé, helviti  jen katolíci tvrd¥
spí a nikdo je nevzbudí, leda aº trouba Posledního Soudu. Av²ak ve Francii máme
je²t¥ více p°átel a ctitel·, a mnoho se tam nyní pí²e proti biskupu Huynovi

88

na

mou obranu... Pán B·h s námi a zlý pry£, d¥je se Boºí dopu²t¥ní, a mn¥ se zdá,
ºe biskup Huyn uº neví, co se mnou d¥lat, protoºe hrní£ek p°etéká a v°e a °ve...

89

Josefovi

to odpou²tím, jen a´ se z toho nezapomene vyzpovídat, jest to h°ích,

obelhat biskupa.
Tv·j Jakub

86 August Rohling.
87 Josef ev£ík.

88 Pavel hrab¥ Huyn.
89 Josef Deml, bratr Jakuba Demla.
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16
Stará í²e, na sv. Bernarda, tj. 20. srpna 1910

Milý brat°e,
jak jsem Ti posledn¥ sd¥lil, ²el jsem opravdu druhý den do Babic. Tam mn¥ °ekli,
ºe mne hledali za mé nep°ítomnosti zas noví dva páni. Jeden z nich p°ijel vozmo aº

90

na dv·r babické fary. Ptal prý se sle£ny Anny,

je-li P. Deml v Babicích. ekla,

ºe není. I °ekl prý: To je ²koda! sedl zas na v·z a odjel. To bylo ten týden,
kdy jsem se toulal po Morav¥ od Hostýna k Vranovu a od Jino²ova k Hostýnu.
ádný o mn¥ nev¥d¥l, kde celý týden jsem, ani v Babicích, ani ve Staré í²i,
neb £asem jest mn¥ milo, tak se v²em ztratit, jak to d¥lají panovníci nebo slavní
lidé  ºíti inkognito, £ili na zap°enou. Ptal jsem se sle£ny Anny, jak ten pán
vypadal, co mne hledal. Sle£na povídá: Jako um¥lec, protoºe m¥l dlouhé vlasy.
A pro£ jste se ho nezeptala, jak se jmenuje, neb aspo¬ odkud jest? Já jsem si
netroufala. V úterý zas mne kdosi hledal v Babicích, a milá sle£na zas to tak
vyvedla, nezeptala se, netroufala si, a tak i tento host ode²el, a nikdo neví, kdo to
byl, protoºe pan auditor

91

tu chvíli spal po poledni. Tento £tvrtek m¥l jsem v¥t²í

²t¥stí. Po m²i svaté jdeme dom·, sedím s panem auditorem u snídaní v sále, vtom
n¥kdo ti²e zaklepe, jdu ven na chodbu a p°ede mnou stojí jakási dáma s velikým
kloboukem, v ruce balí£ek a slune£ník. Jste vy pan Deml? ptá se. Já odpovím:
Jste Vy Matylda V.?

92

A uº jsem ji vedl do sálu p°ed p. auditora.

P°ijela schváln¥ za mnou aº ze severních ech, dcera jistého d·chodního...
V Babicích byla dva dni na²ím hostem, z°ídila p. auditorovi elektrické zvon¥ní,
coº se stalo tím, ºe já jsem si d¥lal ve svém novém byt¥ po°ádek a pod postelí jsem
na²el jakousi bedni£ku, ve které byly uloºeny p°ístroje k elektrickému zvon¥ní,
p. auditor dal za to dvanáct zlatých a leºelo mu to pod postelí ladem ale 5 let, tak
jsem to vyhodil. Kdyº to uvid¥la, tak povídá, ºe by nám to z°ídila, a p. auditor rád
k tomu p°ivolil. Hned se dala do práce, já d¥lal asistenta, pomocí °eb°ík· obto£ili
jsme faru dráty a za den jsme byli hotovi. Te¤ se v Babicích zvoní elektricky.
V£era jsme se sebrali na náv²t¥vu do Staré í²e, a te¤ jest sle£na M. V. hostem
pana Floriana.  Tak jsme slavní, nebo ne? Ze v²ech kon£in na²í vlasti p°icházejí
k nám lidé, jako ke králi alomounovi chodili, aby sly²eli jeho moudrost. Jenºe
ode mne sly²í smích, a také je to t¥²í. Kaºdý se u nás cítí jako doma, kdo jest
up°ímný a nebojí se lotr·, tj. kdo dá nám rad¥ji peníze neºli ºivot. A te¤, jak
i jindy jsou na sv¥t¥ dob°í lidé, kte°í dají peníze a ºivot k tomu p°idají. Sláva jim.
Sle£na M. zdrºí se u nás více dní, a já mám radost, ºe jest dcerou d·chodního,
a samostatná, a mladá, a co hlavního: má nás velmi ráda. Dnes jsem dostal psaní

93

od kanovníka doktora Rohlinga,

jenº mi pí²e, abych pokra£oval ve svatém boji

za spravedlnost, a abych se nikoho nebál. 
Jakub Deml

90 Anna Marie Michorová.
91 Josef ev£ík.
92 Mathilda Va¬ková.
93 August Rohling.
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17
Stará í²e 28/8 1910
Milý brat°e,
sle£na Matylda

94

jest dosud u nás.  Já byl minulý týden v Brn¥, konzisto° místo

jiné odpov¥di rozkázala mn¥ 19. srpna, abych se dostavil 22. srpna na kn¥ºské
exercicie. P°i²el jsem tam o den pozd¥ji, protoºe mám na v²e £asu dost, a trvalo
to do 26. srpna. Bylo tam 116 kn¥ºí na²í milé diecéze, mezi nimi téº P. Jan Kolísek, auditor Trávní£ek z T°ebí£e, a mnoho t¥ch, kte°í se mnou n¥jakou ostudu
m¥li. S P. Ba²tá°em jsme spali podle sebe. V²ichni se na mne koukali jak na divoké
zví°e, i prstem si na m¥ ukazovali. P°i²el jsem do Brna velmi unaven, i natáhl
jsem se je²t¥ p°ed ve£e°í na postel, abych si odpo£al. Vtom p°ijde fará° py²elský

95

P. Lujka,

nese v ruce arch a povídá, ºe jde vybírat na alumnátské sluºebnictvo

a na spolek sv. Vincence, a ºe kaºdý má dát 4 K. V²ichni mu jiº dali, co ºádal,
a protoºe já jsem se k ni£emu nem¥l, povídá: A kdo tady je²t¥ nedal? Já zas
nic. A tak jde s archem k mé posteli. Já jsem se ani nepohnul, ale povídám: Co
chcete? Lujka: Sbírám. Já: Na£? Lujka: Na sluhy a na spolek Sv. Vincence.
Já: A kolik se dává? Lujka: 4 koruny. Já: Nemám ani halí°e. P. Lujka: Tady
je bída, poj¤me pry£! a uº byl ten tam ze dve°í. Teprve te¤ mne poznal a celý

96

se za£ervenal. Kdyº jsme byli naposled shromáºd¥ni, ²el pan biskup Huyn

od

jednoho k druhému a s kaºdým n¥co promluvil. V²ichni byli zv¥davi, jak to dopadne se mnou. Pan biskup p°i²el ke mn¥ a povídá: Tak pane Deml, jak se Vám
da°í? Po°ád stejn¥? Já na to: Jsem uº zdrav¥j²í. A p. biskup ode²el ode mne
jak p°edtím P. Lujka.  Jeden fará° mn¥ dal na Studium 20 K a v restauraci
poru£il mi výborný ob¥d. A jeden z kn¥ºí mi °ekl: Dostanete místo.
Vá² Jakub
Zítra jdu zas do Babic.

94 Mathilda Va¬ková.
95 Antonín Lujka.
96 Pavel hrab¥ Huyn.
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18 (fragment)
[19101911]

97

[...] Kdyby odp·rcové ²amalíká°ských

d¥kan· nebyli osli, tak by nám celý náklad

t¥chto Motuproprio zaplatili, a dali do rukou lidu a °ekli: Nu tak katolíci, £t¥te
na stránce té a té £lánek XIII. Na²eho Pána Jeho Svatosti Pia X. ... A d¥kani byli
by v koncích;  jenºe kdo nechce vid¥t papeºe, nem·ºe míti nad¥je, ºe se bude
smát naposled.
Pan biskup byl by mn¥ nedal ani t¥chto 420 K, a byl by mne nechal je²t¥ déle
su²it zuby, ale milý biskup se trochu bál, ºe by te¤ n¥kdo, n¥který ferina, mohl
°íci jeho katolicko-národním kandidát·m: Vy ºe budete hájit zájmy cizího Vám
lidu ? Vºdy´ nekonáte spravedlnost, veled·stojní pánové, ani na svém spolubratru,

jehoº uº 27 m¥síc· necháváte chcípat hladem! La£n¥l jsem a nedali jste mn¥ jísti.
A veled·stojní pánové °eknou ferinovi: Kdy jsme ti nedali jísti? A ferina jim
odpoví: Zeptejte se P. Demla. [...]

97 Josef amalík.
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[19101911]
V Opatov¥ na fa°e byl bývalý sekretá° biskupa Huyna

98

Dr. Ve£e°a. Byl rád, ºe

mne vidí, a ºádal, jestli by mne mohl kus cesty vyprovodit. el se mnou aº do les·,
a cestou povídá: Spisy Studia velice mne zajímají, ale jest jim t¥ºko rozum¥t.
Já na to: Neporozumíte jim, dokud nevíte sám na sob¥, co jest bída. A potom
jsem mu °ekl, ºe nás v²ichni kn¥ºí povaºují za v²iváky, lumpy, darebáky, blázny
atd. Dr. Ve£e°a:  To se velice mýlíte, to není pravda, já vím, ºe Vás v²ichni ctí,
Vám nikdo nem·ºe nic ²patného vytknout. Také pravil, ºe stojíme nade v²emi,
ºe v²echny soudíme a správn¥, a ºe máme v národ¥ veliký vliv, t°ebaºe prý o tom
nevíme atd. A je²t¥ °ekl Dr. Ve£e°a: Mn¥ jste také dal ve Studiu co proto  ale
te¤ mne máte rád, vi¤te? ekl jsem mu, ºe toho zaslouºil, co tenkrát ve sborníku
ode mne dostal. Atd. Atd. Nem¥lo by to konce, kdybych Ti v²e m¥l vypov¥d¥t,
jak si mne p°i potkání v²ichni kn¥ºí nadcházejí, udob°ují, omlouvají atd. V Brn¥
mi jeden kn¥z uº pokolikáté nacpal plnou kapsu doutník·, takºe krom¥ chleba
dává mi dobrotivé Nebe i na p°ilep²enou. Tasovský pan d¥kan

99

skrze jakéhosi

Pátera Kittnera mne prosí o mou fotograi. Tedy i pan d¥kan Florian nechce se
na mne zlobit! Pan biskup také se nechce na mne zlobit! Nikdo se nechce na mne
zlobit! Tak co si mám na sv¥t¥ po£ít?!
P. Kittnerovi ani neodpovím. Dosud ani za halí° si od nás tento darebák nic
neobjednal!

98 Pavel hrab¥ Huyn.
99 Franti²ek Florian.
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20
[1911]
Byl bych velice rád, kdyby se n¥kdo na²el, a do redakce Hlasu napsal toto: Slavná
redakce! Já to staro°í²ské Studium mám také v ºaludku a i s t¥ma fale²nýma
jepti²kama jako Hlas. Pro£eº doufám, ºe se slavné redakci Hlasu velmi zavd¥£uji
p°ítomnou a zaru£enou zprávou; jakmile ji uve°ejníte, jest navºdy veta po Studiu,
a slavná redakce Hlasu s ve²kerým p°íslu²enstvím kone£n¥ si oddechne. Ra£te
stylizovati jako posledn¥krát, tj. s touto po£áte£ní v¥tou:  Pí²e se nám. Kdyº
p. Jos. Florian ze Staré í²e p°e£etl výst°iºek z brn¥nského Hlasu, zvlá²t¥ onu
v¥tu  ,Obsah` Studia nám zaslaného jest p°ímo hrozný! pousmál se a pravil:
 No, no jen se neposerte . Za otisk na v²ech ostatních listech na²í strany budeme
vd¥£ni.
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21 (fragment)
[1911]
Nedávno mn¥ psal státní sekretá° jeho Svatosti: Kardinál Merry del Val. i uº
ví²? 
Kdyby tatínek se nedával proti mn¥ po°ád navád¥t, tak tak by se za mne
nestyd¥l. Tatínkovi nepí²u proto, ºe si na mne vºdy vyjede, a nemá pro£. i chce,
abych se stal d¥kanem? Nic leh£ího! Kdybych cht¥l, zakrátko budu kanovníkem,

profesorem a £ert ví £ím: ale já nechci ! Vºdy´ byste museli po mn¥ plit!
Uº skoro p¥t m¥síc· bydlím ve Staré í²i, v £ísle 39 u jednoho rolníka. Mám
své okno, své dvé°e a svou sv¥tni£ku.
Jak se zdá, £eká mne s jedné strany velké d¥dictví.
Biskup ví, pro£ mne pe£e tak pomalu. Bojí se, abych mu neum°el pod rukama
 pon¥vadº na to se £eká... a neví se, kdo bude biskupem po Pavlovi  zdali ne
Jakub, £i Petr...
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Ve Staré í²i, 21. III. 1911
Milý brat°e,
tyto [dny] dostal jsem dopis od státní[ho] sekretá°e Jeho Svatosti [Kar]dinála
Merry del Val,

100

jenº mi pí²e jménem Svatého Otce, a lépe neºli brn¥nský Hlas.

e to není mali£kost, kdyº mn¥ pí²e tento kardinál, m·ºe² vid¥ti z toho, ºe pan

101

biskup Jeho Excelence D. Pavel hrab¥ Huyn

se nám v Brn¥ chlubil, ºe mu psal

£i telegrafoval kardinál Merry del Val!  Jak vidí², po°ád se n¥co d¥lá... Nedávno
byl jsem zván na koncert Hlaholu a eské hudební ²koly mati£ní do eských Bud¥jovic, °editel té ²koly sloºil hudbu na moji báse¬ To ve£er podzimní se zh°ívá
(kterous £etl v p°edposledním sborníku Studia). Tuto báse¬ moji zpívaly dv¥
dámy za pr·vodu klavíru, harfy, violy, klarinetu, lesního rohu, a ú£inkovali p°i
tom pánové Ot. Jeremiá², Jos. Strnad, Jar. Pla²ka, Jan Novák a J. erný. Poslali
mn¥ i ti²t¥né i písemné pozvání, ale nejel jsem tam, nemaje na cestu pen¥z.  To
ostatní Ti zatím nepí²u, jest toho je²t¥ velice mnoho, doví² se to ode mn¥ nebo
od n¥koho jiného, a to velmi brzo. Najal jsem si ve Staré í²i byt, tak mn¥ jinam
nepi². Pozdravuji Martu

102

i R·ºenu

103

s Tebou.
Jakub Deml

100 Rafael Merry del Val.
101 Pavel hrab¥ Huyn.

102 Marta Demlová, manºelka Antona Demla.
103 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
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23
21. b°ezna 1911 [...] dni do [...]
Milý brat°e,
d¥kuji [...] dne²ní i to p°ede²lé. Dostal jsem oboje, ale teprve dnes Ti je kvituji.
Bylo pilno. Ptá² se, co je nového. Jak vidím, uº ne£te² noviny, aspo¬ ne klerikální.
3. b°ezna stálo v brn¥nském Hlasu toto upozorn¥ní : Od Uherského Brodu se nám
pí²e: po na²em okrese potulují se dv¥ fale²né jepti²ky, a´ jim ºádný nic nedává,

104

protoºe roz²i°ují mezi lidem Studium, které vydává P. Deml a St°íº

ve staré

í²i! Obsah Studia nám zaslaného jest p°ímo hrozný ! Proto a´ jim nic nedává,
²koda kaºdého halí°e, který jim ná² lid dá. V nejbliº²í dob¥ p°ijdou sbírat na

Vy²kovsko, proto pozor!
[...] biskup. Kdyº jsme to p°e£etli, dali jsme se do smíchu a pan Florian

105

nám

pravil. Víte, co by se brn¥nskému Hlasu m¥lo na to odpov¥d¥t? Toto: No neposerte se.  Jak to páni biskupové se svými amalíky,

106

Tvar·ºky

107

109

nás zabili a my te¤ o p·lnoci po farách stra²íme. Pan Florian

a Holbami

108

se objevuje jak

ohnivé kolo, Jakub Deml jak ohnivý k·¬ bez zadku, a pan St°íº jako velký £erný
pes. Pan Florian se to£í a válí, já °ehtám a cupu, pan St°íº vyje a ²t¥ká a trhá
fará°·m podvlíka£ky. Takto stra²í po Morav¥ Studium.

104 Antonín Ludvík St°íº.
105 Josef Florian.
106 Josef amalík.
107 Arno²t Tvar·ºek.
108 Jan Holba.
109 Josef Florian.
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24 (fragment)
Ve Staré í²i dne 7. kv¥tna 1911
Milý brat°e,
[...] strhnou 33 K 34 h [...] nebudu, nestojí to za to. Za minulých m¥síc· t. je
od 1. února 1909 do 1. kv¥tna 1911 z·stal mi pan biskup

110

v²echen m·j plat

(aspo¬ 2000 K) prost¥ dluºen : to by si nesm¥l dovolit ani nejmizern¥j²í hospodá°
k svému pacholkovi, takovou nespravedlnost. Budu pana biskupa ºalovat, protoºe
toho £ekání mám uº tak dost. Na²i biskupové jsou nev¥rni papeºi, kterak tedy
mohou konati spravedlnost, svými poslanci? To jest moje poznámka k nejbliº²ím
volbám. Kdo neuznává papeºe, ten nem·ºe ob¥sit amalíka.

111

Nejlep²í zbra¬

proti tasovským d¥kan·m a Trocht·m a jejich svi¬ským chrocht·m jest: t°ináctý
£lánek papeºského Motupropria,

112

kteréºto Motuproprio vydal Pius X. dne 18.

prosince 1903, hned v prvním roce svého Papeºování. Tento 13. £lánek z [...]
k°es´anské demokracie nikdy se [...] do politiky, nikdy nesmí slouºiti politickým
stranám ani politickým [...] tam není její obor : av²ak má být [...]

110 Pavel hrab¥ Huyn.
111 Josef amalík.

112 Motu proprio (doslova z vlastní iniciativy, z latinského motus  pohyb, pohnutka  a proprius
 vlastní) je typ papeºského dokumentu.
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25
17/8 1911 Babice  Lesonice
Milý brat°e,
ned¥lá² to dob°e; má² napsat: ten a ten den, tu a tu hodinu vyjedu ze Studence
k Brnu. A já bych p°i²el, kdyby bylo moºno, anebo nep°i²el. A to se ví, ºe bych
se snaºil v tu hodinu tam být. Mám £asto beztoho dlouhou chvíli. Ale aby stálo
za to, tak bych t¥ ºádal, abys sou£asn¥ napsal v uzav°eném dopise tato slova:
Velect¥ná, m·j bratr Jakub Deml p°ijede ten a ten den p°ed polednem do Brna,
a prosil mne, abych Vám to oznámil. V úct¥ Antonín Deml. A na obálku tuto
adresu: Sle£n¥ Leopold¥ Tenorové v araticích, p. K°enovice, M.  Ty t°eba na
cestu nebude² mít, ani já, a ona by mn¥ to zaplatila.  Jedna v¥c. a hned druhá v¥c:
V £ísle brn¥nského Hlasu ze dne 15. srpna 1911 £teme toto: Rovnost uve°ej¬uje
jakýsi list kn¥ze Jakuba Demla  nyní prý bydlícího v Babicích, po²ta Lesonice,
který tento zaslal Tekle k°es´ance, a táºe se, zda zmín¥ný kn¥z je blázen £i
podvodník. Ale hned dodává, ºe okolnosti nasv¥d£ují tomu, ºe páter Deml není
blázen. Zda je neb není blázen, o to ze ²etrnosti ku zmín¥nému p°íti se nebudeme.
Pouze podotýkáme, ºe je suspendován a ºe následkem toho ºádné funkce církevní
konat nesmí. Nemusí se proto ani Rovnost báti, ºe bude slouºit na úmysl Josefy
Valentové.  Tak pí²e Hlas a dvakrát drze lºe :
1. Nejsem suspendován, pon¥vadº M²i svatou slouºím!
2. Na úmysl Josefy Valentové jsem M²e sv. uº odslouºil, a proto jest to drzá
leº, kdyº Hlas pí²e, ºe je slouºit nebudu! Mimoto dopou²tí se Hlas i toho darebáctví, kdyº mezi °ádky prohla²uje, ºe jsem podvodník. Myslím, ºe podvod m·ºe
býti v tomto p°ípad¥ jen na stran¥ jedné, a pon¥vadº já nejsem na stran¥ jako
strana katolicko-národní, tedy u mn¥ podvodu býti nem·ºe. 
Biskupský list Hlas prohla²uje mne, kn¥ze, který slouºí M²i, za blázna nebo
podvodníka!! Kdybych nebyl tak rozru²en, budu ºalovati u soudu jak Hlas, tak
Rovnost, jenºe nevím, jak to v Rovnosti psáno jest.

V£era odpov¥d¥la mi konzisto°, ºe platu mi nezadrºuje biskup, nýbrº rakouský stát!!! D¥ti, sm¥jte se.
Tatínkovi pí²u také. Chce²-li, dej mu i toto p°e£íst. A co Marta?

113

A R·ºa?

114

Kvetou? Pozdravuji Vás
Jakub

113 Marta Demlová, ºena Antonína.
114 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
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26
Babice, Lesonice 23. VIII. 1911
Milý brat°e,
jak uº ví², byl jsem v Brn¥nském Hlase dne 15. srpna surov¥ a sprost¥ napaden.
Okamºit¥ napsal jsem redakci Hlasu takovýto list: Odvolávaje se  19. zákona
tiskového a p°íslu²ného na°ízení, ºádám ohledn¥ Va²í o mn¥ zprávy (z 15. 8. 1911
£. 187, str. 5), abyste uve°ejnili v nejbliº²ím £ísle tuto moji opravu:
1. Není pravda, ºe jsem suspendován;
2. Není pravda, ºe ºádné funkce církevní konati nesmím;
3. Není pravda, ºe se ani Rovnost nemusí báti, ºe budu slouºit na úmysl Josefy
Valentové!
Nýbrº pravda jest:

1. ºe ºádný proces kanonický se mnou zaveden nebyl,
2. ºe mám Celebret (tj. písemné biskupovo vysv¥d£ení ku Slouºení M²e), a tedy
M²i svatou kaºdodenn¥ slouºím,
3. ºe jsem intence (m²e svaté) Josefy Valentové uº dávno odslouºil.
Jakub Deml, kn¥z církve ímskokatolické
V Babicích, v oktáv¥ Nanebevzetí 1911
A tuto moji Opravu Hlas p°inesl tento pond¥lek (nám to p°i²lo v úterý) £ili
Hlas sám si musel dosv¥d£it, ºe se proti mn¥ dopustil trojnásobné lºi. P°ed celou

ve°ejností si to musel dosv¥d£it. Ale ve svém darebáctví milý Hlas k mé Oprav¥
p°ipojil toto: Dle na²ich informací kn¥z Jak. Deml skute£n¥ nesm¥l po del²í dobu
slouºit m²i sv.
Toto jest darebáctví: nebo´ 15. srpna 1911 pí²e Hlas, ºe Jakub Deml jest
suspendován, coº znamená, ºe te¤ m²i svatou slouºit nesmím  a kdyº mu v tom
dokáºu leº, pí²e týº darebák, ºe jsem m²i sv. slouºiti nesm¥l. Vidí² to darebáctví?
V první zpráv¥ Hlasu jest p°ece £as p°ítomný. A kdyº ho máznu lhá°e po £uni,
odpoví v £ase minulém, o kterém p°ece nebylo v·bec °e£i! Neb jsou tomu uº dva
celé roky a n¥kolik m¥síc·, co jsem m²i sv. slouºit nesm¥l. A mimoto není pravda,
ºe m²i jsem m¥l zakázánu po del²í dobu, pon¥vadº to trvalo jen jeden m¥síc, coº
není ºádná del²í doba.
Zkrátka Hlas se mi mstí, ºe jsem jeho pisálky usmrkané zachytil n¥kolikrát

115

do svého Kukátka.

Také jsem psal redakci Lidových novin, ale pon¥vadº Lidové

noviny neodbírám a ne£tu, tak nevím, zdali m·j dopis otiskli. Ty spí² to bude²

v¥dit, tak mi to potom sd¥l (zdali v Lidových novinách m·j dopis uve°ejn¥n
byl). Ode dne²ka neprominu Hlasu ni£eho, a hned jim vºdy odpovím p°ed celou
ve°ejností, jestli je²t¥ n¥kdy na mé boty sáhnou, ty amalíkovsko-Tvar·ºkovské

116

my²i.

115 Z°ejm¥ sborníky Studia.
116 Josef amalík, Arno²t Tvar·ºek.
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Tuto ned¥li nav²tívil mne hrab¥ Viktor Chorinský, p°ijel za mnou schváln¥
ze Sádku automobilem, a zdrºel se u nás ve fa°e celé dv¥ hodiny. O £em jsme
mluvili, to ti °eknu ústn¥. Ale s prázdnou ode mne neodjel... Tento pan hrab¥
byl spoluºákem biskupa Huyna.

117

Dnes tu máme je²t¥ ty dva pány  jeden je

fará° z Krumlova, druhý fará° z Prace u Slavkova. Tento druhý uº mnoho let je
spisovatelem, takºe mnoho zajímavého jsem se dov¥d¥l o moravských klerikálních
redakcích, konzisto°ích atd. atd. Oba tito páni jsou spoluºáky pana auditora.
Máme tu hosty £ast¥ji, tak nap°. letos o prázdninách u nás jiº byli (ve fa°e): dva
páni od víde¬ské dvorní opery, jeden inºenýr od víde¬ské státní mincovny (tento
m¥l rád pive£ko) a po t°i týdny byl tu hostem K. K. Sektionsrath beim Obersten

118

Rechnungshof,

Otto Gittel, uº starý m·j známý (chytal jsem s ním ryby); také

tu byl nedávno princ Löwenstein

119

s princeznou, jest to patrón na²eho kostela,

ale bydlí v Badensku a p°ijíºdívá sem na leto. Zkrátka, jsme zde po°ád v hostech
a náv²t¥vách.  Aº k Vám p°ijede n¥jaká jepti²ka a za£ne o mn¥ mluvit, tak jí
°ekn¥te jen toto: Ctihodná sestro, teprve tehdy Va²e slova vyslechneme, aº nám
P. Jakub Deml sd¥lí, ºe pánové Florian

120

121

a St°íº

vrátili mu rukopisy a knihy.

S pánem Bohem. Tak jí °ekn¥te, neb jest poslána ze Staré í²e od Floriana, aby

122

Vás obalamutila. Achtung auf den Zug!

Jakub

117 Pavel hrab¥ Huyn.
118 Císa°sko-královský odborový rada u Nejvy²²ího kontrolního ú°adu.
119 Alfred Löwenstein.
120 Josef Florian.
121 Antonín Ludvík St°íº.
122 Pozor na ten vlak!
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27
[1912]
Milý brat°e,
a£koli práv¥ mám pilno, p°ece ti sd¥luji výsledek: p°edn¥, dal jsem d¥dou²kovu
podobiznu reprodukovati v 250 výtiscích pro knihu, kterou práv¥ do tisku chystám...

123

Já jsem tu knihu nenapsal, napsal ji tatínek, a vypravuje v ní sv·j ºivot.

Chci tatínka p°ekvapit, a proto mu nic ne°íkej, bude to velmi p¥kné, jen pro
tasovského ancikrista

124

to bude velice ²karedé, pon¥vadº nem·ºe ºalovat! Vyda-

vatelem toho spisu bude sám spisovatel  já to te¤ opravuju a p°episuju a potom
to dám p¥kn¥ vyzdobit, uº jsem o tom mluvil s malí°em Knorrem,

125

který mne

zde nav²tívil. Bude silný papír, velký tisk a v¥t²í formát. Kdybych nem¥l tu ople-

126

ta£ku s Florianem,

tak by to bylo velice brzo, za týden bych onen tatínk·v

ºivotopis opsal. Dnes jsem byl u soudu, kde jsem se dov¥d¥l z protokolu, ºe Florian je lhá° a podvodník. Posvítím mu. V pond¥lí jdu k soudu zas. Do Prahy uº
jsem doporu£en, £ekám, kdy mne tam zavolají.
Pozdrav!
Jakub Deml

123 V

Zabajkalí.

124 Takto p°ezdíval Jakub Deml st. fará°i Franti²ku Florianovi.
125 Viktor Knorr.
126 Josef Florian.
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28
T°ebí£, Jejkov 27. I. 1912
Milý brat°e,
ti²t¥ná podobizna d¥dou²kova bude 14 cm vysoká a 9 cm ²iroká. Taková bude velikost toho sv¥tlotisku. Ale bude to ti²t¥no na formát¥ 21 cm x 16,5 cm, zkrátka,
bude to v¥t²í obrázek, jako za rámec. A dal jsem to tisknout na papí°e velmi dobrém, kterému se °íká ru£ní, po n¥mecku Büttenpapier. Dal jsem natisknout tolik
t¥ch podobizen, kolik bude knih, to jest 250 kus·, a budou ty obrázky stát 47 korun, coº není mnoho. Kdybys mn¥ mohl p·j£it tento obnos, byl bych rád, nemusel
bych ho shán¥t jinde. A oplatit mohu brzo, pon¥vadº myslím, ºe v únoru bude
uº skoncována ta poz·stalost babická a ºe mn¥ p°i°knou ten ú£et za obsluhu
260 K. Mimo to mám i jinou £áku. Aº podobizny d¥dou²ka budou nati²t¥ny, tak
ti jednu po²lu. Pozdrav na v²echny!
Jakub
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29 (fragment)
[leden  duben 1912]
Milý brat°e,
oba p°iloºené listy hlásají, jak daleko je to s knihou V Zabajkalí. Knihtiskárn¥ do
Nového Ji£ína

127

jsem dnes odpov¥d¥l takto: dejte mi rozpo£et pro ten p°ípad,

ºe se budou té knihy tisknout 5 výtisk· na papí°e japonském a 500 výtisk· na
tom papí°e naºloutlém. A kolik byste ºádali za tiskový arch v tom p°ípad¥, kdyby
se tisklo jen tolik knih, kolik jest podobizen d¥dou²ka, to jest pouze 250 knih.
Aº dostanu z Nového Ji£ína od tiska°· odpov¥¤, tak Ti ji zase sd¥lím. Jen tolik
podotýkám, ºe mi to £ítají velmi lacino: v Praze by ºádali za takovou úpravu jist¥
dvakrát tolik. Posílám Ti první stránku té knihy na ukázku: kaºdá stránka bude
mít oranºový ráme£ek, jak vidí², a n¥kolik iniciálek, £ili za£áte£ních písmen bude
ozdobeno modrým kvítkem, jak vidí². Kdyby se knihy té tisklo 600 kus·, tak by
stál jeden tiskový arch 86 korun, a pon¥vadº jeden arch tiskový má 16 stran, a celá
kniha bude míti asi 60 stran, stál by tisk celé knihy (605 kus·) 86 x 4 = 344 K.
est set (600) takových krásných knih za 344 korun, to není mnoho, protoºe jedna
kniha dle toho mne samého by stála jen asi 1 K 70 h; takºe kdyby se prodávala
za 2 K, nebyly by na tom ztráty. To se rozumí, ºe za t¥ch 600 knih. Kdyº dám
natisknout jen 250 kus·, jen 250 knih, bude to lacin¥j²í, ale zase nebude moºno
tu knihu tak roz²í°it mezi lid. A já jsem myslel, ºe 100 kus· by si vzal Josef,
100 kus· tatínek, 100 kus· Jino²ovský,

129

128

100 kus· já, a 100 kus· Ty. Také Ti

sd¥luji, ºe jsem ke knize V Zabajkalí p°idal onen list, celý, který jsem kdysi psal
Sologubovi Nari²kinu Florjanskimu.

131

Ta sluºka

130

mi p·j£ila 185 K, a ºe uº více te¤ nemá; aº v máji zase prý

by mn¥ mohla n¥co p·j£it, aº to vyslouºí. T¥ch 185 K poslal jsem rm¥ Husník
a Häusler v Praze, za obrázky pro ivot sv. Dympny : 100 K poslal jsem t¥m
pán·m uº z Tasova, nebo´ ú£et za obrázky obná²el 285 K. Tiskárna v Praze mne
ºádala, abych jim 100 K poslal nap°ed a teprve potom ºe za£nou mi knihu ivot
Sv. Dympny tisknout. Pon¥vadº jsem 100 K nem¥l, poslal jsem k panu p°ednostovi

132

Ledererovi

do Kojetic, jenº jest id a on mi t¥ch 100 K na m¥síc zap·j£il, beze

sv¥dk·, a bez úpisu. Tak povaº: id se p°i£i¬uje, aby se mohla natisknout kniha
o katolické Sv¥tici! id mým knihám rozumí a paná£ci jim nerozum¥jí.  Jak
vidí², Msgre. Dr. Stojan

133

mn¥ zase pí²e: slibuje mn¥, ºe mi podporou vym·ºe,

ale abych chvíli £ekal: ºádost jsem dle jeho rady podal na ministerstvo. On mi
podporu vym·ºe jist¥, pon¥vadº jsem [...] co dovedl sociální demokraty [...] ºe
musí dokázat [...] Dr. Stojan! [...]

127 V

Zabajkalí

tiskli Kryl a Scotti v Novém Ji£ín¥.

128 Josef Deml, bratr.
129 Jan Kry²tof, ²vagr Jakuba Demla.
130 Franti²ek Florian.
131 Franti²ka Va²tíková.
132 Max Lederer.

133 Monsignore doktor Antonín Cyril Stojan.
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30
12/VII. 1913
Milý brat°e,
tak mám zase nový byt. Moje adresa te¤ zní: Jakub Deml, ebrák v echách. Po
tolika cestách kone£n¥ zas na chvíli sedím. Byl jsem v Luha£ovicích, na Hostýn¥,
v Krom¥°íºi, na Velehrad¥, na Buchlov¥, ve Wulzeshofenu, v Gmuntu, v eských
Bud¥jovicích, v Plzni.
M¥sto ebrák jest u Berouna, jest zde pivovar, d¥kanství, trhy a n¥kolik
továren. Kraj úrodný.
Dostals ten almanach Na ouvrati, co jej vydalo moravské kolo spisovatel·?

134

Poslal jsem Ti jej z Luha£ovic; jak se Ti líbí v n¥m ty moje básn¥? V Národních
listech velice mi je pochválili. Také Masarykova Na²e doba velice mne pochválila.

Také aldova eská kultura velice mne pochválila. Zkrátka: Praha mn¥ dala v¥nec
slávy, takºe te¤ mohu stav¥t máju hanby a ukládat tisíce do spo°itelny, kdybych
je neutratil v lázních, ºe ano?
Te¤ mám v tisku velkou knihu, která se jmenuje PRO BUDOUCÍ POUTNÍKY A POUTNICE. Jest to je²t¥ veselej²í neº Rosni£ka a desetkrát v¥t²í... To

bude legrace v národ¥ a ²vanda v konzisto°ích a na farách to bude prskání a kejchání a sk°ípot zub· ... Tentokrát jsem va°il ve velikém kotle. Necht¥l bys na tuto

135

knihu vzíti si také n¥jakou akcii? Anebo Marta?

Poctiv¥ bych Vám to v té

knize jakoºto p·j£ku kvitoval a poctiv¥ bych Vám to za p·l roku vrátil i s 5 %
£i 6 %. Jen se tak ptám, nemáte-li n¥jakou stove£ku zase na m·j dobro£inný
ú£el, protoºe tentokrát ztráta jest vylou£ena a zisk zaji²t¥n, coº m·ºe² posoudit
z toho, ºe od Nového roku vydal jsem na pen¥zích asi 3000 K, a konzisto° mi
k tomu nepomohla... Moje nová kniha vyjde bu¤ koncem srpna, nebo na za£átku
zá°í ke ²kolnímu roku. . . .. Ale zatím nikomu to ne°íkej; bude míti asi 250 stran
(nejmén¥) velkého formátu, 500 exemplá°· na japonském papí°e.
Rosni£ka uº je rozebrána, Zabajkalí uº nemám ºádné, ivot sv. Dympny roze-

bráno, Hora Prorok· rozebráno. Jak vidí², obchod mi jde na zlost pana biskupa,

136

p. arcikn¥ze, pán· fará°·, kaplan·... Pozdrav Mart¥, R·ºi
i sest°e.

138

a jejich paní matce

137

Jakub

134 Moravské kolo spisovatel· (19121949), brn¥nská spisovatelská organizace zd·raz¬ující svébytnost a tradice moravské literatury. Vzniká jako první samostatný moravský literární spolek.

135 Marta Demlová, ºena Antonína Demla.
136 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
137 R·ºena Fialová, rozená Rousová.
138 Marie, Franti²ka nebo Berta Fialová.
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20. 8. 1913
Milý brat°e,
prosím T¥, dej ofotografovati chaloupku, ve které jsem se narodil, a po²li mn¥
ten obraz; ale dej ji ofotografovati ze v²ech £ty° stran! Ale dob°e ! Ne od n¥jakého
nedouka a fu²éra. V²echny výlohy s tím spojené milerád Ti zaplatím, jen a´ je
to co nejspí² ! Velice toho pot°ebuji. Pro£ mn¥ nepí²e², zdalis dostal ode mne ty

139

t°i fotograe, které jsem ti poslal rekomando? Bohou²ovi Demlovi

také (p°ede

dv¥ma m¥cíci uº) jsem poslal kníºku krásnou obrázkovou, a on ani muk! Potom
£lov¥k vypadá jak trouba, a nemá chuti n¥komu n¥co poslat.
Milá Marto!
D¥kuju Vám za Va²e psaní£ko s tou tetkou Lenórou. Pozd¥, ale p°ece.
Jak se mn¥ da°í, to se dovíte z mé nové knihy, kterou Vám za m¥síc

140

po²lu. Zatím Vás i Va²i paní matku

141

i ob¥ Va²e sest°i£ky

pozdravuje

Jakub Deml, ebrák
Dnes slavil jsem své narozeniny 35.!

139 Bohumír Deml, nejstar²í syn Josefa Demla, narozen 11. 8. 1902.
140 R·ºena Fialová, rozená Rousová
141 Marie, Franti²ka nebo Berta Fialovy.
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[nejd°íve 1915]
D·stojný pane brat°e,
uº dávno neposlals mi objednávky na mou knihu Ruysbroecka, tak si myslím, jestli
se to po²tou n¥kde neztratilo. Snad také má² pilno s t¥ma ou£tama. Prosím T¥,
ud¥lej si n¥jaký se²itek a zapisuj do n¥ho kaºdé jméno toho £lov¥ka, který si n¥co
ode mne objedná, abych jej v¥d¥l, kdyº by se to cestou z Tasova ke mn¥ ztratilo.
A prosím T¥, posílávej mn¥ mou po²tu kaºdý den, porto milerád Ti zaplatím, to

142

ví², ºe nejsem ²krob. Josefovi

do Tirol poslal jsem dneska trochu jídla na tu

143

jeho leh£í sluºbu. Co d¥lá milostpaní Marta?
Jino²ovská hostinská

144

Jak vidím, ta vojna je dobrá.

si st¥ºuje, aº budu mít víc pen¥z, tak tu její hospodu

koupím a budu £epovat nám¥²tské.
Jakub

142 Bratr Josef Deml.
143 Marta Demlová, manºelka Antonína Demla.
144 Franti²ka Kry²tofová, vlastní sestra Jakuba Demla.
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[1919]
Milý brat°e,
oznamuji Ti, ºe dnes dal jsem do tisku dv¥ knihy a to své Ver²e, o které tento
týden uº zas ºadonil nakladatel Artur Novák z Prahy  a Hymny. Ob¥ knihy zadal
jsem Krylovi a Scottimu tiska°·m v Novém Ji£ín¥ na Morav¥. Ale v²ecky své ver²e
tady nemám, jen asi na 32 tiskových stran, ty jsem do tisku jiº poslal a ty ostatní
mám rozházeny v t¥ch dvou svých kufrech ohoblovaných a nenat°ených, co mám
u Tebe, a tak T¥ prosím, ihned mi oba kufry po²li drahou jako rychlozboºí, v obou
kufrech nic jiného není neº jen rukopisy (a n¥jaké knihy), klí£ek od toho velkého
kufru po²li mn¥ zvlá²´ po²tou, klí£ek od té truhli£ky tady mám. Ty kufry je²t¥
zatlu£ n¥kolika h°ebíky na víku, ale podloº pod hlavi£ky t¥ch h°ebík· £tvere£ek
[...] to tady mohl [...] Papíry se neztratí [...] chce² udej na toho [...] ale snad
není toho [...]. Také jsem dal [...] budu je rozesílat ²ekama. T¥ch ²ek· [...] obálek
v Praze v po²tovní spo°iteln¥ [...] zas p°iobjednal, protoºe oni to pe£ou vºdy
beztoho kolik m¥síc· a já za 3-4 ned¥le uº zas knihu vydám a za 6 ned¥l druhou.
Bojí²-li se v záloºn¥ £i v bance o peníze, uloº si je pro lép¥je u Kryla  Scottiho,
vynesou Ti mnohem víc a jist¥ji.

145

Dnes mi psala z Bobrové Franti²ka,

ºe profesor jeden tam p°edná²el o mých

lép¥jích ! No tak vidí²!

Nazdar Jakub

145 Franti²ka Vite²niková.

4.1 Korespondence

91

34
28/4 19
Milý po²tmist°e,
Ty ani v²ecko neví², kde a jak skrze ty na²e lép¥je ten Mu¬ka na h°bet dostal:
dostal ve v²ech novinách a mimoto dostává po celé na²í republice na v²ech politických sch·zích a sjezdech! Mn¥ také to d¥lá dob°e, nebo´ mn¥ z celého nákladu
t¥ch £tvrtých lép¥jí zbývá uº jen asi 50 výtisk·, v²echny ostatní jsou rozebrány
a kaºdý den je²t¥ n¥kdo se o n¥ hlásí a také o ty d°ív¥j²í. V Praze byl z toho takový
poplach, ºe jeden °e£ník politický, který p°ijel na pozvání prezidenta Masaryka
z Ameriky, tedy Ameri£an (je v Americe uº 12 let) poslal mi sem za ty £tvrté lép¥je padesát dolar·, tj. 600 K, kterýºto peníz hned jsem poslal tiskárn¥ do Ji£ína.

Ten Ameri£an °e£nil p°ed týdnem také v Olomouci, jel jsem tam, m¥l radost, ºe
mne vidí, °ekl mn¥, ºe má celou °adu takových p°edná²ek je²t¥ na Slovensku, na
Morav¥ a v echách (v Praze uº °e£nil) a abych v kv¥tnu p°ijel do Prahy tam
a tam, ºe mn¥ má mnoho °íci. Uº v roce 1917 mluvil v Americe s Masarykem,
rok p°ed tou na²í revolucí a tam s Masarykem a s Bene²em
umlouvali pád a smrt Rakouska, Uherska a Viléma.

148

146

a se tefánikem

147

Mimo n¥j °e£ní s ním nyní

po na²í republice jeden francouzský legioná° a to bych Ti p°ál sly²et, to se nedá
psát.  e ty lép¥je d¥lají p¥kný povyk, vidím i z toho, ºe se mi hlásí noví spolupracovníci i noví abonenti a jeden n¥mecký spisovatel (Camill Homann), který
je zástupcem °í²skon¥mecké vlády u £eské ministerské rady v Praze, mne ºádá,
abych mu prodal právo p°ekládati moje knihy do n¥m£iny. Odpov¥d¥l jsem mu,
ºe uº Dr. Otto Pick mne o totéº právo poºádal, aby se tedy dohodl s ním a ºe
mohou p°ekládati oba. A tak za £as bude² £ísti mé knihy v jazyce n¥meckém. Dr.
Pick mi napsal, ºe vydá ten sv·j p°eklad z mých knih také tak krásn¥, jak vy²el
m·j originál. Jeden z mých £tená°· dal mi na tisk a na vydávání knih p°ehou²li
pravého zlata, m·ºe toho být dob°e 40 dek, dosud to mám a zkoumám, kde bych
to dob°e zpen¥ºil, to zlato není mincované, ani nezpracované, ale je puncované.
Dnes dostal jsem z tiskárny z Nov. Ji£ína ukázky papír· a tak jim hned po²lu do
tisku dal²í dv¥ knihy  a£koli bych mohl dát tisknout je²t¥ 4 jiné  ale zkrátka: te¤

149

to p·jde ráz naráz. Od p. doktora Kytlice

dostal jsem darem krásné nové ²aty,

vypadám jak doktor, ani mne nepozná²  a na leto uº mn¥ nachystal p. doktor
p¥kné ²aty z bílého plátna, a´ £erní je²t¥ víc z£ernají. Také nový havelok jsem
dostal od p. doktora Kytlice. A tak je to se mnou dle t¥ch slov: Pohle¤te na kvítí
polní: ani alomoun není tak p¥kn¥ od¥n.
O ty svoje peníze se u mne pranic neboj, celé ºivobytí mám zadarmo, takºe
vydávám peníze jenom do obchodu, tj. na tisk a na to, co je k tisku pot°eba:
a m·j tisk se dob°e rentuje  mne stál ten IV. svazek lép¥jí nanejvý² 6 K a lidé
mi platí za n¥j 15 K a rádi, jak vidí². Z po²t. svého konta vypov¥d¥l jsem pro tu
svou tiskárnu nedávno 500 K, takºe mi v po²t. spo°iteln¥ z·stává nyní je²t¥ asi

146 Edvard Bene².
147 Milan Rastislav tefánik.
148 Vilém II. Pruský.
149 Vladimír Kytlica.
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400 K a mnozí je²t¥ po 1. kv¥tnu mi tam peníze po²lou. Po 15 K to naskakuje dosti
rychle. Poukázkami mn¥ sem p°i²lo dosud také na n¥jakých 500 K. Vrazil jsem
to v¥t²inou do tisku a do známek, papír·, expedice. V£era jsem p°ijel z P°erova,
kde jsem byl hostem a nocleha°em doktora Jarosl. Durycha léka°e, m¥l jmeniny,



necht¥li mne ani pustit, a jak vidím, byli by hrozn¥ rádi, kdybych u nich z·stal,
a£koli já je vábím na Slovensko. Rodina

mistra Mikolá²e Al²e zve mne siln¥

a srde£n¥ do Prahy a budu s nimi jednati o vydání Ale²ových obraz·   protoºe
v²ecky knihy obrazové Mikulá²e Al²e jsou rozebrány a je po nich veliká shá¬ka,
takºe by se to velice vyplatilo je znova vydat: a veliké mnoºství t¥ch obrázk· je²t¥
ani vydáno nebylo! Zkrátka: To mé zbohatnutí a Slovensko blíºí se hopkem...
Ty peníze, které do Tasova mn¥ p°i²ly poukázkama, nech si jako splátku na
m·j dluh, a jestli snad pot°ebuje² uº nyní více pen¥z na tu splátku, tak mi sd¥l
a já Ti po²lu bu¤ ze svého konta, anebo z té zlaté hromádky  ale jestli hned nepot°ebuje², bylo by opravdu dob°e, kdybys to je²t¥ nechal vrazit do mých knih,
je to tak mnohem výhodn¥j²í neº v bance nebo v záloºnách. Marta

151

vi²¬ovku uº odpustila? A´ ºije Karlí£ek

150

mn¥ tu

a v²eci vokolo n¥ho!
Jakub ze temberka

Pan doktor Kytlica i jeho paní Tebe i Martu vzkazují mockrát pozdravovat.

150 Marta Demlová, manºelka Antonína Demla.
151 Karel Deml, syn Marty a Antonína Demlových.
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[terberk 13. 6. 1919]
Milý po²tmist°e,
zdej²í po²ta se mn¥ vzbou°ila a vrátila podavatel·m n¥kolik psaní i zásilek pen¥ºních s poznámkou, ºe Jakub Deml je ve ternberku v·bec neznámý. Tím nastal
zmatek, ta ²ternberská po²ta má samé N¥mce a od toho dne, co ti Ma¤a°i vraºdí
Slováky, na²i N¥mci zase bzikají. Nad po²tovním ú°adem na ²ternberském nádraºí je jenom tento nápis: K. K. Postamt. aloval jsem to p°ednostovi po²ty
²ternberské, a on mi slíbil, ºe to K. K. dá ihned odstranit. Ale uº n¥kolik dní
nedal odstranit. Tak jsem to v£era udal £eskoslovenské hlídce vojenské na na²em
nádraºí: slíbili mn¥, ºe to hned od²krabou (je to nápis z cementu), ale je²t¥ dnes

152

je nad na²í po²tou K. K. meral,

Mu¬a, Stivín a Tvar·ºek

153

d¥lají K. K. dál

a nikdo jim nedá po £uni, aby nesmrd¥li. Tento m¥síc vrátila mn¥ ²ternberská
po²ta i t¥ch 42 K mé gáºe, takºe jsem tento m¥síc bez gáºe! Do Tasova ta má
gáºe nep°i²la, ºe ne? Také v b°eznu a v dubnu jsem gáºi sem nedostal, ale Tys ji

za mne p°ijal, ºe? Musím to v¥d¥ti, protoºe jinak bych ji musel u místodrºitelství

154

reklamovat! P°ece jim to chlap·m neodpustím! V£era p°ijel socha° Bílek

155

no²ova d¥lat ten pomník pro Matylku, ale p. u£itel Malý

156

Kry²tofka

do Ji-

mi pí²e, ºe hospodská

odep°ela Bílka p°ijmout a °ekla, ºe uº dost se naºivila mejch p°átel!

152 Bohumír meral.
153 Arno²t Tvar·ºek.

154 Franti²ek Bílek.
155 Josef Malý, jino²ovský u£itel, zakladatel hasi£ského sboru.
156 Franti²ka Kry²tofová, sestra Jakuba Demla.
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[ternberk 1919]
Milý po²tmist°e,
te¤ piln¥ rozesíláme pátý svazek lép¥jí. V£era mn¥ p°i²la bedni£ka ²to£k· od
Tebe, ale stal se veliký zázrak: zrovna ten jeden ²to£ek, kterého pot°ebuju jako
soli, v té bedni£ce není! Na tom ²to£ku je zobrazena Panna Maria, ale £ert Vám
zaslepil o£i, ºe zrovna ten ²to£ek jste mn¥ neposlali, z t¥ch ostatních nepot°ebuju
ani jednoho, jenom tu Pannu Marii, ale £ert Vám ji n¥kam schoval, ºe jste ji
neuvid¥li a ºe Vám ani pod ruku nep°i²la! Podívejte se je²t¥ jednou a honem mn¥
ji po²lete zvlá²´, je to ²to£ek celý d°ev¥ný, asi sedm a p·l cm dlouhý, t°i a p·l cm
²iroký. Te¤ mn¥ m·ºe² na p°e£tení poslat ty noviny, ve kterých m¥ ty ²ebkov²tví
brání. Mám te¤ boj se Zemským výborem a jiný s Brn¥nskou konzisto°í, jenºe
moje armáda je lep²í neº jejich  uvidí². Konsisto° biskupská mn¥ pí²e, kde doporu£ila místotdrºitelství, aby mn¥ byl dáván ro£ní plat 1500 K, tedy t°ikrát v¥t²í,

neº mám te¤, zárove¬ mi konzisto° pí²e, ºe do Horácka víckrát nemám psát (já
jsem jim to £íslo se svým Tvar·ºkem

157

poslal) a abych uº nepsal tak o biskupech

jako ve IV. lép¥jích, sice ºe m¥ zapovijou slouºit m²i svatou. M·j stálý odb¥ratel
a £tená° lép¥jí Dr. Gustav Heidler byl v t¥ch dnech v Praze jmenován ministrem
obchodu, ale není to jediné ministerstvo, které pracuje pro lép¥je. V na²em blázinci je uº nový °editel, Dr. Valínek z Brna, tyto dni nás nav²tívil, páni doktorovi
dali mu na £tení mé knihy, p°i²el na tu vizitu se svou paní, musel jsem se také
ukázat, ale je to hodný a vzd¥laný pán.
O Bohou²e

158

se starám, a´ £eká je²t¥ £ásek, neº mu najdu místo.

lép¥je ²esté uº se tisknou a budou hotové.  Uº chodíme na bedly. Jak se

159

Ti zamlouvají mé ver²e a Karlí£kovi

°ekni, ºe se mu podobám, také lezu po

160

£ty°ech, mám uº tejden bolesti, a£koli pan R. Promberger

161

nejlep²ím. Marto,

mne pohostil vínem

posílám na zdar Vám, rád si na Vás vzpomenu
Jakub

157 Arno²t Tvar·ºek.
158 Bohumír Deml, nejstar²í syn Josefa Demla.
159 Karel Deml, syn Antonína Demla.
160 Romuald Promberger.
161 Marta Demlová, ²vagrová Jakuba Demla.
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Topol£ianky, Slovensko 7. II. 1920

162

Milý brat°e a milé Marti£ky,

jsme velice rádi, ºe uº je Vám lépe, já jsem to va²e ²´astné ne²t¥stí protrp¥l ve
snu, plakal jsem a k°i£el jsem ze sna tolik, ºe to sly²ela i mami£ka a p°ib¥hla,
co se mn¥ stalo. V tom snu vid¥l jsem stát ºenu po porodu, byla oble£ená, ale
ruce m¥la celé v krvi a byla bledá a slabá a já myslel, ºe je to má maminka 
m¥la dvoj£átka a jedno z nich leºelo na zemi ve vani£ce pod vodou, bylo je²t¥
ºivé a velice krásné a uº jako jednoro£ní myslím, ale ani se nehýbalo, jen se dívalo
a £ekalo, aº se utopí. Já je vzal do náru£í a ta ºena uº ni£eho nem¥la proti tomu,
aby ºilo, nechala to na mn¥, jak sám rozhodnu, ale bylo na ní vid¥t, ºe necht¥la
být vraºednicí, nýbrº ºe si nev¥d¥la jiné rady a pomoci, protoºe kdyº by ob¥ ty
dvoj£átka z·stala na ºivu, ona, matka jako by musila zaplatit to ºivotem a ona se
cht¥la zachránit a zachovat aspo¬ pro to jedno. A to, co jsem drºel v náru£í, bylo
tak hezounké a povídám té ºen¥: Jak se bude jmenovati? A ona °ekla: Jakub.
A já to dít¥ poloºil a b¥ºím k té ºen¥, jak byla celá od krve, a vzal jsem ji za ty
krvavé velké ruce a k°i£el jsem ze v²ech sil: Maminko! Maminko! A v tom jsem
se probudil. Ten sen m¥l jsem zrovna tu noc po Va²em porodu, Marto  a hned

163

také jsem °ekl mami£ce Pavle:

Marta, myslím, zrovna tuto chvíli dostala dít¥!

Pán B·h zapla´, ºe Vám to dopadlo ²´astn¥.
Nám uº je také lépe, poslal jsem dopis bratislavské vlád¥, nesl jej zdej²í správec zámecký pan Koch a dnes mi zv¥stoval, ºe v²ecku aprovizaci, tj. mléko, d°íví,
zv¥°inu, víno, brambory budeme dostávat na ú£et a ºe se tento ú£et pak odpo£ítá
od deputátu, který budu dostávat  ºe prý vláda bratislavská v m·j prosp¥ch
poslala uº ºádost k ministerstvu do Prahy. Dnes tedy uº jsme dostali 50 kilo
brambor a 2 kila divoké svin¥. Kávy máme dost, kilo krupice stojí tady 3 K a dostaneme jí, co budeme chtít, v£era jedna selka donesla nám p·l kupy vajec po 70
halé°ích, mouku také máme a tak uº je nám hej! To nejhor²í uº máme za sebou.

164

Pozdravujeme Vás i paní R·ºenu.

Jakub
Mami£ka vesele va°í.

162 Marta Demlová st., ²vagrová, Marta Demlová ml.
163 Pavla Kytlicová.
164 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
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Topol£ianky, ºupa Tekovská 21/4 1920
Milý brat°e,
prosím T¥, ihned mi oznam, zdali do Tasova p°i²lo z Ameriky t¥ch 1200 K od
P. Zlámala, protoºe on mn¥ to poslal na m²e svaté a já nevím, mám-li je slouºit,
kdyº nevím, jestli to poslal. Kdyby se ztratily ty peníze, musel bych je zav£as
reklamovat.

Také mi sd¥l, kolik asi lép¥jí £íslo první, a kolik £íslo druhé v Tasov¥ mám!
V ned¥li jsem tady byl p°edsedou volební komise, ale zvít¥zili klerikáli, dostali na
700 hlas· a strana slovenská národní jen 53 hlas·. Tak je to v Topol£iankách, ale
na celém Slovensku zvít¥zili prý sociální demokrati a nikoli klerikáli.
P°ed tejdnem na návsi na ve°ejné sch·zi pustil jsem se do zdej²ího kaplana,
ºe balamutí lid a ºe je lhá°. Fará° i kaplan od toho dne proti mn¥ tajn¥ ²tvou
a zu°í. Bude to krásná patálija, jenºe za mnou jsou minist°i a za fará°ama jen ti
Ma¤a°i v Pe²ti. Bude² to £íst v 7. lép¥jích.
Minulý tejden odst¥hovali jsme se na své hospodá°ství a do krásného domku
hned u parku u potoka, je to ve velkém ovocném sad¥, jsme v samých kv¥tech
a v zeleni, máme p¥knou zahrádku, petrºel uº nám roste, máme v zahrádce jablon¥, ²vestky a broskve a r·ºe, kolem dokola drát¥ný plot. Máme t°i krásné pokoje,
kuchy¬, koupelnu, spiºírnu a p°ed domem krytou roztomilou verandu a p°ed zahrádkou vp°edu te£e nám potok, a u toho potoka kaºdou noc od ve£era do rána
zpívají slavíci, tak krásn¥ a zvu£n¥ a sladce, ºe je to jak v pohádce, jestli má² jen
trochu kdy, sekni s tou blbou po²tou a p°ije¤ k nám aspo¬ na dva dni!
Jakub

Drahá paní Marti£ko, p°i vybalování jsem shledala, ºe mám je²t¥ tu spodni£ku a ty spodky, co jste mn¥ p·j£ila na cestu. P°i nejbliº²í p°íleºitosti
Vám to po²lu. Mám stra²n¥ moc práce! Co d¥láte? Vzpomínáme na Vás
a v²echny Va²e milé p°e£asto. Vroucn¥ Vás zdraví, Karlí£ka a Marti£ku
líbá Va²e

Pavla Kytlicová

Jak dopadly volby u Vás?
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[duben°íjen 1920]
Milý po²tmist°e,
bu¤ tak dobrý a ihned mi napi², kolik celkem jsem Ti dluºen, protoºe bych si rád
v²echny dluhy zaplatil. Ten balík knih p°i²el od Tebe teprve 13. VI. Ministerstvo
národní osv¥ty zvý²ilo mi penzi na 3000 K ro£n¥, kone£n¥ tedy Republika uznala
m¥ aspo¬ za nádeníka, ale brn¥nské místodrºitelství a brn¥nská konzisto° nemají
ºádné zásluhy a toto zvý²ení mého platu.
Napí²eme Vám, zdali jsme se pro ten Vrchb¥l rozhodli a jaké to tam je. 

165

Také nás zve na byt p°ednosta Lederer,

on je te¤ v Jarom¥°i  Josefov¥ v se-

verových. echách, je prý v té krajin¥ p¥kn¥. Moºná, ºe zajedeme i tam. Také
se mn¥ nabízí (docela zdarma) p¥kný byt v P°erov¥. Nyní kaºdý den okopáváme
a plejeme svou kuku°ici; máme ji pod p·l míry a je p¥kná. No tak se m¥jte dob°e

166

a paní Mart¥

vin²ujem, aby ty d¥ti uº jí pomáhaly prodávat. Nezapome¬ mi

ihned napsat, kolik let jsi u po²ty a jaký dostává² plat, chci o Tob¥ promluvit
v praºském ministerstvu. Pi² hned!
Jakub

165 Max Lederer.
166 Marta Demlová, manºelka Antonína Demla.
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21/II. 1921
Milý brat°e po²tmist°e,
paní Pavla Kytlicová Ti vzkazuje, abys ihned to d°íví stavební pro nás zamluvil
a objednal a má² napsat, kolik to bude stát, ºe Ti ty peníze na to po²leme. Ten
stavební plán ud¥lá architekt en¥k Vo°ech a p°ijede se o tom s Tebou poradit.
Moºná, ºe pan Vo°ech bude bydleti a stav¥ti v Tasov¥ s námi a ºe tam zaloºíme
um¥lecký a vydavatelský podnik. Zatím tolik. Pozdravujeme Vás v²ecky srde£n¥.
Jakub
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V Tasov¥ 31/8 1923
Brat°e,
dnes m¥ Marta upomíná o peníze. K tomu podotýkám, ºe jsem dosud od Tebe
nedostal ú£et. Pon¥vadº výpis z ú£tu nesta£í. Musí² mn¥ podrobn¥ napsat, co
v²ecko jsem Ti dluºen a co v²ecko jsem Ti zaplatil, abych to mohl srovnat se

svými záznamy. Ten Tv·j výpis na to nesta£í. Na zdar
Jakub

167

Nabídl jsem hospodské Kry²tofce

168

peníze, aby Bílka

neºivila ty t°i dni za-

darmo, poslal jsem jí 300 K, ale ona mn¥ vzkázala, ºe pen¥z nechce ! Tak pro£
mn¥ vy£ítá a mne pomlouvá, ºe jsem jí dluºen? Ten svi¬ák Pfeifer

169

ji navedl

proti mn¥! Po²tovní spo°itelna v Praze spletla si tvé a mé konto, teprve dneska
jsem na to p°i²el a vyloºil jsem jim, ºe Deml Anton je jiný neº Deml Jakub, a£koliv oba mají adresu tasovskou. ert ví, jestli tomu porozum¥jí. Tu hospodskou
bych z°ezal.

167 Franti²ka Kry²tofová, sestra Jakuba Demla.
168 Franti²ek Bílek.
169 Jind°ich Pfeifer.
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7. °íjna [po 1923]
Milé brat°e,
jist¥s to vodo v sini za dve°ima na pravo neza²rófovals a tak mn¥ róra za domem
praskla mrazem! V Praze só mraze! V£ea bel o nás na ve£e°i aº do noci podplukovník Rous a moc sme se nasmil a pili sme Ti na zdraví!
Jakub Deml
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3. XI. 24 Praha
Z Tyr²ovy ²koly posílám Ti sebe na památku. Pozdrav!
Jakub
Na zdar!

171

Srde£n¥ zdraví Zdenek P°ibík

172 Psáno rukou Jakuba Demla.
173 Psáno rukou Franti²ka Bílka.
174 Psáno rukou Jakuba Demla.

170
172

 To je doktor P°ibík!

173

Franti²ek Bílek

170 Psáno rukou Rudy Srde£ného.
171 Psáno rukou Zdenka P°ibíka.

Ruda Srde£ný

174

 To je socha° Bílek
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26. IV. 33
Prosím T¥,

175

ber mou korespondenci a dávej ji Toni£ce,

ale a´ uº nic neotvírá, ºádný dopis,

dnes nep°ijedu. Jsem uº dva dni v Praze.
Tv·j Jakub

175 Antonie Studená, dcera Marie Studené, nevlastní sestry Jakuba Demla. Slouºila ve vile.
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[po 1935]
Milé brat°e,
prosim T¥, hnedka mn¥ po²li 2[...] kus· ty n¥mecky knihe Das Lied eines wahnsinnig gewordenen Soldaten,

176

só v knihovni dule u dve°í! A po²li mn¥ v²ecky

exemplá°e (co jich tam najde²) knihy Ein denkwürdiger Tag in Kukus,

177

najde²

je v tom malym pokojíku vedle knihovne v ty velky halma°e meslim, v²ak jich
tam uº moc néni. Ale po²li to hned, z N¥mecka to scó! A tak bodem jako Mussolini dobévat eche vod severo i vod jiho, jakobe se °eklo tak °ikajíc ku p°iklado
Baj²píl vod hlave a vod prdele. Nazdár! Heil! Sta°p·ch!

178

Rosa

176 Píse¬

schválila!

vojína ²ílence.
den v Kuksu.

177 Památný

178 Marie Rosa Junová.
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[po 1935]
Milý brat°e,
tuto ned¥li mezi jednou a druhou hodinou po poledni, ale néspi² p°ed druhó
hodinó vodpoledne nep°ijedem, protoºe vyjedeme z Prahe aº po deváty hodin¥
dopoledne autem a z Prahe do Tasova je 200 kilometr· a me za hodino nemuºeme

179

ujet víc neº 60 kilometr·. A tak T¥ prosím, °ekni mlady Uhlí°ce,

abe nám za-

topila ve t°ech pokojích, a to v knihovn¥ a v kapli a navrchu v B°ezinovy sekni£ce
a mosí se topit hned vod rána, abe tam belo teplo a ótulno. A p°ijedeme ²ty°i:
teda já, Rosa Junová,

180

m·j domácí pán

181

182

a jeho paní.

A bodeme v Bosni aº

do st°ede. A a´ je v Bosni £isto ! Zem i okna! A´ to Uhlí°ka ud¥lá! A snad by jí
Marti£ka

183

pomohla.

Ten m·j domácí pán má auto a sám bude ²oférovat a p°ijede se svou paní
a budou s náma v Bosn¥. A tak nás v Bosni £eké po druhy hodin¥ vodpoledne
nédyl, ale pé²i vo hodino spi². Vostatni Ti povíme óstn¥.
Tak naschledanó! F²eci ²ty°i! Pozdravujeme T¥:
Jakub
Rosa Junová

184

Skautík

179 Paní, která chodila uklízet do vily.
180 Marie Rosa Junová.
181 en¥k Vo°ech.
182 Marie Vo°echová.

183 Marta Demlová ml., nete° Jakuba Demla.
184 V²echny podpisy psány vlastní rukou doty£ných.
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16. IV 36
Milý brat°e,

185

prosím T¥, posílej v²ecku po²tu odedne²ka zase do Prahy na adresu sl. Rosy!
Pozdravuju T¥. Já asi za týden p°ijedu k Tob¥.

Jakub

186

Skautík

185 Marie Rosa Junová.
186 Jan Amos Verner, psáno vlastní rukou.
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1. 8. [36]
Tade v Bavo°ích je p¥kn¥ a vo polovi£ko lacin¥já neº v Dráº¤anech a v Berlín¥.
A pivo dobry a lidi moc hodni, aº m¥ to p°ekvapuje! Take pi²o Kry²ovce.

187

Jakub

187 Franti²ka Kry²tofová, sestra Jakuba Demla.
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[27. 9. 1937]
Milý brat°e,
tak T¥ e²£e jednó v²eci pozdravujem. Za dva poslední dni vyexpedovala Rosa

188

p°es 100 knih, v²ecke te, cos poslál v tem £ernym kufro! Kniºko novó (Vraºda)
dodá nám kniha° aº zétra, na sv. Václava. Svátek sv. Václava je svátek státní, ale
v Praze se celé den bode pracovat... I chodák Rósa mosi do kancelá°e do jedny
hodine, t°i hodine jí tedy vodpustijó! Ale u kniha°· se pracuje zétra celé den
jako jindá! V£erá jsem se seznámil s vdovou po ma¤arském generálu Kövessovi,
baronkou Theklou Kövess-Mensshengen, bel sem s ¬ó sám dv¥ a p·l hodine, vona

189

je v ím¥ jako doma, moc sem se dov¥d¥l, take vo hr. Huynovi,

svaté Otec ho

vehnál a take mn¥ vepravovala vo svéch dvou d¥tech, syn její je °editelem velké
americké olejá°ské spole£nosti a e²£e je svobodné, za válke bel u rakósky Marine,
dcera také je e²£e svobodná, ºije ve Vídni, paní baronce sem dál toho ²ilenyho
vojáka n¥mecke a dneska sem jo náhodó potkal na hulici, tak sem jo ze zdvo°ilosti
pozvál k nám na ob¥d a vona vopravdo p°i²la a tak bela s nama, ale vona je po
nemoci, jede z Kadlovéch Var·, tak má skro v²ecke jidla zakázany, ani polivko
nesmi. Bela po vob¥d¥ e²£e se mnó, vokazoval sem jí knihe, vyp·j£ila si do zét°ka
Die Puppe a dala mn¥ svó vide¬skó atreso, aº bodo ve Vídni, abych jo nav£ívil.

Ná² byt moc chválila. Vona má ºlu£ovy a ledvinovy kamínke, tak sem jí dal recept
na te bylinke. Adaj·!

188 Marie Rosa Junová.
189 Pavel hrab¥ Huyn.
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25/10 [19361939]
Milý brat°e,
milostpaní Ti vzkazuje, ºe s t¥ma bramborama nemusí² a nemá² chvátat, aby pré
ré²i dob°e veschle, abe se nezapa°ile, protoºe pré její sklep je vlhké, tak pré je
£aso dost aº za 14 dní! A noviho je dost, v listopádo vedáme 2 novy velky knihe
moc p¥kny, s vobrázkama, a v tem samym listopádo Rosa

190

se vodstihuje do

Brna, dostala tam moc lep²í místo, vo 250 K£ m¥sí£n¥ víc, neº má tade v Praze.
To se kóká², co? Ta praºská rma jo nesce pustit a ºe pré be jí také p°idali, ale
Rosa se nedá drºet a její rodi£e také to schvalujó, aby to misto v Brn¥ vzala a tak sle£no Róso brzo vo£ekávé v Bosni a to elektriko tam vepni a to kole£ko
na chodb¥ u kuchyn¥ v kótko u téch sklen¥néch dve°i zamoté napravo, aby voda
ne²la za d·m ke sklepo do róre. kerá be mrazem praskla. V²eci T¥ pozdravujeme,

191

take Karolinka!

Jakub
Ji°í Blaºek
Blanka Blaºková
Juli Blaºková
Rosa

192

Miroslav Vy£ítal

190 Marie Rosa Junová.
191 Karolina Dondová, zvaná Karli£ka, hospodyn¥, po smrti rodi£· Blaºkových se starala o jejich
d¥ti, stala se sou£ástí rodiny.

192 V²echny podpisy psány vlastní rukou doty£ných.
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[b. d.]
[...] Je²t¥ na to T¥ upozor¬uju: na ve°ejném lístku mi nikdy nepsávejte; tady je
taková mrcha na po²t¥ a ta v²echno roztrubuje po celém m¥st¥ a okolí, kdo a co
komu pí²e ... Uº se na ni chystám, jen jestli je²t¥ n¥co málo zpozoruju.
Starý Bernscherer i jeho ºena (leºí s nohou) m¥li ze mne velkou radost, musel
jsem pít víno jejich, dvojí, a jíst ... Johann vozil hn·j; má 3 d¥ti, Anton 10.
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[b. d.]
Milé brat°e,
p°i¤ s rodinó na vobjed, máme telecí pro nemocnó vosobo moc dobry, je toho
dv¥ kila!
Jakub a Spol.

4.1 Korespondence
4.1.4

111

vagrové Mart¥

1
[po£átek února 1910]
Paní Mart¥ Demlové pozdravení!
Paní, mohl bych Vás n¥kdy poºádati o n¥co pen¥z? Dnes tak ne£iním, jen se
ptám. Av²ak upozor¬uji, ºe bych poºádal a p°ijal jen p·j£ku a to na 5 % a na
dobu dle úmluvy. Musím si Vám post¥ºovati, ºe mne mnozí z mých blízkých povaºují za £lov¥ka, jemuº se mohou poskytovati jen dary. I odbývají mne almuºnou,
necht¥jíce v¥°it, ºe bych kdy mohl spravedliv¥ oplatit. Tím se arci stává, ºe potom i já ned·v¥°uji a takovým osobám na sto mil se vyhýbám, abych se nemusel
za n¥ styd¥ti. Jestliºe Vám dnes, milá Paní, p°edkládám takovou otázku, bu¤te
uji²t¥na, ºe jsem bezpochyby tisíckrát veselej²í neºli moje básn¥ a ºe se naráz
stanu milioná°em, jakmile najdu up°ímnost.
Vá² Jakub Deml
P. S. Paní ²vagrová, neznáte náhodou jednoho z obou pán·, kte°í se jmenují
Kryl a Scotti? Jeden z nich se totiº hlásí jako m·j p°íbuzný, a já se nemohu
rozpomenout.
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Babice, po²ta Lesonice, Morava 1910
V den Sedmi Sv. Zakladatel· [17. 2. 1910]
Ave Maria.
Milá Marto,
po dlouhé dob¥ dostávám z Tasova list, který mne nezarmoutil, list Vá². Po 17
rok· znalo pro mne moje rodi²t¥ jen stesk, ho°kost, obavy a zklamání. A v tomto

193

posledním £ase, tj. od toho dne, kdy jsem ode²el z Martínkova,

aº do dne²ka,

ti, kte°í v Tasov¥ si na mne pomysleli, m¥li pro mne jen politování, nebo dokonce
hn¥v a opovrºení. Nebudu se o tom ²í°iti, bratr Vám to m·ºe °íci. V mém rodi²ti, které, vím to k svému ºalu, zasadí jednou pam¥tní desku na chalupu, kde
jsem ponejprv zaplakal, a mým jménem ozna£í n¥kterou ulici  nebylo £lov¥ka,
jenº by m¥l sebenepatrn¥j²í zájem o Krásu a Spravedlnost, jimº jsem sv·j ºivot
zasv¥til. Teprve Vy, Marto, se na mne nemra£íte a p°ed mým vnímavým srdcem
nelamentujete. Dle toho se mi zdá, ºe nejste ze Severu, nýbrº z Jihu, kde noc
a zima dlouho netrvá. Uº mi tisíckrát napadlo: ale coº jsou te¤ v²ichni lidé hovada, ºe nic jiného necht¥jí neºli d°ít a d°ít? A ani jednomu se nechce ºít? I kdyº
se baví vespoln¥, jest to zase jen d°ení a ºádná zábava. Coº se nikdo nechce radovat? Ale t¥mito úvahami Vás trápit nebudu, milá Marto  zvlá²t¥ kdyº mi
svými slovy poskytujete látky k lep²ím v¥cem. Vy mne nezahanbujete, d·v¥°ujíc
mn¥. Vy mn¥ d·v¥°ujete, znajíc mne p°ece jen z doslechu, p°icházíte ke mn¥ jako
£lov¥k k £lov¥ku, a to jest vzácné dnes. A tolik £estné, ºe ani oba tasov²tí otcové
duchovní

194

nejsou s to se k tomu dopracovati, a£ jeden z nich jest d¥kanem.

Básník jest dnes stejn¥ proklet jako Sv¥tec, a proto mu bude mnoho odpu²t¥no.
Ale i o t¥chto v¥cech povím Vám více jindy. Musím p°ec odpovídat na Vá² krásný
dopis. Pravíte, ºe jste moje psaní p°ijala s radostí. V¥°ím tomu, neb Va²e odpov¥¤ to dosv¥d£uje. A také jste mi odpov¥d¥la bez prodlení. P·j£ku mi nabízíte
bez úrok·, d¥kuji Vám, dáváte mi p°íleºitost, abych tím lépe ji p°ijal. P°ijímám
ji. Máte-li ty peníze pohotov¥, po²lete je, prosím, hned. Bu¤te uji²t¥na, ºe Va²e
p°ání v té v¥ci budu v¥rn¥ respektovati, tedy, jakmile budete on¥ch pen¥z pot°ebovati, vrátím Vám je, ale doufám, ºe mi Va²e pomoc bude na ²t¥stí, takºe se
to m·ºe státi spí². Skute£n¥ rád bych v¥d¥l, který z obou pán·

195

to jest, sami

mn¥ to sd¥lili jen v²eobecn¥, aby se nezdálo, ºe jejich sd¥lení jest zi²tné, nebo´
pro mne pracují (jsou majiteli knihtiskárny) a musím °íci, ºe jsem s jejich prací
velmi spokojen. Z t¥chºe d·vod·v ani já nechci se k nim chovati hned na ponejprv
p°íli² po známu.  Co stále d¥lám? Pí²u a pí²u a op¥t pí²u. Po²lu Vám to v²e
aº ti²t¥né. Dosavadní moje spisy beztoho uº jste £etla: £i ne? i mám Vám n¥které poslati? Napi²te, které a s radostí tak u£iním. Jen p°ije¤te, t¥²ím se na Vás.
V°ele Vá² Jakub Deml

193 1. 11. 1906.
194 Franti²ek Florian.
195 Kryl a Scotti.
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V den Sv. Vojt¥cha 1910 [23. 4. 1910]
Milá Marto,
vzdor svým sv¥toznámým nepravostem dnes jsem se velice obveselil, a zdrojem
dne²ního veselí mého jest list, jejº jsem obdrºel od otce. Povaº jen, du²e dobrá, po
£ty°letém ml£ení tatínek zase jednou mi pí²e! A k tomu s touº oteckou srde£ností
jak p°ed £ty°mi roky! Florian jest tatínkovi darebák, hádej, který? Ten staro°í²ský,

196

197

nebo tasovský?

Já nevím sám, protoºe tatínek posílá do horoucích

pekel oba st°ídav¥. Tolik v²ak mi pí²e otec, ºe na silnici k He°manicím pomiloval
ho tasovský pan d¥kan, a °ekl mu p°esoucitn¥, ba na srdce mu kladl, abych co
nejd°íve do Tasova na faru za ním p°i²el, ºe mne zve a ºe mn¥ p°átelsky poradí,
jak mohu p°ijít zase ke svymu jsa v²ak jiº pon¥kud p°esycen cestováním, nemohu se tak hned do Tasova vypraviti, i hodlám se s rozmilým panem d¥kanem
domluviti písemn¥ ; k tomu v²ak pot°ebuji (jak se mi zdá) aspo¬ jedné z obou
malých broºur, p. d¥kanem o tasovském kostele a robotách sepsaných a vydaných. Prosím T¥ tedy, p°imluv se u svého muºe, mého bratra Antonína, aby si
neobt¥ºoval jednu z °e£ených kníºek vyhledati a okamºit¥ mi ji poslati do Staré
í²e. Obracím se k Tob¥ s touto ºádostí, protoºe bratr na mou poslední zásilku

dosud mi neodpov¥d¥l, i pot°ebuji prost°edníka. Krom¥ Vás t°í nemám v Tasov¥
nikoho, s nímº bych mohl o t¥chto v¥cech rychle jednati. Vá² p. d¥kan mluvil
s tatínkem a do tatínka o mn¥ mnoho, i slu²í se, abych mu na tu jeho pastý°skou
pé£i o mne neodpov¥d¥l jen halabala. P·j£ka Tvých 200 K nese v Tasov¥, jak
vidí², brzo ovoce, a toto ovoce, abych mluvil biblicky, jest sladké hrdlu mému.
Tatínek v tom svém list¥ hrdluje proti mn¥, proti Vám, proti Matyld¥,

198

proti

v²em, jen ne proti  Atd. Musím dnes ukon£iti jiº tyto °ádky, a£ nerad, po²ta

199

uº na dopis £eká. Pozdarvuji Vás t°i, moji drazí, up°ímn¥. Od R·ºenky

jsem

lístek dostal: díky! Pi²te mi brzo n¥co.
Jakub Deml
Moje adresa:
Jakub Deml
Stará í²e Morava

196 Josef Florian.
197 Franti²ek Florian.

198 Mathilda Va¬ková.
199 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
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[£ervenec 1910]
Milá Marti£ko,
tento dne²ní m·j list z ruky nedávejte, a krom¥ Vás ve Va²em dom¥ nikomu neukazujte, sic tatínek nebo Josef vyvedou zase n¥jakou oslovinu. V tom, co tasovský

200

p. d¥kan

pí²e Babickému p. auditorovi,

201

jest plno kli£ek, há£k·, pastí, oprá-

tek, samé snad, samý st¥ºovatel, samé jak pom¥ry znám, samé mohl by, a potom

to po´ouchlé kdyº podmínky vyplní atd. Pana auditora velice to dopálilo, ºe se ti
páni tak p°etva°ují, ale napsal tasovskému d¥kanovi, ºe mu srde£n¥ d¥kuje, ºe se
toho nevinného P. Jakuba Demla tak ujímá, sám ºe nem·ºe nic raditi, protoºe
oba dopisy konzistorní nadobro si odporují, jeden jest £erný a druhý bílý, takºe
si z toho £lov¥k nem·ºe nic vybrat. Mn¥ konzisto° napsala toto:

£. 3294. Z biskupské konzisto°e v Brn¥, 7. £ervence 1910

Velebnému pánu Jakubu Demlovi.

Biskupská konzisto° na°izuje Vám pod trestem kanonické poslu²nosti
a pod jinými tresty, abyste sem podal ºádost o p°evzetí na trvalý odpo£inek (tj. penzi), jak Vám jiº zdej²ím p°ípisem ze dne 25. února 1909 £.
991 bylo na°ízeno.
Dále se Vám na°izuje, abyste sem ohlásil místo svého pobytu. Zakazuje se Vám s tímºe d·razem, jak zhora pozna£eno, abyste neroz²i°oval
mezi lidem ºádných tiskopis·, broºur neb rukopis·, dokud nebyly zde d°íve
schváleny.
O tom, zda rozkaz· a zákazu chcete poslechnouti, podejte sem zprávu
do m¥síce.

Dr. J. Hodr, kanclé°,
Jos. Kratochvíl, tajemník

Na to jsem jim odpov¥d¥l:

200 Franti²ek Florian.
201 Josef ev£ík.

4.1 Korespondence

115

Ten den p°ed svátkem Svatého Ale²e ebráka 1910
[16. 7. 1910]
Nejd·stojn¥j²í biskupská konzisto°i!
V nejhlub²í úct¥ podepsaný osm¥luje se k vybídnutí ze dne 7. £ervence 1910 odpov¥d¥ti po zralé úvaze jak následuje:
1. ádost o p°evzetí na trvalý odpo£inek nepodávám a podati nemohu,
protoºe sv¥domí naprosto mi to nedovoluje.
2. Trvalé místo svého pobytu udati nemohu, protoºe pro nedostatek
prost°edk· k ºivobytí nucen jsem pobyt voliti dle okolností, odvislých
hlavn¥ od milosrdenství p°átel, kte°í mn¥ je²t¥ zbyli.
3. Velmi rád a velmi ochotn¥ podrobuju se rozkazu neroz²i°ovati mezi
lidem ºádných tiskopis· Církví Svatou ímskokatolickou neschválených.
iním tak s radostí, nebo´ od té doby, kdy bují modernismus (papeºem
zakázaný) i mezi cenzory katolického tisku (ti cenzo°i jsou v brn¥nské
konzisto°i! ), já sám s nejv¥t²í opatrností blíºím se ke knihám a spis·m,

jeº církevního potvrzení nemají. Pokud se týká rukopis·, osm¥luju se
podotknouti, ºe nikdy jsem jich mezi lidem neroz²i°oval, a ºe tedy pravé
p°í£iny tohoto zákazu nemohu jasn¥ pochopiti.
V nejhlub²í úct¥ Jakub Deml, kn¥z církve ímskokatolické
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5
v Babicích, p. Lesonice 26. VII. 1911
Milá ²vagrová,
v¥rný dluºník Vá² p°ichází vám gratulovat k jmeninám, hlavn¥ tím, ºe se cítí
dosti zdráv a bankrot mu celkem nehrozí, nýbrº naopak uºívá prázdnin v mí°e
bohaté, coº zas jest moºno tím, ºe dostává m¥sí£n¥ vysoký plat, to jest, 43 K,
ro£n¥ tedy a celkem 520 K, krom¥ toho, co si vyp·j£í a neplatí. Ta turecká vojna
uvede nance zemské zase do po°ádku, a také si mnoho slibuju od argentinského
masa a od aeroplánu, jejº se hodlám pokusit vynaleznout, a£ nepojedu-li objevit
jiºní to£nu. Kdyby Vám psal n¥kdo ze Staré í²e, nikomu neodpovídejte, dokud
se mne neporadíte.
A kdyby k Vám n¥kdo p°i²el ze Staré í²e, nap°. n¥jaká jepti²ka, nikomu
nic neslibujte a pen¥z ºádných nedávejte, sice toho budete litovati. Jíst a pít, ba
i nocleh, poskytnouti m·ºete. Jen sliby jsou nebezpe£né a peníze. Tyto v¥ci Vám
podotýkám, pon¥vadº Studium uº p°estalo a mojí bývalí kompa¬óni v²elijakým
zp·sobem hledí vyko°istit mých p°átel. Dejte si tedy pozor, a jestli Vám ode
dne²ka p°ijde ze Staré í²e n¥jaká kníºka, ihned ji po²lete retour, sice ji musíte
krvav¥ zaplatit!
Jakub Deml

202

Co d¥láte po°ád, ºe ml£íte? R·ºenka

zrovna tak, jakobyste se proti mn¥ zu°iv¥

rozml£eli. i myslíte, ºe k Vám nemohu brzo p°ijít?  Panu po²tmistrovi uº
docela nic nerozumím, protoºe mu stokrát pí²u a tisíckrát telegrafuju, a on mn¥
neodpovídá. P°etrhl se mu zub?
POZDRAVY zblízka!

Pan auditor

203

uº se uzdravuje a ºe v²echny Vás pozdravuje!

202 R·ºena Fialová, sestra Marty Demlové.
203 Josef ev£ík.
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6
[po kv¥tnu 1919]
Milá Marti£ko,
uº to je se mnou pomalu jako s Vámi, to jest, já sice neva°ím a nechovám, ani
nekojím, ale je to u mn¥ jak v hlavním vále£ném stanu, nem·ºu sta£it psát, lidi
si myslí, ºe mám b·chví jakou silu, a tak m¥ ze v²ech stran volají na pomoc.
P°isp¥l jsem na pomoc doktoru Durychovi

204

(tomu, co psal taky do IV. lép¥jí )

a jenerál v Praze mne cht¥l za to ºalovat, prej se vztekal, ale jinej pán mu prej
°ekl, aby m¥ nechal bejt, ºe prej jsem básník a ºe prej vod básník· si musí £lov¥k
nechat moc líbit a drºet hubu.
Dr. Durych k nám z P°erova jezdí a my k nim také uº jsme zajeli, já n¥kolikrát  on plombuje zuby, jestli budete n¥kdy pot°ebovat plomby, tak sem musíte
zajet, anebo esli po²tmistr zase bude chtít plombovat ty maly selátka, esli je zas
bude mit.
Te¤ mne ºádají o pomoc proti jednomu rakouskýmu hovadovi vojíni celé

205

jedné divize  zeptejte se Karli£ka, co je to divize. Fará° Tvar·ºek

vydal proti

mn¥ ti²t¥ný leták, dneska jsem to dostal a to víte, ºe mu t¥ch pár posmrtných
facek Mu¬kovi dluºen nez·stanu. V tisku mám dv¥ v¥t²í knihy, to se ví lép¥je
a t°etí chystám, zkrátka tuze moc nezahálím. V nejbliº²í dob¥ p°ijede socha°
Bílek

206

do Jino²ova vytesat pomník na hrob¥ Matyl£in¥,

208

vlastn¥ pan Vo°ech

207

uº jsem to za°ídil,

architekt byl tak hodný a v²echnu tu p°edb¥ºnou práci pro

socha°e v Jino²ov¥ vykonal a celá obec jino²ovská prý mu p°i tom pomáhala. Ten
pan Vo°ech i jeho paní jsou zlatí lidé, takoví hodní a v²ecko by kaºdymu ud¥lali.
S nima chci pracovat i v budoucnosti, protoºe takových poctivc· musí pohledat,
jak jsou oni. Rád bych, aby mn¥ pro lép¥je nakreslili co nejvíc obrázk· z Tasova,
neºli odejdou na Slovensko. Jestli tedy snad k Vám za tím ú£elem na pár dní p°ijedou, tak jim prosím Vás dejte nocleh  od Vás by p°ijeli sem k nám a od nás
se asi pustím s nimi na to Slovensko n¥co hledat. V poslední dob¥ mne napadlo,
jestli bych nem¥l chtít énvald, ten jino²ovský zámek  kdybych jej cht¥l, tak by
to moc práce nedalo, mne v²ak více láká to Slovensko. Uvidíme, co se dá d¥lat.
Dneska jsme byli na konvalinkách a zmokli jsme.  V Praze jsem byl nedávno 
ale jen na dva dni, první nocleh jsem m¥l u p. °editele Hummelhanse,

209

co je

°editelem Lidové tiskárny, on i jeho paní jsou lidé k pomilování, on mi dal hrst
vzácných doutník·, já si je pokou°ím z fajfky. Druhý nocleh jsem m¥l u socha°e

210

Bílka, proti doktoru Kramá°ovi

 abyste v¥d¥la, kde to je, aº tam p°ijdete. Ten

fará° Tvar·ºek o mn¥ v té své broºurce drze lºe, ºe prej jsem vystoupil z církve,

204 Jaroslav Durych.
205 Arno²t Tvar·ºek.

206 Franti²ek Bílek.
207 Matylda Demlová, sestra Jakuba Demla.
208 en¥k Vo°ech.
209 Franti²ek Hummelhans.
210 Karel Kramá°.
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ale já v Praze, v P°erov¥, v Olomouci i v Novém Ji£ín¥ v tomto m¥síci slouºil
jsem m²e svaté a ºádnému v t¥ch m¥stech a kostelích nenapadlo mn¥ to zakazovat,



a£koli dob°e v¥d¥li, kdo jsem! Takový lhá° je fará° vladislavský, °ekn¥te to v²em
ob£an·m! V Praze jsem byl hostem také v rodin¥

Mikolá²e Al²e, nejslavn¥j²ího

£eského malí°e. Zkrátka, je toho mnoho, co bych Vám m¥l je²t¥ °íct  zatím teda
aspo¬ toto. Marto ²vagrou²ku kystyhant!

211

Jakub

211 Ruce líbám.
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7 (fragment)
[podzim 1919]
Milá paní Marto,
do ternberka jsem p°ijel aº po 1 hodin¥ v noci, protoºe vlak brn¥nský na dvou
místech se zpozdil o celých sedm hodin!

212

Mami£ka

se zase nachladila, má rýmu velkou a hlavu zateklou a dnes celý

den musí leºet.
Prosím Vás, Marti£ko, hle¤te k tomu, aby po²tmistr kaºdodenn¥ celou hodinu
se u£il telegrafovat, a´ si to opakuje. Do té Med°i£e a´ hned jede! A ne jednou,
a t°ebas a´ je tam do rána!! A k tomu p. Závodskému a´ taky jde na hodinku,
on mu to rád vysv¥tlí, ten elektrický aparát. Proto adresuju dne²ní psaní na Vás,
Marto, protoºe Vy u Antona nejvíc zm·ºete: vyhazujte kaºdého, kdo p°ijde po
ú°ední hodin¥, a sama Antona zkou²ejte, od 8. do 9. ve£er samotného jej na po²t¥
zav°ete a zkou²ejte! Nebo´ jestli tu zkou²ku ud¥lá, tak se mu zvý²í gáºe i penze
o celé tisíce!! A dnes má tak výbornou protekci a cestu jsem mu i já v²emoºn¥
usnadnil, a´ toho tedy vyuºije!
Vá² Jakub
Paní doktorová

213

uº byla s muºem u notá°e a ud¥lali smlouvu k tomu pot°ebnou

dle zákona, ale podle zákona musí oba p°ijít k soudu je²t¥ dvakrát a to ve lh·tách
sedmidenních, takºe poslední stání (je to formalita zákona) bude ve £tvrtek 18.
prosince, proto pí doktorová nem·ºe odjet d°ív, ale já sám do Lubochn¥ odjet
nechci, protoºe v hotelu by mn¥ p°i²lo ºivobytí draho a sám si va°it nemohu, proto
v²echnu korespondenci posílej mn¥ sem do ternberka, dokud Ti neoznámím, ºe
jsme uº v Lubochni. Je²t¥ jednou T¥ prosím: opakuj si kaºdodenn¥ ty telegracké
zna£ky, protoºe k té zkou²ce m·ºe² být zavolán uº za týden!! Hned, jak ministr

214

odpoví. Nech v²eho, nech ºvan¥ní, nech i Karlí£ka

a u£ se, abys za tejden n¥co

v¥d¥l! Protoºe kdybys propadl, uº víckrát ke zkou²ce bys p°ijít nesm¥l, pan Barvi£
mn¥ °ekl, ºe to bude zvlá²tní milost, jestli T¥ ministr ke zkou²ce pustí, protoºe
prý zákon je proti tomu.

212 Pavla Kytlicová.
213 Pavla Kytlicová.

214 Karel Deml, syn Antonína Demla.
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8
[19191920]

215

A tak jsme s mami£kou

uº v tom novém sv¥t¥, museli jsme p°eplavat t°i °eky

a t°i hory a je²t¥ po°ád pr²í. Marti£ko, to jsme zkusili. Pi²te nám brzo a moc!
Nazdar Jakub
Aº se trochu zotavím, napí²u hodn¥! Po£así je bídné! Co d¥lá telegraf ?

Srde£n¥ zdraví Pavla

215 Pavla Kytlicová.
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Nete°i Mart¥

1
6/2 1960
Milá Marto,
prosím T¥, po²li mn¥ ten latinský kn¥ºský breviá°, £ást jarní, má £ernou koºenou vazbu se zlatou o°ízkou a na h°bet¥ zlatý nápis Breviarium Romanum PARS
VERNA. Tu £ást zimní (PARS HIEMALIS) mn¥ jsi sem tehdy p°ed £tvrt rokem

poslala správn¥, doufám tedy, ºe trefí² i tuto jarní, jsou v ní uº samé jarní svátky,
svatý Tomá² Akvin., sv. Josef, zv¥stování Panny Marie atd. Po²li mn¥ tu rekomando, nebo ve st°edu p°ivez.
Po Va²em odchodu aº do noci dostal jsem je²t¥ mnoho náv²t¥v...
Jakub
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2
18. III. 60
Pan doktor mi °ekl, ºe m·ºu jíst v²ecko, na£ mám chu´, také itrnice! Zatím Ti na
n¥ posílám n·ºky a pilku a sekeru!
Svatý Josef ºije, a´ tedy ºije i ve svých d¥tech.
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3
12/IV 1960
Milí a laciní zahradníci,
dá-li Pán B·h, p°ijedu do Bosny tento Zelený £tvrtek.
Jakub
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4
10. V. 60
Byli v Tasov¥ Ji°í Blaºek a Du²an Stra¬ák? Kvítka zasázeli? Co jsem odejel
z domu, nemám od Vás ºádné zprávi£ky - a telefonicky se nemohu dovolat. P°ijdu
o rozum. Pot°ebuju n¥co v¥d¥t o zahrad¥ a o kvítkách. Pro mn¥ nem·ºete poslat
ani slovo???
A ledaco bych tady pot°eboval a nikdo na to nedbá!!
Rada bez rady
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5
19. V. 60
Milá Marto,
prosím T¥, postarej se hodn¥ dob°e o paní Pechovou,

216

pan Romeo

217

je od ní !

Ona Ti pro zahradu m·ºe a chce kv¥tin je²t¥ dovézt! V²echno zaplatím já, neboj
se dluh·!
Jakub Deml

216 Podle vzpomínek Marty Milotové se jedná o paní z Prahy, která p°ijela na poh°eb Jakuba Demla
i se svojí dcerou. Dcera políbila Demlovu ruku v rakvi a tím na sebe upoutala pozornost.

217 Romeo, siamská ko£ka.
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6
20. V. 60

218

Braito

219

uº je venku jako Zahradní£ek

 aº si voddechnó, p°indó do Bosne.

Dob°e, ºe kvítka uº só zasazeny!
Jakub Deml

218 S. M. Braito O. P.
219 Jan Zahradní£ek.
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7
6. VI. 60
V pátek p°ijedu na ob¥d do Bosny. Ve st°edu T¥ tady £ekám. Zalívejte k°titelnici,
ten záhon pod oknama hodn¥ u zdi a cementové truhlíky.
B·h Vás opatruj!
Jakub
Dnes v noci mladá kavka si mn¥ sedla za okno a nedala se ani ráno vyhnat.
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8
28. VII. 1960
MÁ POSLEDNÍ VLE

Ke cti ss. Petra a Pavla  v²ech mých fyzických i duchovních statk· (d·m s ve²kerým za°ízením, zahrada, literární dílo) univerzální d¥di£kou ustanovuji a jmenuji
svou nete°, dceru mého bratra Antonína, paní Martu Vrbovou v Tasov¥.
Jakub Deml
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9
T°ebí£, nemocnice interna 20. X. 60
Milá Marto,
Dr. Karel Tomek tady není, je na t°ím¥sí£ním kurzu v Brn¥, bude v T°ebí£i
primá°em. Nyní mne s p. primá°em ádkem o²et°uje p. Dr. Pokorný, také moc
hodný a m·j starý známý.

220

Z t¥ch Klánovic p°ijede Josef

v sobotu, aspo¬ tak °íkal, on neví, ºe jsem

zas v nemocnici, já mu nepí²u, aby se nepolekal.
Na te Du²i£ke déte na hrob Pavly Kytlicové 2 kv¥tine, ale rad²i £erveny nebo
ºluty nebo modry, protoºe téch bíléch bode v²ade pod pózo.

221

Marti£ka

a´ dá na oltá° £isto vodo, anebo ra£i 2 kv¥tiná£e (a pod n¥ miske!)

jako na ten hrob, ale na hrob¥ rozsvi´te take 2 svi£ke.
Nohy se mn¥ lep²ijó, dneska sem bel na rentgen¥.
Z Prahe £ekám neco pilnyho vod graka p. Aloisa Chvály, aº to p°ijde, tak
mn¥ to rekomando dob°e zabaleny po²li.
Ve st°edu Vás nekoho bodo £ekat!
Kaºdé den prohlidnite celé d·m a zahrado, zlod¥j £íhá!
Pozor na vohe¬!

220 Josef Deml, syn Josefa Demla st.
221 Marta Milotová.
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10
[listopad 1960]
Milá Marto,
dnes mn¥ °ekl MUDr. Pokorný, ºe mne pustí do Tasova aº ve st°edu, to je 16.
XI., protoºe pan primá° ádek musel v£era odejet a chce m¥ je²t¥ vid¥t a vrátí
se aº ve st°edu. Podle toho to u mne za°i¤. Dnes m¥ zase váºili a váºím 56 kilo
s i ba£korama. Ani tomu nechci v¥°it, ºe be ba£kore vaºile tak málo: p°ed 10 dny
m¥l jsem 70 kilo, te holke bu¤ ²patn¥ vidijó, nebo m¥ ²idijó, nebo jako id imek

222

mají ²patny kvichte!

Nebo nedosléchám!

222 Závaºí.
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11
24. I. 61
P°ijedu tento pátek, prosím, v²ady zatopte!
Jakub Deml
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12
223

10. 2. 1961
Milá Marto,

protoºe se blíºí zima mého ºivota a já uº sotva brzo p°ijdu do Tasova, prosím T¥,
po²li mn¥ sem je²t¥ v²echny zbylé rukopisy mé. Profesorovi Milo²i Dvo°ákovi za
tím ú£elem jsem dal svá práva a také v²echny návody, proto mu ned¥lej ºádné
p°ekáºky.
S pozdravy Jakub Deml

223 Psáno n¥kolik hodin p°ed smrtí.
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Josefu Vrbovi, manºelovi nete°e Marty

1
[1960]
Drahý Josífku,
nem·ºu se do£kat Va²eho slova. Kníºe£ku Triptych uº tady celou mám. Je malá
jako dukát, ale draº²í neº bache¬a. Ráno jsem psal Mart¥, ºe p°ijedu v pond¥lí,
ale dnes mi pan primá° °ekl, ºe m¥ pustí aº v hoteré, teda o den pozdijí. V²ecke
jabló²ka a´ mn¥ králíci nezeºeró. A Romeo

224

a´ se drºí a to tróbo nastaví, peníze

nejaky p°ivezo.
Jakub
Tasovskému po²tovnímu ú°adu uº jsem oznámil, ºe se zase vracím do Tasova.

224 Romeo, siamská ko£ka.
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2
29. VIII. 1960
Josefu Vrbovi  milé Josífku, ukaºte, ºe jste tvrdé jako dub: drºte tento d·m
vysoko nad kravínem!
Jakub Deml
Josef Palas

225 Dopsáno propiskou jiné barvy.

225
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3
30. XI. 60
Pane sekretá°i, milé Jozífko,
sta°ec z Bosny prosí o £ínské tabák, neº mo p°inde z Texaso.
Ten samé
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Prasynovci Karlovi

1
Léta Pán¥ 1957 po tem jubileum
Milé Karliko,
kópil sem na£erno vod Jozifka Palase z Bosne vedli Slámovéch velkozemana t°i
padesátke vobili a tak bech ti prosil, debes mn¥ to dneska po tm¥ a po dojení
vodvezl te sám, bu¤ na traka£o nebo na vozéko, ale jist¥, dostane² vod kaºdyho
petla jedno cigareto, a esli T¥ milé Josifek Vrba

226

doprovodi láskav¥, dostane

také. Tak teda Vás £ekám,
Tv·j stré£ek

226 Josef Vrba, Karl·v otec.
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Pranete°i Mart¥

1
1/11 1960
Marti£ko,
I) doufám, ºes nezapomn¥la na 1. listopadu nebo na Du²i£ky jít k stolu Pán¥,
II) máte prý te¤ n¥jaký den prázdno, a´ tedy chlapci t°eba v Moskv¥ nebo v Pa°íºi
ud¥lají tu troubu z jednoho kusu, a dost dlouhou, aby nepadala na hlavu! A´ je
hotova uº tento týden, protoºe moºná p°ijedu spí²...
III) Marti£ka m·ºe ud¥lat kominá°e v mém £ibuku, abe veschl;
Zatím pozdrav králík·m, po°ád se mn¥ o nich zdává, psáno na posteli a bez
[...]

4.2 Seznam zkratek

4.2

Seznam zkratek

£./£ís.

£íslo

K, Kr.

koruna

Msgre.

monsignore

p.

pan

P.

pater

pí

paní

t. m.

tohoto m¥síce

zl.

zlatý (m¥na)
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Vysv¥tlivky k edici

4.3.1

Rodi£·m

1
... m·ºete jít aº p°i mé primici...

 Primice se konala 27. 7. 1902. Deml byl

vysv¥cen na kn¥ze biskupem Franti²kem Salesiem Bauerem v katedrále sv.
Petra a Pavla.

2
Matutinum

 No£ní modlitba.

Na jelínku podkasaná uº nejezdí lesní panna.

 Parafráze ver²· na jelínku

podkasaná/ sedí sob¥ Lesní panna z básn¥ Toman a lesní panna Franti²ka
Ladislava elakovského (Ohlas písní £eských, 1839).

Prosím Vás, vy°i¤te Bohumírovi, ...
4.3.2

 Bohumír Deml se narodil 11. 8. 1902.

Bratru Antonínovi

1
P°eju Ti v²echno dobré je²t¥ nad to dobré.

 Pravd¥podobn¥ gratulace k na-

rozeninám, které m¥l Antonín 26. 5.

Kolatura
Strazza

 Farnost.

 Ú°ední deník pro zatímní (první) zápisy.

Toto v²echno u kupce není.

 Odkazuje na bratra Antonína, který v roce

1902 vedl v Tasov¥ obchod se smí²eným zboºím.

2
D¥kuji Ti za tak podrobné, d·kladné popsání Tvé cesty do Jihlavy.

 Re-

akce na Antonín·v dopis z 25. 10. 1902 o osudu v Jihlav¥. Antonín byl
souzen za to, ºe jejich kráva zranila d¥ve£ku. Do Jihlavy musel jet k soudu
s n¥kolika sv¥dky. Soud vyhrál, ale stálo ho to mnoho pen¥z.

...chce² tam dát ty dva hrádky vytisknout...

227

 Mín¥ny tasovské z°í-

ceniny Hrádek a Dub.

5
... Josef Egyptský nez·stal po°ád ve studni...

 P°íb¥h o Josefu Egyptském

se nachází v záv¥ru biblické knihy Genesis. Josef je milovaný syn Jákoba

227 LA PNP, Praha, Korespondence p°ijatá, fond Jakub Deml.
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a Ráchel. Jeho brat°i mu závidí otcovu p°íze¬, a tak prodají Josefa do otroctví. Josef se vypracuje na nejvy²²ího otroka v dom¥ Potifarov¥, jehoº
ºena se pokou²í urostlého Josefa svést. To se jí v²ak neda°í a ona se zlosti
obviní Josefa z toho, ºe ji svedl. Josef je uv¥zn¥n. Ve v¥zení úsp¥²n¥ vykládá
sny svých spolubrat°í a pozd¥ji vyloºí i sny faraonovy. P°edpoví tak sedm
úrodných let a sem let bídy, které Egypt £ekají.

13
La Campana del Mattino

 Katolický £asopis vydávaný v Neapoli v letech

18951920, který redigoval Giuseppe Colacurcio.

... na ho°e La Salettské, kde se roku 1846...

 Josef Florian podnikl pou´

do La Saletty spole£n¥ s Josefem Polákem a setkal se tam poprvé ve dnech
14.17. srpna 1906 osobn¥ s Léonem Bloyem. Setkání Bloy popsal ve svém
deníku Neprodajný (francouzsky vy²el v roce 1909, £esky 1919). La Saletta,
vesnice ve francouzských Alpách, byla poutním místem od poloviny 19.
století. Nedaleko od ní se v roce 1846 dv¥ma pasá£k·m  £trnáctileté Mélanii
Calvatové a jedenáctiletému Maximinu Giraudovi  zjevila Panna Maria
pla£ící nad h°íchy lidstva. Florian po návratu lasalettský zázrak propagoval
v £eských krajích a ve Studiu vy²lo v roce 1907 nap°. Zjevení p°esvaté
Panny na ho°e La Saletské dne 19. zá°í 1846.

15
... nebude to v brn¥nském

Hlasu ...

 Hlas, £asopis církevní. Orgán strany

katolicko-národní. Vycházel v letech 18571918.

Rozvoj

 asopis s podtitulem Týdeník £eských pokrokových ºid·, vycházel

v letech 19041939.

To jest svazek sedmadvacátý Studia...

 Studium Theologie, Um¥ní a V¥dy,

Stará í²e, Antonín Ludvík St°íº 1910.

17
Exercicie

 Duchovní cvi£ení.

18
La£n¥l jsem a nedali jste mn¥ jísti.

 Odkaz na Matou²ovo evangelium: La£-

n¥l jsem a dali jste mi jísti, ºíznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem býval
a p°ijali jste mne. (Mt, 25,35)

23
3. b°ezna stálo v brn¥nském

Hlasu toto upozorn¥ní...

 Podle dopisu Ja-

kuba Demla Mat¥ji Fenclovi 70D, vy²lo 3. 3. 19111 v Hlasu : Výstraha. Na
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Uhersko-Brodsku, jak se nám pí²e, potulují se dv¥  jepti²ky, sbírajíce na
n¥mecký sirot£inec v P°ívoze. P°itom provozují také jiné obchody: Roz²i°ují po Morav¥ Studium, které vydává P. Deml a St°íº ve Staré í²i. Obsah
Studia nám zaslaného jest p°ímo hrozný. (Tak praví redakce Hlasu.) Tyto
 jepti²ky, které ani jepti²kami nejsou, farám a kn¥ºím se vyhýbají. Upozor¬ujeme tedy, aby jim nikdo nic nedával, v¥£ná ²koda kaºdého halí°e, který
by jim ná² £eský lid dal. V nejbliº²ích dnech p°ijdou na Vy²kovsko, proto
pozor!

228

25
Strana katolicko-národní

 Na Morav¥ existovaly v té dob¥ dv¥ katolicky ori-

entované strany, a to Katolická strana národní na Morav¥ (1896) a Moravskoslezská k°es´ansko-sociální strana (1899). Ob¥ spolu velmi úzce spolupracovaly a po volbách v letech 1906 a 1907 spole£n¥ p°edstavovaly jednu
z nejvýznamn¥j²ích politických sil v zemi. (V echách existovaly ekvivalenty
t¥chto stran  Národní strana katolická v Království £eském, K°es´anskosociální strana v echách a K°es´anskosociální lidová strana  ty v²ak spolu
na rozdíl od Moravy nespolupracovaly, ale stály v·£i sob¥ v opozici.) Katolická strana národní p°edstavovala v rámci moravského katolického tábora
proud konzervativn¥j²í, m¥la tudíº pon¥kud jiné cíle neº liberáln¥j²í proud
k°es´ansko-sociální okolo Msgre. rámka a P. Holby. Zdá se tedy, ºe Deml
m¥l odpor k politice jako takové, nikoli pouze k program·m jednotlivých
stran.

Rovnost

 Nejstar²í £eský brn¥nský d¥lnický £asopis, zaloºený roku 1885. Od

roku 1921 byl orgánem KS v Brn¥.

29
... jak daleko je to s knihou V Zabajkalí. 

Demlova kniha, která vychází

v roce 1912. Jedná se o historii Demlova rodu umíst¥nou do ruského prost°edí. Pozd¥ji Deml knihu roz²í°il a od²ifroval a v roce 1926 ji vydal pod
názvem Mohyl a.

... za obrázky pro ivot svaté Dympny...

 Kniha, kterou vydal Deml vlast-

ním nákladem v roce 1912.

32
... na mou knihu Ruysbroecka...

 ivot Ruysbroecka Podivuhodného jako p°e-

klad knihy Vav°ince Suria vydal Deml vlastním nákladem v roce 1915.

228 Deml, Jakub:

I tento list povaºujte za neúplný. Korespondence. Dopisy Jakuba Demla p°íteli
Mat¥ji Fenclovi. Ed. árka Ko°ínková, Dauphin, 2010/2011, s. 257-258.
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37
Dopis

psán po narození Marty Demlové narozené 17. 1. 1920. Její matka m¥la

t¥ºký porod, po n¥m uº trp¥la zdravotními potíºemi.

39
... aby ty d¥ti uº jí pomáhaly prodávat.

 V dob¥, kdy byl psán tento do-

pis, byly Karlovi 2 roky a Mart¥ 6 m¥síc·.

41
... ten svi¬ák Pfeifer ji navedl proti mn¥.

 Jind°ich Pfeifer, syn zámeckého

klí£níka, pracoval v hrab¥cích sluºbách jako podkoní. P°i²lo se v²ak na to,
ºe kradl oves a pod rukou ho prodával. Hrab¥ ho sice propustil, ale velkoryse ho doporu£il do sluºeb ve Vídni. Pfeifer tak procestoval kus sv¥ta.
Z války se vrátil dom· kv·li ledvinové chorob¥ a za£al pomáhat v hostinci
u Kry²tof·. Po smrti Jana Kry²tofa v hospod¥ p°ebýval a ºil s Franti²kou
Kry²tofovou. V hostinci za£aly ubývat zásoby, aº Franti²ka objevila zadní
vchod do své spiºírny. Vinu nesl op¥t Pfeifer. Jakub Deml naléhal, aby ho
vyhnala. V²e dopadlo jinak. Deml ode²el z Jino²ova, Pfeifer z·stal. Po n¥jaké dob¥ za£ala Franti²ka naléhat na syna Jaru, aby p°evzal hospodu, ten
se oºenil s Hedvikou Turkovou a za£al se o hospodu starat. Pfeifer ode²el
a z°ídil prodejnu s tabákem. Zem°el na t¥drý den, rok bohuºel neznáme.
(Podle pam¥tí Olgy Kry²tofové zaznamenaných Josefem P¥n£íkem.)

4.3.3

Pranete°i Mart¥

1
Podle sv¥dectví adresátky je tento dopis jediný, který kdy Jakub Deml Mart¥
Vrbové napsal.
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V heslá°i uvádíme osoby jmenované v dopisech Jakuba Demla s rodinou zaznamenáváme i jména, která tvo°í sou£ást názv· literárních d¥l. Neza°azujeme do n¥j
heslo Jakub Deml, jména biblických postav, ani n¥kolik jmen osob, které se v dopisech vyskytují pouze okrajov¥ a dosud se nám nepoda°ilo je identikovat (paní
Pechová, Dr. Sojka). Rovn¥º neza°azujeme osobnosti zmín¥né v analytické £ásti

diplomové práce. U v²ech osob jsme se snaºili uvést základní biogracké údaje,
u osob mén¥ známých jsou to pak ty informace, které se nám povedly dohledat
v archivních pramenech a v literatu°e.

Mikolá² ALE

(18521913), £eský kreslí°, malí°, ilustrátor. Byl strýcem Josefa

Váchala. Cht¥l se s Demlem setkat osobn¥. Rovn¥º Deml cht¥l malí°e poznat
a m¥l v plánu poºádat ho o ilustrace k Mým p°átel·m. Josef Váchal v²ak
po rozchodu s Demlem na po£átku roku 1913 toto setkání p°ekazil. Mikolá²
Ale² n¥kolik m¥síc· poté zem°el.

Franti²ek Salomon (Saleský) BAUER

(18411915), první brn¥nský biskup

£eského p·vodu (od roku 1882). Od dubna 1904 byl dosazen na olomoucký
arcibiskupský stolec (do roku 1915). V roce 1902 sv¥til Demla na kn¥ze.

Ji°í BLAEK

(*1922), Jakub Deml byl p°ítelem jeho rodiny od t°icátých let,

nav²t¥voval ji v Praze a v polovin¥ t°icátých let u nich dlouhodob¥ pobýval.
Pozd¥ji mu Ji°í Blaºek mimo jiné pomáhal distribuovat jeho knihy v Praze
a byl aº do konce básníkova ºivota jakousi spojkou mezi Tasovem a Prahou.
Dnes je jedním z n¥kolika posledních pam¥tník·, kte°í s ním byli v £ast¥j²ím
styku koresponden£ním i osobním.

Blanka BLAKOVÁ

(19191960), sestra Ji°ího Blaºka, d¥tská léka°ka. O jejím

ºivot¥ vy²la kniha Vlasty Orané: Blanka. P°íb¥h jednoho (ne)oby£ejného
ºivota.

Julie BLAKOVÁ,

roz. Hertlová (?1939), matka Ji°ího Blaºka.

Vilemína BLAKOVÁ

(18911979), roz. Demlová, nejmlad²í nevlastní sestra

Jakuba Demla, jediná ze sourozenc·, která Demla p°eºila.

Léon BLOY

(18461917), francouzský prozaik, esejista a literární kritik. V roce

1900 se seznámil s Josefem Florianem, který se stal jeho prvním p°ekladatelem. Florian velkou £ást Bloyova díla vydal ve svých edi£ních °adách
Studium a Dobré dílo. U biskupa Huyna se net¥²il Bloy velké oblib¥, proto

m¥l Deml zakázáno ho p°ekládat.

S. M. BRAITO O. P.

(18981962), dominikán, vydavatel £asopisu Na hlubinu.

V dob¥ útok· na Sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi se Braito p°idal na protidemlovskou stranu a Deml se s ním na £as roze²el. Op¥t se sblíºili v roce
1929.
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Giuseppe COLACURCIO

(18951920), italský kn¥z, historik, redaktor £aso-

pisu La Campana del Mattino a autor n¥kolika knih s náboºenskou tematikou, zabýval se téº zjevením lasalettským. P·sobil v okolí Neapole v posledním desetiletí 19. století a v prvních desetiletích 20. století.

Emilie ERMÁKOVÁ,

rozená Va²átková, manºelka starosty Velkého Mezi°í£í

Josefa ermáka.

Antonín DEML

(18701939), bratr Jakuba Demla, po²tmistr v Tasov¥.

Antonín Jakub DEML
Josef DEML

(18421918), otec Jakuba Demla.

(18731934), bratr Jakuba Demla.

Anna DEMLOVÁ

(18511924), roz. Pale£ková, nevlastní matka Jakuba Demla.

Marta DEMLOVÁ

(18841929), roz. Fialová, manºelka Antonína Demla. Ad-

resátka korespondence Jakuba Demla, nan£n¥ podpo°ila vydávání n¥kterých Demlových knih.

Matylda DEMLOVÁ

(18861910), nazývaná Matylka, vlastní mlad²í sestra

Jakuba Demla a jedna z návratných postav jeho díla.

Jaroslav DURYCH

(18861962), básník a spisovatel, léka°. Jakub Deml ho

jako studenta medicíny uvedl do Staré í²e k Josefu Florianovi, s nímº
pak Durych po celý ºivot spolupracoval. Vzájemná korespondence Jakuba
Demla a Jaroslava Durycha z let 1906 aº 1959 (s n¥kolika p°estávkami a roztrºkami) je uloºena v LA PNP a v ZA Opava.

Milo² DVOÁK

(19011971), profesor, literární kritik. Povaºuje se za p°ed-

ního vyklada£e Demlova díla. V polovin¥ t°icátých let se Deml na dvacet
let odml£el (p°í£inou byl Dvo°ák·v £lánek v Listech pro um¥ní a kritiku ),
Dvo°áka znovu p°ijal aº v ²edesátých letech.

Franti²ek FLORIAN

(18421920), kn¥z, spisovatel, fará° v Tasov¥ v letech

18731915, od roku 1895 také d¥kan velkomezi°í£ského d¥kanství. Velmi
£asto bývá zmi¬ován v Demlov¥ díle v souvislosti se spolkem Oul, který byl
°ízen Demlovým otcem a ve kterém se Florian dopustil podvodu s nancemi.
V Demlov¥ rodin¥ a korespondenci m¥l p°ezdívku ancikrist.

Josef FLORIAN

(18731941), po studiích na praºské technice a lozocké fa-

kult¥ p·sobil krátce jako st°edo²kolský profesor v Náchod¥. Poté, co se
seznámil s dílem Léona Bloye, se usadil ve svém rodi²ti Staré í²i, kde
za£al vydávat díla katolické literatury, lozoe a mystiky. Tyto knihy vycházely v n¥kolika edicích, k nejvýznamn¥j²ím pat°í Studium (19041912),
Nova et Vetera (19201948; sborníky 1912 1922) a Dobré dílo (19121941,

po Florianov¥ smrti do 1948). Obsáhlá korespondence Jakuba Demla Josefu Florianovi je uloºena v Moravském zemském muzeu v Brn¥. Podstatná
£ást této korespondence existuje také ve strojopisném opisu, který po°ídil
v sedmdesátých letech Jaroslav Stan¥k.
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(??), rada u Nejvy²²ího ú£etního dvora, spoluºák Josefa ev-

£íka, zmi¬ovaný Demlem v Mém sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi.

Gustav Heidler

(1883-1930), £eský a £eskoslovenský politik a poslanec Revo-

lu£ního národního shromáºd¥ní Republiky £eskoslovenské za eskoslovenskou stranu socialistickou.

Josef Cyril HEJÁTKO

(1881?), katolický kn¥z, bratr Marie Demlové, rozené

Hejátkové, první manºelky Demlova bratra Antonína. M¥l primici v Tasov¥
roku 1905. Demlem nazýván ²vagr.

Alois HLAVINKA

(18521931), kn¥z a spisovatel, Deml·v nad°ízený v Ku£e-

rov¥.

Camille HOFFMANN

(18781944), kolínský rodák, £eský id, n¥mecký inte-

lektuál a básník byl v na²í mezivále£né historii nejdéle slouºícím diplomatem
na ambasád¥ v zahrani£í. Strávil osmnáct let (19201938) na berlínském zastupitelství.

Jan HOLBA

(18651949), kn¥z, významná postava moravských k°es´anských

sociál·. V roce 1895 zaloºil v Letovicích na Morav¥ první Raieisenku.
Zárove¬ byl p°edsedou výboru Katolického spolku £eského rolnictva, dále
pak p°edsedou strojírny a ²krobárny v Letovicích. Deml mu adresoval dopis
uve°ejn¥ný v knize Do lep²ích dob, str. 112.

Franti²ek HUMMELHANS

(18731942), °editel tiskárny Práva lidu. Zaloºil

D¥lnické t¥locvi£né jednoty a byl p°edsedou Svazu DTJ. V letech 1918 aº
1920 byl £lenem Národního shromáºd¥ní, v letech 1920 aº 1925 poslancem
za sociální demokracii. V LA PNP je v Demlov¥ fondu uloºeno £trnáct
dopis· od Franti²ka Hummelhanse z let 1914 aº 1918; tyto dopisy jsou
zvlá²´ v dob¥ kolem smrti Eli²ky Wiesenbergerové psány spí²e p°átelským
neº pracovním tónem.

Pavel hrab¥ HUYN

(18681946), brn¥nský biskup v letech 19041916. Byl

odp·rcem my²lenek Léona Bloye, i proto v roce 1911 zakázal £íst knihy
vydávané Florianovým Studiem. V roce 1916 byl jmenován praºským arcibiskupem, v °íjnu 1918, b¥hem vyhlá²ení republiky, provád¥l práv¥ vizitaci
v Chebu, z níº uº se do Prahy nevrátil, odjel do výcarska a dále do Itálie.
Na stolec rezignoval v zá°í 1919. Soud¥ podle korespondence, Deml si zprvu
Huyna jako svého nad°ízeného váºil a ctil ho, pozd¥ji v²ak vztahy ochladly,
mimo jiné v souvislosti se smrtí Josefa Poláka a Josefa ev£íka.

Hrab¥ Viktor CHORINSKÝ

(?1947), první z obyvatel Vyso£iny, který vlast-

nil automobil, bydlel v Sádku se svojí manºelkou Markétou Chorinskou.

Marie Rosa JUNOVÁ

(19162001), provdaná Vodi£ková, kreslí°ka a vydava-

telka. V letech 19351948 úzce spolupracovala s Jakubem Demlem, vydávala
jeho díla, psala polemické komentá°e do lép¥jí, ilustrovala n¥kolik drobn¥j²ích knih. V roce 1956 se provdala za Timothea Vodi£ku a o t°i roky pozd¥ji

4.4 Jmenný heslá°

146

se z Tasova p°est¥hovala za manºelem do Olomouce. By´ se podle vypráv¥ní
neroze²li v dobrém, Deml p°ed svou smrtí sv¥°uje redigování svých sebraných spis· práv¥ Timotheu Vodi£kovi. ást Demlovy korespondence pro
Junovou je sebrána v knize Jugo (1936).

Josef M. KADLÁK

(18561924), nadu£itel ve Frýdlantu. Angaºoval se ve

spolkovém hnutí moravských katolických stran a v roce 1897 byl zakládajícím £lenem Katolického spolku £eského u£itelstva na Morav¥. N¥jakou dobu
°ídil list Selský obzor, byl poslancem a senátorem.

Viktor KNORR

(1878?), Deml·v spoluºák z brn¥nského bohosloveckého se-

miná°e, z n¥hoº v²ak vystoupil, výtvarník, autor titulního listu Demlova
p°ekladu Svaté Hildegardy Cestyv¥z. Deml se o n¥m krátce zmi¬uje v knize
Mé sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi.

P. Andreas KODAR
Alois KOLÍSEK

(1861..?), fará° z Rostenic, vysv¥cen na kn¥ze 26. 7. 1885.

(18681931), °ímskokatolický kn¥z, pedagog a historik. Na

kn¥ze byl vysv¥cen v roce 1891. P·sobil jako profesor slovenské literatury
a estetiky na bratislavské teologické fakult¥. V letech 19181920 se stal
poslancem Národního shromáºd¥ní. V roce 1919 zaloºil bohosloveckou fakultu v Bratislav¥. Nejprve p·sobil jako fará° v Nám¥²ti nad Oslavou, Miroslavi. Poté se stal katechetou a duchovním správcem v zemském ústavu
hluchon¥mých v Ivan£icích. Byl jmenován £estným komo°ím papeºským. Je
adresátem n¥kterých Demlových dopis· z knihy Do lep²ích dob.

Jan KOLÍSEK

(1875?), tasovský kaplan, vysv¥cen na kn¥ze 31. 7. 1898.

Jan KONENÝ

(1854?), fará° v Rud¥, vysv¥cen na kn¥ze 16. 7. 1880.

Julius KOUBEK

(1859?), kn¥z, fará° v Bystrci u Brna, Deml·v nad°ízený od

£ervence 1908 do února 1909.

Josef KOUDELA

(18451913), advokát, zemský a °í²ský poslanec, p°ísedící

zemského výboru, manºel Adély Koudelové, v roce 1909 byl pový²en do
²lechtického stavu  uºíval p°ídomek z Jelínkova (na po£est své manºelky).

Karel KRAMÁ

(18601937), £eský a £eskoslovenský politik, první minister-

ský p°edseda SR, ú£astník odboje, p°edseda eskoslovenské národní demokracie, p°edseda Národního sjednocení, právník.

Augustin KRATOCHVÍL

(18651946), kn¥z, moravský regionální historik,

kooperátor v Popovicích, vysv¥cen na kn¥ze 31. 7. 1892.

Bore£ek, Dalibor KRYTOF

(1913?), synovec Jakuba Demla, nejmlad²í syn

Franti²ky Kry²tofové, postava Demlova díla, zvlá²t¥ lép¥jí.

Jan KRYTOF

(18801916), ²vagr Jakuba Demla. Deml mu v Jino²ov¥ v roce

1918 dal postavit náhrobek od Franti²ka Bílka. Viz obrázek £. 44.
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Franti²ka KRYTOFOVÁ

(18801952), roz. Demlová, vlastní sestra Jakuba

Demla, hostinská v Jino²ov¥. Poskytla mu azyl v období první sv¥tové války.

Vladimír KYTLICA

(?1939 ), manºel Pavly Kytlicové, od roku 1907 léka°

v ústavu pro choromyslné ve ternberku na Morav¥, od roku 1934 primá°
v Opav¥.

Pavla KYTLICOVÁ

(18741932), spisovatelka, p°ítelkyn¥ Jakuba Demla a vy-

davatelka jeho knih. Autorka p¥tisvazkové kroniky Rodi£e a d¥ti.

Max LEDERER

(18751937), publicista, £len °ady spolk· a komisí. Pracoval

v £eském ºidovském hnutí. Vykonával práci p°ednosty ºelezni£ní stanice
v mnoha m¥stech, v letech 19081913 i v Kojetín¥ na Morav¥. Pozd¥ji se
stal dokonce inspektorem SD. Tak°ka ve²kerý sv·j volný £as v¥noval ochotnickému divadlu. Jako uznávaný °e£ník p°edná²el v £etných ochotnických
spolcích o divadle a literatu°e. Zem°el v eské Skalici. Od 7. 10. 1909 abonent Studia. Spoluredaktor Rozvoje. Deml na n¥j vd¥£n¥ vzpomíná v Mém
sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi a k této postav¥ se vrací i v protiºidovských
lép¥jích ze t°icátých let. N¥kolik Ledererových dopis· je uloºeno v LA PNP.

Alfred LÖWENSTEIN

(??), z hrab¥cí rodiny, majitel lesonického panství.

Rodina Löwenstein· byla patrony babického kostela.

Antonín LUJKA

(1867?), fará° v Py²eli od 1. 11. 1902.

René MARTINEAU

(18661948), jeden z nejbliº²ích p°átel Léona Bloye, Jo-

sef Florian se s ním seznámil v roce 1903 Bloyovým prost°ednictvím. Martineau vystupoval v dopisech £asto jako prost°edník mezi Bloyem a Florianem. Korespondence trvala s p°estávkami aº do t°icátých let 20. století.

Rafael MERRY DEL VAL

(18651930), ²pan¥lský kardinál a diplomat Va-

tikánu, b¥hem pontikátu Pia X. (19031914) zastával velmi významnou
funkci kardinála státního sekretá°e a podílel se také na potla£ování hnutí
modernismu v církvi. Po smrti papeºe Pia X. byl jmenován sekretá°em Posvátné kongregace Svatého ocia a tuto funkci vykonával aº do své smrti.

Tomá² Gariggue MASARYK

(18501937), pedagog, politik, státník a uni-

verzitní profesor, lozof. Byl poslancem rakousko-uherské °í²ské rady a v roce
1918 se stal prvním prezidentem eskoslovenska, o jehoº vznik se výraznou
m¥rou zaslouºil.

Anna Marie MICHOROVÁ

(1877?), nete° a hospodyn¥ patera Josefa ev-

£íka. Demlovy dopisy Michorové se nacházejí v LA PNP ve fondu Jakub
Deml, korespondence nezji²t¥ným adresát·m.

Josefa MICHOROVÁ

(1881?), sestra Anny Michorové, nete° Josefa ev£íka

a pravd¥podobn¥ jeho kucha°ka £i druhá hospodyn¥.
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Marta MILOTOVÁ

(*1946), pranete° Jakuba Demla, vnu£ka jeho bratra An-

tonína Demla. Vlastní korespondenci Jakuba Demla s rodinou z období jeho
kn¥ºských studií a z konce ºivota spisovatele.

Jan MRÁZEK

(1846?), kn¥z, fará° v T°e²ti a víced¥kan jihlavského d¥kanátu,

Demlovým nad°ízeným byl od listopadu 1906 do b°ezna 1907.

Arthur (Artu²) NOVÁK

(18761957), fejetonista, výtvarný kritik a p°ekla-

datel, redaktor bibliolských £asopis· a autor prací z oblasti kniºní estetiky
a bibliolie.

Evermod PETR

(1870?), staro°í²ský fará°, zpo£átku snad byly vztahy mezi

Demlem, Florianem a P. Petr· dobré, v souvislosti s rokem 1910 v²ak Deml
v knize Dom· uvádí: Doposud mohl jsem jít do Staré í²e, nyní i odtud
jsem vypov¥zen, takºe v celé na²í vlasti není pro mne míste£ka. V kostele
staro°í²ském ani na jednom oltá°i není krucixu, i dával jsem si na oltá°,
maje celebrovati, krucix sám, ale p°edev£írem mi to fará° zakázal, takºe
v£era i dnes uº jsem m²e svaté neslouºil. A nevím, kam jít, kdyº  biskup se
mnou nechce mluviti a kdekdo mi p°eje vyhnanství. (Jakub Deml, Dom·,
Brno 1990, s. 1920).

Jind°ich PFEIFER

(1876?), syn zámeckého klí£níka. Pracoval v hrab¥cích

sluºbách jako podkoní. Kradl oves a pod rukou ho prodával. Hrab¥ ho sice
propustil, ale velkoryse ho doporu£il do sluºeb ve Vídni. Pfeifer tak procestoval kus sv¥ta. Z války se vrátil dom· kv·li ledvinové chorob¥ a za£al
pomáhat v hostinci u Kry²tof·. Po smrti Jana Kry²tofa v hospod¥ p°ebýval
a ºil s Franti²kou Kry²tofovou. Zem°el na t¥drý den, neznáme p°esný rok.

Otto PICK

(18871940), praºský n¥mecky pí²ící noviná°, kritik, p°ekladatel,

spisovatel a básník.

Romuald PROMBERGER

(18561932), olomoucký vydavatel a knihkupec,

mecená² um¥ní.

Zden¥k PIBÍK

(18911955), rodák z Brna, jako vojenský zubní léka° p·sobil

nejprve v Praze a pozd¥ji na vojenské léka°ské fakult¥ v Hradci Králové.
Pod pseudonymem Zden¥k P°ibyslav vydal n¥kolik sbírek ver²· a román
Tonoucí koráb. Publikoval téº odborné stat¥. Deml P°ibíkovým dedikoval

nap°. devátý svazek lép¥jí .

Jan PICHYSTAL

(1862?), fará° v Bohdalicích, vysv¥cen na kn¥ze 26. 7.

1885.

August ROHLING

(18391931), kn¥z a profesor hebrejské literatury na praº-

ské Karlo-Ferdinandov¥ univerzit¥. Rohlingovu odbornou pov¥st v sedmdesátých letech 19. století po²ramotil skandál kolem jeho antisemitského ²tvavého spisu Der Talmudjude, který byl zapsán na index zakázaných knih a po
jehoº vydání nesm¥l Rohling dále vyu£ovat na univerzit¥. Deml Rohlinga
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poznal díky jeho spisu o zjevení lasalettském a jeho dopisy z let 19081909
za°adil do své knihy Do lep²ích dob.

Ernest ROHMER,

kn¥z, francouzský karmelitán, Deml si s ním dopisoval v le-

tech 19091926, Rohmerovy listy jsou uloºeny v LA PNP.

Josef AMALÍK

(18751948), politik a noviná°. Zaloºil a vedl n¥kolik periodik

zam¥°ených na rolnické £tená°e  nap°. Selské listy, Selské hlasy, Selský
obzor apod., téº zakladatel Katolického spolku £eského rolnictva, který úzce

spolupracoval jak se stranou katolicko-národní, tak se stranou k°es´anskosociální; od roku 1906 zemským poslancem za stranu katolicko-národní.

Josef EVÍK

(18571911), po nedokon£eném studiu práv vstoupil v roce 1879

do brn¥nského bohosloveckého seminá°e. Na kn¥ze byl vysv¥cen v roce
1883. P·sobil ve Fry²av¥, Mod°ici, Bu£ovicích, eb¥tín¥, Lipolci, Slavonicích a nejdéle pak v Babicích u Lesonic. Coby velký obdivovatel Bílkova díla
objednává u Mistra pod Demlovým vlivem dv¥ korouhve a hlavní h°bitovní
k°íº do Babic. Deml·v p°íchod do Babic v roce 1904 zp·sobí i to, ºe se
ev£ík stane jedním ze spolupracovník· a mecená²· Florianova Studia.

Antonín Cyril STOJAN

(18511923), zastával ú°ad probo²ta a arcibiskupa

olomouckého. P·vodem z Krom¥°íºe. Coby poslanec í²ské rady a senátor se
ú£astnil politického ºivota, zárove¬ byl vykonavatelem a jednatelem Matice
Svatohostýnské. V roce 1922 zakládá arcidiecézní charitu v Olomouci.

Antonín Ludvík STÍ

(18881960), editor a p°ekladatel, spolupracovník sta-

ro°í²ského vydavatelství, pozd¥ji katolický kn¥z a od roku 1939 kanovník
Vy²ehradské kapituly. Pocházel z Bohladic u Vy²kova a Jakuba Demla znal
uº z doby, kdy ten kaplanoval v nedalekém Ku£erov¥. V roce 1909 zanechal studia práv, trvale se p°est¥hoval do Staré í²e a v následujícím roce
p°evzal redakci Studia. Po roztrºce Demla a Floriana uve°ejnil ve £trnáctém sborníku Nova et Vetera z dubna 1915 pamet Decennium P. Jakuba
Demla.

Josef SVOBODA

(1841?), d¥kan z Lul£e, vysv¥cen na kn¥ze 4. 6. 1864.

Matylda SVOBODOVÁ
Adolf TENORA

(1856?), industriální u£itelka v Tasov¥.

(?1943), kn¥z, bratr Leopoldy Tenorové. Nejprve kaplanem

v Klobúkách, pak fará° v araticích, ºidlochovický d¥kan, kapitulní d¥kan
svatopetrského dómu v Brn¥.

Leopolda TENOROVÁ

(1869?), mecená²ka Studia. Její £ty°i brat°i byli kn¥ºí,

Demlovi a ev£íkovi známí. Jednomu z nich, fará°i v araticích, ºidlochovickému d¥kanovi, nan£níkovi a um¥leckému mecená²i Adolfu Tenorovi,
d¥lala Leopolda hospodyni. Vzájemná korespondence s Demlem z let 1907
1918 je uloºena v LA PNP, první dochovaný dopis Tenorové Demlovi v²ak
pochází teprve z listopadu 1911.
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(18651936) byl £eský politik a duchovní. V roce 1888

byl v Brn¥ vysv¥cen na kn¥ze a v následujícím roce se stal fará°em v t°ebí£ské Vladislavi. Zde p·sobil aº do roku 1934. Krom¥ ú°adu biskupského
a konzistorního rady zastával také ú°ad zemského a °í²ského poslance. Taktéº p°ispíval do °ady teologických a politických £asopis·. Je autorem souboru ver²ovaných pov¥stí T°ebí£ska Kv¥ty na²eho kraje (1914), básnické
sbírky Z °ímské pouti, románu Sv¥tlo a historických divadelních her Dcera
Hynka z Val£e (1925) a Svatý Václav. Objevuje se v Demlov¥ díle od sa-

mého po£átku jeho zápasu s konzisto°í a slouºí mu jako typ sluºebného
byrokratického a klerikálního kn¥ze.

Mathilda VAKOVÁ,

pocházela z Police, kde její otec d¥lal fará°e. Poté co

ode²el na penzi, p°est¥hovala se celá rodina do eské Skalice. Tady Mathilda
pracovala jako u£itelka. B¥hem svého ºivota v Polici se její rodina p°átelila s rodinou Sigismunda Bou²ky. Na ja°e 1910 ji získal Jakub Deml jako
mecená²ku pro Studium Josefa Floriana. S Florianovým vydavatelstvím se
roze²la ve stejné dob¥ jako Jakub Deml, tedy v £ervnu 1911. Je adresátkou
dopis· z Demlovy knihy Dom·.

Franti²ka VATÍKOVÁ,

sluºka v T°ebí£i, p·vodn¥ ze ebkovic, kde se s ní

také Deml seznámil. Finan£n¥ básníka podporovala. Deml se v Rosni£ce
zmi¬uje, ºe mu p·j£ila 80 K na ivot svaté Dympny, dále pak, ºe ve²keré
své úspory posílá nakladateli na obrázky ke sv. Dympn¥.

Jan Amos VERNER

(19091962), v letech 19321936 básník·v nejbliº²í p°í-

tel, sekretá° , vydavatel a v pravém slova smyslu d·v¥rník. Jakub Deml
mu dal p°ezdívku Skautík a takto ho oslovoval v dopisech, ale i v knihách.
V roce 1939 se oºenil s Boºenou Brtvovou (19101996). Pozd¥ji se J. A.
Verner stal fará°em církve £eskobratrské evangelické. Byl vydavatelem edice
ivot a sen.

Franti²ka VITENIKOVÁ

(??), roz. Fialová, sestra Marty Demlové. Podle

Marty Milotové se doºila vysokého v¥ku. Nevlastní, nejmlad²í dcera z druhého manºelství Eduarda Fialy.

en¥k VOECH

(18871976), architekt, spoluzakladatel spolku Koliba, který

propagoval inspiraci lidovou architekturou, spolu se svojí manºelkou Marií
Vo°echovou se podílel na ilustraci lép¥jí. Spole£n¥ také stáli za Jakubem
Demlem v afé°e kolem Mého sv¥dectví o Otokaru B°ezinovi. Po roce 1934
nalézá Deml v praºském Vo°echov¥ byt¥ azyl, po°ádá u n¥ho £tení svých
knih. Kolem roku 1936 Deml tyto p°átele náhle zavrhuje, ale postupem £asu
se vzájemný vztah op¥t upravuje.

Marie VOECHOVÁ

(18891974), manºelka e¬ka Vo°echa. Pomáhá ilustro-

vat lép¥je. Vystupuje v Demlových knihách (Píse¬ vojína ²ílence ).

Josef VRBA

(19431982), manºel Demlovy nete°e Marty Vrbové, adresát De-

mlovy korespondence.
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(*1945), prasynovec Jakuba Demla. Bratr Marty Milotové.

Marta VRBOVÁ

(19202008), rozená Demlová, nete° Jakuba Demla. Je ad-

resátkou korespondence uloºené u Marty Milotové. Poslední dva roky p°ed
smrtí svého strý£ka se ujala pé£e o n¥j a o vilu v Bosn¥ a s pomocí manºela
a d¥tí jej opatrovala aº do konce ºivota.

Miloslav VYÍTAL

(1887?), ²kolní inspektor, Deml·v p°ítel ze Slovenska.

Vytvo°il n¥kolik linoryt· pro sedmý svazek lép¥jí, do nichº Deml shrnul
své slovenské záºitky.

Jan ZAHRADNÍEK

(19051960), básník, noviná°, p°ekladatel, p°ítel Ja-

kuba Demla. Ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke 13 let·m v¥zení.
Propu²t¥n byl krátce p°ed smrtí, stihl je²t¥ nav²tívit Jakuba Demla v Tasov¥.
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Edi£ní poznámka

Dopisy Jakuba Demla £len·m rodiny jsou uloºeny ve dvou institucích  v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze (dále jen LA PNP)
a v olomoucké pobo£ce Zemského archivu v Olomouci (ZA)  a v osobním vlastnictví n¥kolika rodinných p°íslu²ník·. Mnoho z rodinné korespondence se z°ejm¥
bu¤ nedochovalo, anebo není k dispozici ve°ejnosti z osobních d·vod· majitel·.
P°ehled vlastník· pravd¥podobn¥ ani není úplný, nebo´ p°edpokládáme, ºe n¥které z nich dosud neznáme. Bádání po dopisech uzavíráme datem 1. 7. 2012.
ást Demlovy rodinné korespondence je uloºena v LA PNP ve fondu Jakub Deml, p°eváºn¥ v odd¥lení korespondence p°ijaté. Krom¥ n¥kolika list· v jiných sloºkách obsahuje 215 dopis· rodinných p°íslu²ník·  zejména sourozenc·
a otce  Jakubu Demlovi, které nejsou sou£ástí této edice, av²ak diplomová práce
s nimi zachází jako s informa£ními prameny dopl¬ujícími biogracké informace
rodiny. V²echny dopisy jsou umíst¥ny ve sloºce Korespondence p°ijatá. Listy Jakuba Demla sest°e Matylce (1909), ²vagrové Mart¥ Demlové (bez data) a bratru
Antonínu Demlovi (1921) jsou uloºeny v p°ípad¥ Antonína a Marty ve sloºce Korespondence odeslaná a v p°ípad¥ Matyl£in¥ ve sloºce s názvem Dosud nezpracované dokumenty. Korespondence bratra Antonína Demla obsahuje 51 dopis· z let
19011939, bratra Josefa Demla 24 dopis· z let 18991918, otce Jakuba Demla 53
dopis· z let 18991912 a nevlastní matky Anny Demlové t°i nadatované dopisy
a jeden z roku 1901. Mén¥ po£etná je dochovaná korespondence sester. Sestává
ze sedmi dopis· z let 19021903 v p°ípad¥ Matyldy Demlové, v p°ípad¥ Vilemíny
Demlové-Blaºkové ze 14 dopis· z let 19011931 a poz·stalost Franti²ky Demlové
Kry²tofové £ítá 22 dopis· z let 19001918. Dochované záznamy ze ²ir²í rodiny
pocházejí od synovce Antonína Demla v po£tu dva dopisy (19311932), synovce
Josefa ve stejném po£tu (19301939), od nete°e Anny Demlové v po£tu 10 dopis·
(19311932) a od nete°e Bohumily provdané Mejzlíkové, jejíº korespondence sestává ze dvou dopis· z roku 1937. Ve sloºce Dosud nezpracované dokumenty jsou
za°azeny pam¥ti otce Jakuba Demla st.
V ZA, v pobo£ce Olomouc, v Poz·stalosti Timothea Vodi£ky s písemnostmi
Jakuba Demla, se v kartonu 40 nachází pod £. 302 sloºka obsahující t°i nedatované fragmenty rodinné korespondence s neozna£eným adresátem psané rukou
Jakuba Demla a jeden list deníkových poznámek, jejichº text je totoºný s pasáºí
v Demlov¥ knize Mohyla.
Paní Marta Milotová (*1946), pranete° Jakuba Demla a vnu£ka jeho bratra Antonína Demla, vlastní kolem 55 Demlových dopis· a 30 koresponden£ních
lístk· a dopisnic. Kvalita t¥chto dokument· je r·zná, n¥které by bylo vhodné
zrestaurovat, ale v¥t²ina je £itelná. Datem vzniku pat°í p°evaha t¥chto list· jednak do období Demlova studia a pobytu v alumnátu v Brn¥, jednak do posledních
let jeho ºivota. Archiv Marty Milotové je pe£liv¥ uspo°ádán, fotograe a p°episy
jsou rovn¥º archivovány elektronicky.
Pan Karel Vrba, prasynovec Jakuba Demla a bratr Marty Milotové, vlastní
Deml·v adresá° s mnoºstvím kontakt· na p°átele a abonenty knih, který sahá do
padesátých let 20. století. Edice tohoto adresá°e není sou£ástí diplomové práce.
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Dal²í dokumenty, dopisy £i jejich reprodukce vlastní jeho bratr pan Antonín
Vrba, který nyní bydlí v Tasov¥ ve vile po Jakubu Demlovi. Jeho archiv zatím
nebyl prostudován.
Konkrétní uloºení kaºdého dopisu edice uvádíme v Soupisu korespondence.
V²echny dopisy uve°ejn¥né v diplomové práci jsou zpracovány edi£n¥ poprvé.
Jedinou výjimkou je list z 10. února 1961, tedy ze dne úmrtí Jakuba Demla.
Dopis byl publikován v knize Milo²e Dvo°áka O Jakubu Demlovi.

4.5.1

Edi£ní zásady

1. Kaºdý dopis ozna£ujeme na levé stran¥ záhlaví £íslem, které odpovídá chronologickému po°adí v daném souboru i v jeho záv¥re£ném soupisu.
2. V edici vyzna£ujeme v²echna zvýrazn¥ní v p·vodním rukopise (nej£ast¥ji
podtrºení, p°ípadn¥ dvojité podtrºení £i barevné zvýrazn¥ní) kurzivou.
3. V edici neuvádíme £lenicí znaménka jednotlivých stránek originálu (%).
4. Datum a místo uvádíme u kaºdého dopisu jednotn¥ vpravo naho°e a ru²íme
te£ku, kterou Deml obvykle psal za rokem. Te£ku ru²íme i v p°ípad¥, ºe se
vyskytuje jen v polovin¥ data psaného s lomítkem, nap°. 14./10 07



14/10

07. Dále £íselnou podobu data nesjednocujeme. V dopisech datovaných cír-

kevními svátky dopl¬ujeme do hranaté závorky podobu data z ob£anského
kalendá°e a velká písmena v názvech svátk· upravujeme podle zásad popsaných v bod¥ 18. V dopisech nedatovaných uvádíme v hranaté závorce bu¤
datum z po²tovního razítka, je-li k dispozici, anebo dopis p°ibliºn¥ £asov¥
za°azujeme podle v¥cné souvislosti.
5. Podpis zarovnáváme k pravému okraji a ru²íme te£ku, kterou za ním Deml
£asto psal. Postskripta zarovnáváme jednotn¥ za podpisem doleva. Vloºené
dopisy gracky vyzna£ujeme odsazením doprava.
6. Pouºití r·zných typ· uvozovek v rukopisu sjednocujeme na nejpouºívan¥j²í
typ  x . Pokud se v dopisech vyskytují dvojité uvozovky uvnit° jiného
citátu vyzna£eného uvozovkami, m¥níme vnit°ní uvozovky na jednoduchý
typ  x`.
7. Názvy um¥leckých d¥l a tituly knih £i £asopis· bývají v p·vodním rukopise
vyzna£eny r·znými zp·soby: podtrºením, uvozovkami nebo obojím zárove¬; sporadicky nejsou zd·razn¥ny nijak. Názvy um¥leckých d¥l vyzna£ujeme v edici kurzivou (nejde-li o nevyzna£ený text v závorce), jejich díl£í
£ásti (básn¥, povídky, kapitoly) ponecháváme bez vyzna£ení. Ru²íme uvozovky vyzna£ující názvy jako Katolická moderna, katolicko-národní strana,
Tiskové druºstvo £i Unie.

8. Niº²í a jednoslovné £íselné údaje uvedené £íslovkou rozepisujeme slovem,
s výjimkou letopo£t· a nan£ních £ástek, tvar IIItí rozepisujeme jako t°etí,
1/4



£tvrt, 3/4



t°i £tvrt¥, 2



dva, 3



t°emi, 3 1/2



t°i a p·l, 7
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sem a p·l, 1/4 9tou

10.té

desáté, 1/2 11



£tvrt na dev¥t, 3/4 10

p·l jedenácté.

9. Zkratky upravujeme dle dne²ního úzu  t. j.





t°i £tvrt¥ na deset,



tj., na p°.

nap°.  a dopl-

¬ujeme za n¥ chyb¥jící te£ky. Ponecháváme kolísání mezi zkratkou a plným
zn¥ním u frekventovaných výraz· p./pan, dp./d·stojný pán £i sv./svatý.
10. Dal²í zkratky vysv¥tlujeme v Seznamu zkratek.
11. Psaní p°ípony ismus/izmus ponecháváme jako ismus.



12. Na celé slovo rozepisujeme °adu zkrácených výraz·  k°es´.



St. í²e

k°es´anský

Stará í²e. Deml v n¥kolika p°ípadech pouºívá zvlá²tního gra-

ckého zápisu zkratky Dr., p°ípadn¥ tuto zkratku sklo¬uje, nap°. Dra £i
Dru, v prvním p°ípad¥ zkratku p°episujeme ve standardní podob¥, tj. Dr.,

ve druhém p°ípad¥ zkratku rozepisujeme v pat°i£ném tvaru, tedy doktora
£i doktoru. Zkratku Msgr./Mnsgr. sjednocujeme na Msgre.
13. Krom¥ výjimek, které jmenujeme níºe, se p°i pravopisné úprav¥ °ídíme sou£asnou normou, tedy Pravidly £eského pravopisu (Academia 1993), u výraz· náboºenských p°ihlíºíme k p°íru£ce Jak zacházet s náboºenskými výrazy (Academia 2004). V p°ípad¥ cizích slov se °ídíme rovn¥º Novým akademickým slovníkem cizích slov A (Academia 2005). Nap°. assistenta





asistenta, äeroplán




trisovat
síno






Kasino, kattarh

korrespondence
plaid



aeroplán, blomba

elektrizovat, exerticie



katar, kollega






prefekt, primadonna

rentgen¥, stylisovati

stylizovati.

brazilky, elek-



fyzických, Kas-

kolega, konsisto°

korespondence, missioná°

pléd, praefekt




plomba, brasilky

exercicie, fysických



misioná°, pensi



konzisto°,



penzi,

primadona, roentgen¥

14. Psaní nej£ast¥j²ích p°edpon s-, z-, se- a ze-, p°edloºek s a z, psaní sp°eºek
a psaní i, y m¥níme podle dne²ního úzu, nap°.: do dnes
podrobna





dopodrobna, kolik pak

(ve smyslu potom)




zblízka, zp°ízn¥n



nato, se zdavk·
sp°ízn¥n.



kolikpak, na konec






dodnes, do

nakonec, na to

ze zdavk·, v tom

vtom, z blízka

15. Ponecháváme n¥které dal²í ojedin¥lé výrazy se zvlá²tní kvantitou, grakou
a morfologií £i výrazy stylov¥ p°íznakové (nap°. archaické, ná°e£ní, biblické)
anebo ty, jejichº podobu lze zd·vodnit odli²nou slovotvorbou £i tvaroslovím
nebo jazykovou hrou. Jde nap°. o podoby: podlivá, temberk, ºbán. Ponecháváme rovn¥º ustrnulý p°echodník nevyjímajíc. Dopisy Jakuba Demla
psané tasovským ná°e£ím necháváme v nezm¥n¥né podob¥.
16. Opravujeme následující podoby slov £i tvar·: netrouvat si
²vakrová



²vagrová, zt¥ºovat



st¥ºovat.



netroufat si,

17. Psaní velkých písmen m¥níme v p°ípadech, kdy se zm¥nil úzus  opravujeme
Jste



jste, Ná²



ná², Nám



nám, Sám



sám, Sebe



sebe, Si



si 
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a dále opravujeme tyto p°ípady: auditor Babický




biskup, Elsasko








Alsask o, Moravskými

Národní listy, Na²e Doba



Papeºských
í²ské

auditor babický, Biskup




moravskými, Národní Listy

Na²e doba, Novo-í²kých

papeºských, Páter/Pater

staro°í²ské, Stát









pater, Prorok

stát, Zemský Výbor

novo°í²ských,
prorok, Staro-

Zemský výbor. Velká

písmena ponecháváme v p°ípadech, kdy mají funkci symboliza£ní, zd·raz¬ující nebo jsou výrazem zvlá²tní úcty. Rozkolísané psaní Strana katolickonárodní/strana Katolicko-národní m¥níme na strana katolicko-národní. Po-

necháváme rozkolísanost slova M²e/m²e.
18. Vlastní jména, zem¥pisné názvy a názvy literárních d¥l opravujeme a sjednocujeme takto: Fajfr




Pfeifer, Na°iºkin



Nari²kin, Topol£anky



To-

pol£ianky. Podle dne²ní kodikace opravujeme proti Demlovu úzu délky

u místních jmen: Sadek

Sádek, Martinkov

malík ujednocujeme na správné amalík.



Martínkov. ámalík/ a-

19. Maximáln¥ se snaºíme respektovat zvlá²tnosti a osobitost Demlovy interpunkce, zejména v p°ípad¥ pravopisn¥ nadbyte£ných £árek, které v²ak mohou mít funkci rytmickou £i vytýkací. árku ru²íme pouze v p°ípadech, kdy
jde o zjevnou chybu £i dobový úzus, nap°íklad ru²íme £árky, které odd¥lují
innitivní konstrukce nebo £árky p°ed spojkou neº a le£ ve významu neº,
nenásleduje-li sloveso v ur£itém tvaru.
20. árku dopl¬ujeme jen v p°ípadech, kdy jde o zjevnou chybu. árkou odd¥lujeme v¥ty uvozené výrazy a kdyº, a proto, aº, co, jak, kde, který, a sotva,
ºe; v¥tné £leny spojené dvojitými spojkami aniani, bu¤nebo, ne-litedy.

21. V citov¥ pohnutých dopisech Deml £asto uºívá n¥kolikanásobné te£ky a r·zn¥
dlouhé poml£ky, v²echny tyto p°ípady sjednocujeme na t°i te£ky a standardní poml£ky. Po t°ech pomlkách na konci v¥ty nedopl¬ujeme te£ku.
22. Te£ku dopl¬ujeme u neukon£ených v¥t (respektive ukon£ených pouze poml£kou), po nichº v rukopise následuje velké písmeno signalizující novou
v¥tu.
23. Hranaté závorky [...] v Demlových dopisech zna£í koruptelu, vypu²t¥né
slovo/slova nebo jejich £ásti, které vynecháváme pro ne£itelnost rukopisu.
Hranatá závorka na konci Demlových dopis· vyzna£uje, ºe fragment kon£í
uprost°ed v¥ty.
24. Citované dopisy, jejichº autory jsou £lenové rodiny Jakuba Demla, necháváme v p·vodní podob¥.
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Soupis korespondence

Soupis obsahuje informaci o p·vodu kaºdého jednotlivého dopisu edice  tj. v které
instituci je uloºen rukopis, respektive kde byl text £i jeho úryvek oti²t¥n. U rukopis· následuje popis jejich fyzické podoby a dal²ích identika£ních rys·. Rozm¥ry
uvedené u kaºdého rukopisu p°íslu²í jedné stran¥ rukopisu. V poloºce zvýrazn¥ní
zmi¬ujeme pouze jiný typ zvýrazn¥ní neº b¥ºné podtrºení. Dataci zde uvádíme
zcela ve shod¥ s rukopisem.

Rodi£·m 1
Dopis nedatovaný [£ervenec 1902].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×170 mm.
Zaºloutlý papír, dvakrát p°eloºený, popsáno ze t°í stran.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Rodi£·m 2
Dopis datovaný 18. 11. 1902.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
est list· 220×180 mm a £ty°i listy 180×120 mm.
Zaºloutlý papír. Listy jsou £íslovány £erveným inkoustem v pravém horním rohu.
Na první stránce arabským £íslem, na ostatních °ímským £íslem (1, II, III). íslice II je psána v levém horním rohu.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Postskriptum v dopise vepsáno na titulní list kv·li místu.

Rodi£·m 3
Nedatovaný fragment dopisu [po listopadu 1902].
Úloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×170 mm.
Jeden list p°eloºený, poma£kaný, zaºloutlý papír. V levém horním rohu £erven¥
arabská £íslice IV.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Vpisky jsou psány men²ím písmem.

Sest°e Matylce 1
Dopis datovaný 23. 12. 1909.
Uloºeno v LA PNP, fond Jakub Deml, dosud nezpracované rukopisy pod £. 3.
Rozm¥ry: 120×180 mm.
Dvojlist, p°eloºený dvakrát, popsaný ze t°í stran.
Tuº²í naºloutlý papír, místy eky.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Dopis je zabalený do pruhu papíru s popisem J. Deml: Dopis sest°e Matylce.

Bratru Antonínovi 1
Dopis datovaný 2. 6. 1902.
Rozm¥ry 180×120 mm.
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Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Bílý papír, £ty°i strany rukopisu.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Po stranách p°ípisky.

Bratru Antonínovi 2
Dopis datovaný 4. 11. 1902.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 180×120 mm.
Zaºloutlý papír p°eloºený nadvakrát.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratrun Antonínovi 3
Dopis datovaný 25. 12. 1902.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 180×120 mm.
ty°i listy, po²kozené, jednou p°eloºené, na zaºloutlém papí°e.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
P°ípisky a postscriptum na bocích dopisu.

Bratru Antonínovi 4
Dopis datovaný 2. 4. 1907.
Uloºeno v archivu Marty Milotové
Rozm¥ry 340×220 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, velmi po²kozený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 6
Dopis datovaný 10. 3. 1909.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 180×220 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, p°eloºený dvakrát. Zahn¥dlý papír, ²patn¥ £itelný.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 7
Dopis datovaný 14. 6. 1909.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 110×170 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
Poslední v¥ta napsána vzh·ru nohama a psacím písmem.

Bratru Antonínovi 8
Nedatovaný dopis [19051910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×160 mm.
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Jeden list ru£ního papíru, popsán z jedné strany, uprost°ed razítko Studia.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
V levém horním okraji £íslo strany 7.
P°ipsáno Antonínu Demlovi.

Bratru Antonínovi 9
Nedatovaný fragment dopisu [19091910]
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×150 mm.
Jeden zaºloutlý list popsaný z obou stran, jednou p°eloºený.
Velmi po²kozený dopis, £ásti listu utrºené.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 10
Nedatovaný dopis [1910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×160 mm.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
V pravém horním rohu razítko Studia.

Bratru Antonínovi 11
Nedatovaný dopis [1910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×150 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 12
Nedatovaný fragment dopisu [1910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×170 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany na zaºloutlém, jednou p°eloºeném papí°e.
Kousek levého rohu dopisu chybí.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 13
Dopis datovaný 7. 3. 1910.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 160×170 mm.
Nep°eloºený, zaºloutlý aº zhn¥dlý, ale zachovalý papír popsaný ze dvou stran.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
Zvýrazn¥ní: Poslední písmeno v Bloa  £erveným inkousem, £íslo druhé strany
v levém horním okraji druhého listu  ve £tverci a £erveným inkoustem.

Bratru Antonínovi 5
Nedatovaný fragment dopisu [kv¥ten 1908].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
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Rozm¥ry 160×240 mm.
Jeden zaºloutlý list popsaný z jedné strany, jednou p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
V levém horním rohu p°ipsáno 6 £ervenou pastelkou.

Bratru Antonínovi 14
Dopis datovaný 14. 8. 1910.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 180×270 mm.
Modrý papír popsaný ze dvou stran, dvakrát p°eloºený.
Psáno £erným a £erveným inkoustem, psacím písmem
Zvýrazn¥ní: datum dopisu, celý dopis J. Gottwalda  £erveným inkoustem, do
novin  £erveným inkoustem a podtrºeno.

Bratru Antonínovi 15
Dopis datovaný 16. 8. 1910.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 140×320 mm.
T°ikrát p°eloºený, zaºloutlý papír, popsaný ze dvou stran. ást za£ernalá.
Psáno £erný inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 16
Dopis datovaný 20. 8. 1910.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 320×140 mm.
Jeden zaºloutlý, nepo²kozený list, p°eloºený nat°ikrát, popsaný z obou stran.
Psáno alovýn inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 17
Dopis datovaný 28. 8. 1910.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 130×110 mm.
Dvojlist, dvakrát p°eloºený a popsaný ze £ty° stran.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 18
Nedatovaný fragment dopisu [19101911].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×170 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany, zaºloutlý papír, jedenkrát p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 19
Nedatovaný dopis [19101911]
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 130×110 mm.
Dvojlist popsaný ze v²ech £ty° stran, zaºloutlý papír, jednou p°eloºený.
Psáno £ernýn inkoustem, tiskacím písmem.
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Bratru Antonínovi 20
Nedatovaný dopis [1911].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×150 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany, na zaºloutlém papí°e, dvakrát p°eloºený, rozt°epené okraje.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
V pravém horním rohu £ervenou pastelkou napsáno 3 ve £tvere£ku.

Bratru Antonínovi 21
Nedatovaný fragment dopisu [1911].
Rozm¥ry 230×150 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, na zaºloutlém papí°e, jednou p°eloºeno. Velmi
po²kozený dopis, £ást chybí.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 22
Dopis datovaný 21. 3. 1911.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry prvního listu 160×120 mm a druhého listu 150×140 mm.
První list je popsaný z jedné strany, chybí pravý horní roh a není p°eloºený.
Druhý list má ne£itelná místa, popsaný ze dvou stran a p°eloºený. Oba listy jsou
velmi po²kozené.
Psáno £ernýn inkoustem, tiskacím písmem.

Bratru Antonínovi 23
Dopis datovaný 21. 3. 1911.
Uloºeno v archivu Marty Milové.
Rozm¥ry 160×120 mm.
Jeden velmi po²kozený list, popsaný ze dvou stran, zaºloutlý aº z£ernalý, místy
chybí kusy papíru, jednou p°eloºeno.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
Zvýrazn¥ní: Studium, Deml  podtrºeno £ervenou pastelkou, p°ímo, hrozný 
podtrºeno modrou pastelkou.

Bratru Antonínovi 24
Fragment dopisu datovaný 7. 4. 1911.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×160 mm.
Jeden list popsán po p°ední stran¥, tém¥° ne£itelný, rozpitá místa s ne£itelným
textem.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
V pravém horním rohu napsáno 1 £ervenou pastelkou.

Bratru Antonínovi 25
Dopis datovaný 17.8. 1911.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
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Rozm¥ry 340×210 mm.
Dvakrát p°eloºený a po stranách ekatý papír, popsaný z obou stran.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 26
Dopis datovaný 23. 8. 1911.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 340×210 mm.
Dvojlist popsaný ze £ty°ech stran, dvakrát p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Zvýrazn¥ní: jest, te¤, nesmím, nesm¥l  t°ikrát £ern¥ podtrºeno.

Bratru Antonínovi 27
Nedatovaný dopis [1912].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry: 130×180 mm.
Zaºloutlý, linkovaný dvojlist popsaný ze dvou stran, jednou p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 28
Dopis datovaný 27. 1. 1912.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 130×180 mm.
Zaºloutlý linkovaný dvojlist, popsaný ze dvou stran. jednou p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 29
Nedatovaný fragment dopisu [ledenduben 1912].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 340×210 mm.
Jeden list, dvakrát p°eloºený, popsaný z obou stran. Chybí dal²í text.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 30
Dopis datovaný 12. 6. 1913.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 260×170mm.
Zaºloutlý dvojlist, popsaný ze v²ech stran, jednou p°eloºený a roztrºený v ohybech.
Psáno £erným inkoustem, rozt¥kaným psacím písmem.
Po levé stran¥ Bílkova vin¥ta o rozm¥rech 28×37 mm, pouºitá z knihy Pro budoucí
poutníky a poutnice, s. 82.

Bratru Antonínovi 31
Dopis datovaný 20. 8. 1913.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 260×170 mm.
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Dva listy, popsáno ze t°í stran.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Zvýrazn¥ní: 35  podtrºeno dvakrát.
Po levé stran¥ Bílkova vin¥ta o rozm¥rech 28×37 mm, pouºitá z knihy Pro budoucí
poutníky a poutnice, s. 82.

Bratru Antonínovi 32
Nedatovaný dopis [nejd°íve 1915].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 400×150 mm.
Jeden zaºloutlý list popsaný z jedné strany, dvakrát p°eloºeno.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 34
Dopis datovaný 28. 4 .1919.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×340 mm.
Dvojlist silného papíru, popsaný ze £ty° stran, ²patn¥ £itelné, p°eloºeno t°ikrát.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 35
Nedatovaný dopis [13. 6. 1919].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×170 mm.
Jeden list, dvakrát p°eloºený, popsaný z obou stran.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Psáno na ²í°ku.
Zvýrazn¥ní: ta má gáºe nep°i²la, ºe ne, musím to v¥d¥ti  podtrºeno hn¥dou
pastelkou.

Bratru Antonínovi 36
Nedatovaný dopis [1919].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×250 mm.
Jeden list popsaný popsaný z obou stran, velmi t¥ºko £itelný.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 37
Dopis datovaný 7. 2. 1920.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry: 340×210 mm
Jeden list popsaný z obou stran, dvakrát p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 38
Dopis datovaný 21. 4. 1920.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.

4.6 Soupis korespondence

163

Rozm¥ry: 340×210 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, p°eloºený nat°ikrát, zaºloutlý a ekatý papír.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 39
Dopis datovaný 16. VI. 1920.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×110 mm.
Dva listy, jeden popsán oboustrann¥, druhý z jedné strany. Papír zaºloutlý, po
stranách z£ernalý. Oba listy jednou p°ehnuté.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 33
Nedatovaný dopis [1919].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 230×180 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, hodn¥ po²kozený. Zaºloutlý a z£ernalý papír.
Jeden roh ne£itelný.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 40
Dopis datovaný 21. 2. 1921.
Uloºeno v LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná.
Rozm¥ry 130×120 mm.
Dva listy, jednou p°eloºené.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Po²tovní razítko na obálce s datem 21. 2. 1921. Zbytek po²tovního razítka ne£itelný.
Rozm¥ry obálky 160×100 mm.
Adresát: Pan Antonín Deml po²tmistr/ Tasov/ u Velkého Mezi°í£í/ Morava.

Bratru Antonínovi 41
Dopis datovaný 31. 8. 1923.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry prvního listu 140×210 mm a druhého 130×100 mm.
Dva listy zaºloutlého, poma£kan¥ho papíru.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
V levém horním rohu v¥t²ího listu se nachází £ervené razítko Vydavatelstvo lép¥jí, B¥lá u Bezd¥ze, echy.

Bratru Antonínovi 42
Dopis datovaný 7. 10. [po 1920].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 220×170 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany, po²kozený, jednou p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
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Bratru Antonínovi 43
Nedatovaná pohlednice [3. 11. 1924]
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Adresát: Bratr/ Antonín Deml/ po²tmistr/ Tasov/ Morava
Na druhé stran¥ je fotograe ú£astník· Tyr²ova srazu.
Demlovou rukou dopsáno Renata Tyr²ová a ²ipkou ukázáno, o kterou postavu na
fotograi jde.

Bratru Antonínovi 44
Nedatovaná pohlednice [26. 6. 1933].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Ohnutý levý horní a pravý dolní roh.
Psáno oby£ejnou tuºkou, psacím písmem.
Adresát: Pan/ Ant. Deml/ po²tmistr v. v./ Tasov/ u Velkého Mezi°í£í.
Z druhé strany pohlednice jsou schody u kostela v Kuksu.

Bratru Antonínovi 45
Nedatovaná pohlednice [po 1935].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Na druhé stran¥ pohlednice je obrázek chatr£e z Karpat s pasákem.
Kresba ptá£ka v pravém dolním rohu.

Bratru Antonínovi 46
Nedatovaný dopis [po 1935].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 280×220 mm.
Jeden list popsaný z obou stran, tenký papír, místy rozpité písmo.
Psáno modrým inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 47
Nedatovaná pohlednice [16. 6. 1936].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Adresát: Po²tmistr v. v./ Antonín Deml/ Tasov u Velkého Mezi°í£í.
Z druhé strany pohlednice je chrám sv. Barbory v Kutné Ho°e.

Bratru Antonínovi 48
Pohlednice datovaná 1. 8. [1936].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
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Adresát: Po²tmistr v. v./ Antonín Deml/ Tasov/ SR.
Na druhé stran¥ pohlednice je fotograe domu a Steinernebrücke v ezn¥.
U podpisu dvojitá kresba srdí£ka.

Bratru Antonínovi 49
Nedatovaný dopis [27. 9. 1937].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 200×150 mm.
Jeden list list popsaný z obou stran, jednou p°eloºeno.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

Bratru Antonínovi 50
Dopis datovaný 25. 10. [po 1923].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×340 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany. Zachovalý papír, dvakrát p°eloºeny.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Ozdobný podpis Jakub a t°i kresby ptá£k· níºe pod podpisy.

Bratru Antonínovi 51
Nedatovaný dopis.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 260×170 mm.
Zaºloutlý dvojlist, popsaný z jedné strany, jednou p°eloºený a roztrºený v ohybech.
Psáno £erným inkoustem, dolní p·lka dopisu inkoustovou tuºkou, psací písmo.
Po levé stran¥ Bílkova vin¥ta o rozm¥rech 28×37 mm, pouºitá z knihy Pro budoucí
poutníky a poutnice, s. 82.

Bratru Antonínovi 52
Nedatovaná pohlednice.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Na druhé stran¥ pohlednice je obrázek pily v Karpatech.
Adresát: Po²tmistru Antonínu Demlovi.

vagrové Mart¥ 1
Nedatovaný dopis [po£átek února 1910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 160×120 mm.
Dvojlist, popsáno ze t°í stran, jednou p°eloºený. Zaºloutlý papír, místy rozpitý
inkoust.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

vagrové Mart¥ 2
Dopis datovaný V den Sedmi Sv. Zakladatel· [17. 2. 1910].
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Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×160 mm.
Dvojlist, popsaný ze t°í stran, dvakrát p°ehnutý. Na zadní stran¥ po²kozený a politý.
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.

vagrové Mart¥ 3
Dopis datovaný V den svatého Vojt¥cha 1910 [23. 4. 1910].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 240×160 mm.
Jedn list popsaný z obou stran, dvakrát p°eloºeno.
Psáno £erveným inkoustem, tiskacím písmem.
Zvýraºn¥ní: Stará í²e  modrým inkoustem a podtrºeno.

vagrové Mart¥ 4
Nedatovaný dopis [£ervenec 1910]
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 140×180 mm.
Dvojlist, popsáno ze £ty° stran, modrý papír.
Psáno £erným a £erveným inkoustem, psacím písmem.
Zvýrazn¥ní: £ísla stránek 1 a 2, klí£ek, há£k·, pastí, oprátek, snad, st¥ºovatel,
jak pom¥ry znám, mohl by, kdyº podmínky vyplní, celý dopis z biskupské konzis-

to°e, církví svatou °ímskokatolickou, (papeºem zakázaný), ti cenzo°i jsou v brn¥n.
konsisto°i, ímskokatolické  £erveným inkoustem.

vagrové Mart¥ 5
Dopis datovaný 26. 7. 1911
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×240 mm.
Dvojlist popsaný ze t°í stran, jednou p°eloºený.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Zvýrazn¥ní: POZDRAVY zblízka  £erveným inkoustem.

vagrové Mart¥ 6
Nedatovaný dopis [po 18. kv¥tnu 1919].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 180×260 mm.
Dvojlist popsaný ze £ty° stran. Tenký, slabý, zaºloutlý, po²kozený papír. Rozpité
písmo.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.

vagrové Mart¥ 7
Nedatovaný fragment dopisu [podzim 1919].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 340×210 mm.
Jeden list p°eloºený dvakrát, popsaný z obou stran.
Psáno £erným inkoustem a psacím písmem.
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vagrové Mart¥ 8
Nedatovaná pohlednice.
Uloºeno v LA PNP, fond Jakub Deml, korespondence odeslaná.
Rozm¥ry 140×90 mm.
Psáno oby£ejnou tuºkou, psacím písmem.
Z druhé strany pohlednice je obrázek s popiskem Odzemok na sala²i vo Váºci.
Liptovská stol.

Adresát: Paní/ Marta Demlová/ p. Tasov u Velkého Mezi°í£í/ Morava
Razítko po²ty ne£itelné.

Nete°i Mart¥ 1
Dopis datovaný 6. 2. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×150 mm.
Jeden poma£kaný list, popsaný z jedné strany.
Psáno inkoustovou tuºkou, tiskacím rozt°eseným písmem.

Nete°i Mart¥ 2
Koresponden£ní lístek datovaný 18. 3. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno inkoustovou tuºkou, psacím písmem.
Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov
Dopln¥no obrázkem ptá£ka.

Nete°i Mart¥ 3
Pohlednice datovaná 12. 4. 1960
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry: 150×100 mm
Psáno inkoustovou tuºkou, psacím písmem.
Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov
Z druhé strany pohlednice je fotograe sanatoria.

Nete°i Mart¥ 4
Koresponden£ní lístek datovaný 10. 5. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Místy lehce rozpité.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov.

Nete°i Mart¥ 5
Pohlednice datovaná 19. 5. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Text psán p°es celou pohlednici, nerovné °ádky.
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Psáno inkoustovou tuºkou, psacím písmem.
Z druhé strany pohlednice je t°ebí£ské podklá²te°í.

Nete°i Mart¥ 6
Pohlednice datovaná 20. 5. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno inkoustovou tuºkou, psacím i tiskacím písmem.
Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov.
Z druhé strany pohlednice je t°ebí£ské podklá²te°í.

Nete°i Mart¥ 7
Pohlednice datovaná 6. 6. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov.
Z druhé strany pohlednice je fotograe sanatoria.

Nete°i Mart¥ 8
Dopis datovaný 6. 2. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×150 mm.
Jeden list, poma£kaný, popsaný z jedné strany.
Psáno inkoustovou tuºkou, rozt°eseným tiskacím písmem.

Nete°i Mart¥ 9
Dopis datovaný 20. 10. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×300 mm.
Jeden bílý list, dvakrát p°eloºený.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Dopln¥no kresbou ptá£ka na konci dopisu.

Nete°i Mart¥ 10
Nedatovaný dopis [listopad 1960].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×190 mm.
Dvojlist popsán z jedné strany.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem
Pod textem nakresleny obrázky dºbánku a ptá£ka.

Nete°i Mart¥ 11
Pohlednice datovaná 24. 1. 1961.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
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Adresát: paní Marta Vrbová/ Tasov
Z druhé strany pohlednice je fotograe nemocnice T°ebí£-Jejkov.

Nete°i Mart¥ 12
Dopis datovaný 10. 2. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×260 mm.
Jeden list papíru dvakrát p°eloºený, místy lehce rozpité písmo.
Psáno modrým inkoustem, psacím písmem.

Prasynovci Karlovi 1
Pohlednice datovaná 1957.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry: 150×100 mm.
Psáno £erným inkoustem, psacím písmem.
Z druhé strany portrét Jana Demla.
Dopln¥no kresbou ptá£ka.

Pranete°i Mart¥ 1
Dopis datovaný 1. 11. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×300 mm.
Jeden list popsaný z jedné strany.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Kresba ptá£ka a králíka dole na listu.

Josefu Vrbovi 1
Nedatovaný koresponden£ní lístek [1960].
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Adresát: Pan Josef Vrba/ Tasov/ stará po²ta
Razítko po²ty je ne£itelné.

Josefu Vrbovi 2
Pohlednice datovaná 29. 8. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 150×100 mm.
Datum: 29. VIII. 1960
Psáno £erným inkoustem, tiskacím písmem.
Z druhé strany pohlednice je bosenská vila Jakuba Demla.
P°imalován obrázek kv¥tiny.

Josefu Vrbovi 3
Dopis datovaný 30. 11. 1960.
Uloºeno v archivu Marty Milotové.
Rozm¥ry 210×90 mm.
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Jeden list popsaný z jedné strany, jednou p°eloºený, trochu poma£kaný.
Psáno modrým inkoustem, tiskacím písmem.
Naho°e nad textem obrázek stromu s nápisem i²ka. Dole ptá£ek kreslený modrým a £erveným inkoustem.
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5 Záv¥r
V diplomové práci jsme se snaºili postihnout vztah mezi Jakubem Demlem a jeho
rodinou, jak se v prom¥nách £asu utvá°el v jeho díle a korespondenci.
Dochované dokumenty nám umoºnily seznámit se s ²irokou epistolograí spisovatele r·zným adresát·m. T¥ºi²t¥m práce je edice egodokument·, rodinných
dopis· odeslaných Jakubem Demlem. Edici p°edcházelo n¥kolik krok·. Bylo nutné
materiály shromáºdit, provést jejich analýzu a chronologicky je rozt°ídit. Z t¥chto
materiál· jsme rekonstruovali n¥která období autorovy biograe, zabývali jsme se
rozdíly mezi informa£ními zdroji a problematikou kategorie výb¥ru podstatných
poznatk·.
P°íb¥hy pisatel· jsou za°azeny do kolob¥hu roku, který si neustále vynucoval
p°izp·sobení lidí, a do tvrdých ºivotních realit venkovských rodin. Egodokumenty
zpracovávají primárn¥ to nejd·leºit¥j²í, £ím pisatelé ºili. Rodinná korespondence
se zaobírá majetkovými spory, starými rodovými k°ivdami (kauza fará°e Franti²ka
Floriana), náro£ným zp·sobem p°epravy a nancemi. Od v²ech t¥chto skute£ností
jsme museli abstrahovat a z citov¥ zabarvených výpov¥dí sestavit p°íb¥h rodiny.
Na p°íkladech vyjmutých z Demlových d¥l jsme dokázali stálost nebo prom¥nnost jednotlivých rodinných motiv· v Demlov¥ díle. Detailn¥ji jsme se v¥novali
motiv·m matky a sestry Matyldy. ást práce je v¥nována zp·sob·m pouºitým
p°i p°etvá°ení za²ifrované rodové kroniky (V Zabajkalí ) ve skute£nou historii rodu
(Mohyla ).
Stav bádání v oblasti korespondence nem·ºeme ozna£it za ukon£ený. V pr·b¥hu pr·zkumu a p°i analýze mnoºství dochované korespondence jsme neustále
objevovali nové dokumenty, spojitosti a cesty k lidem, kte°í m¥li k tématu co °íci.
Sv¥dectví pam¥tník· a jejich archivy i °adu dokument· v regionálních archivech
p°itom povaºujeme za nejmén¥ stejn¥ významné jako uznávanou sekundární literaturu £i prameny z institucí národních £i zemských. U rozporných informací
jsme se snaºili fakta ov¥°it nejmén¥ ve dvou r·zných zdrojích. Text spojuje domn¥nky, sv¥dectví, tradované historky pocházející od r·zných osobností v jeden
celek. Na z°etel jsme brali moºnost fabulace n¥kterých skute£ností. Na²ím hlavním cílem nebylo p°evypráv¥t d¥jiny rodu, ale demonstrovat jednotlivé kauzy, jak
se vyskytovaly nebo nevyskytovaly v Demlov¥ díle a korespondenci, pop°ípad¥
v jaké úplnosti je Deml do svých knih za°adil.
Ve svém ºivot¥ Deml potkal a ovlivnil lidi mnoha generací. R·zné generace
najdeme i v díle, rozp¥tí pouºívaných rodových motiv· je tedy velmi ²iroké. Za£íná d¥dou²kem Janem Demlem a kon£í pranete°í Martou Milotovou.
M¥li jsme moºnost pracovat s osobní korespondencí lidí, jejichº potomci stále
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ºijí. Uv¥domovali jsme si citlivost problematiky a nutnost zachovat diskrétní p°ístup k pramen·m. Vyprav¥£em Demlova díla se stala rodina sama, protoºe poskytla soukromou korespondenci a ovlivnila, které prameny spat°í o£i ve°ejnosti.
A£koliv neustále vznikají diskuse nad eti£ností za°azování korespondence do literatury, v p°ípad¥ Jakuba Demla se kloníme na stranu jejího publikování. Bez
moºnosti studovat jednotlivé kauzy a události v Demlov¥ rodin¥ paraleln¥ v dopisech i díle bychom nikdy nemohli pochopit autor·v odkaz do takové hloubky.
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Rodokmen

edá pole rodokmenu ozna£ují rodinnou v¥tev, která pokra£uje na dal²ím obrázku. Horizontální £árou ozna£ujeme manºelství a ²ipkami potomky.

Jan Deml

Marie Lysá-Pavlasová

✴1805 †1887

Jan Deml

Jakub Deml

✴1805 †1887

Josefa Bumbálková

Josef Adam

✴1801 †1862

Františka Adamová

✴25. 1. 1842 †19. 12. 1918

Anna Demlová

✴27. 8. 1842 †28. 7. 1875

†

Anežka Demlová
†

Antonín Deml

Josef Deml

✴26. 5. 1870 †28. 10. 1939

Antonie Demlová

✴15. 8. 1873 †1. 5. 1934

†

Marie Demlová

Františka Demlová

✴29. 1. 1865

Obrázek 1:

†

Rodokmen rodiny Jakuba Demla st., otce Jakuba Demla, a jeho

první ºeny.

Jakub Deml

✴25. 1. 1842 †19. 12. 1918

Antonie Bělochová
✴5. 12. 1856 †18. 3. 1890

Matylda Demlová
✴7. 8. 1886 †26. 4. 1910

Emilie Demlová
†

Jakub Deml

Ludvík Deml

✴20. 8. 1878 †10. 2. 1961

Obrázek 2:
druhé ºeny.

†

Matylda Demlová
†

Františka Demlová
✴1. 12. 1880 †1952

Rodokmen rodiny Jakuba Demla st., otce Jakuba Demla, a jeho
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Jakub Deml

Anna Palečková

✴25. 1. 1842 †19. 12. 1918

†1924

Vilemína Demlová

? Blažek

✴25. 10. 1891 †15. 1. 1979

Vilemína Šrubařová

Obrázek 3:

Jarmila Žilová-Bienerová

Rodokmen rodiny Jakuba Demla st., otce Jakuba Demla, a jeho

t°etí ºeny.

Antonín Deml

Marie Hejátková

✴26. 5. 1870 †28. 10. 1939

✴1880 †1905

♀
✴2. 1. 1903 †2. 1. 1903

Obrázek 4:

Jaroslav Deml
✴1902 †1905

Rodokmen rodiny Antonína Demla, nevlastního bratra Jakuba

Demla a jeho první ºeny.
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Eduard Fiala

Růžena Rousová

Antonín Deml

Marta Fialová

✴8. 1. 1835 †1891

✴29. 2. 1848 †1926

✴26. 5. 1870 †28. 10. 1939

✴25. 4. 1884 †8. 6. 1929

Marta Demlová

Karel Deml

✴17. 1. 1920 †9. 12. 2008

Marie Pokorná

✴28. 6. 1918 †9. 7. 1996

Karel Deml
Karel Deml

Ludmila Pospíšilová

Michal Deml

Ladislav Pospíšil

Miroslava Demlová

Obrázek 5:

Miroslav Pospíšil

Zdeněk Pospíšil

Rodokmen rodiny Antonína Demla, nevlastního bratra Jakuba

Demla a jeho druhé ºeny.

Františka Demlová

Jan Kryštof

✴1. 12. 1880 †1952

✴16. 5. 1880 †7. 4. 1916

Miloš Kryštof

Dalibor Kryštof

✴1908 †1924

✴1913

Ivan Kryštof
? Kryštof

Obrázek 6:

Mirek Kryštof

Jan Jaroslav Kryštof
✴1910

Hedvika Turková

Hana Kryštofová
? Kryštof

Rodokmen rodiny Franti²ky Kry²tofové, sestry Jakuba Demla.
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Josef Deml

Josef Deml

Františka Adamová

✴15. 8. 1873 †1. 5. 1934

Bohumila Mejzlíková

Bohumír Deml

✴1902 †1972

Ludmila Robotková

✴5. 6. 1906 †3. 1. 1988

✴1912 †1993

Antonín Deml

Dagmar Hortová

Jaroslav Žák

✴27. 10. 1908 †28. 3. 1982

Antonín Deml

✴11. 8. 1905 †25. 1. 1972

✴11. 8. 1902

Anežka Přinosilová

✴3. 2. 1905 †21. 3. 1979

✴8. 4. 1881 †29. 1. 1970

Mirko Deml

✴2. 5. 1934 †21. 7. 1991

Anna Demlová

Stanislav Sladký

✴26. 7. 1908 †28. 3. 1993

Jaroslava Hedbávná

✴15. 2. 1908 †2. 6. 1988

Anna Cenkova

✴14. 11. 1932 †23. 7. 1932

Františka Demlová
✴14. 10. 1913 †12. 11. 1975

Stanislav Sladký

✴21. 7. 1940

✴17. 11. 1939

Jaroslav Žák

Jaroslav Sladký
✴17. 1. 1941

Bohuslav Sladký

✴18. 6. 1943

✴15. 6. 1942

František Hrabanec
✴10. 10. 1908 †3. 8. 1982

Emilie Demlová
✴23. 5. 1910 †22. 2. 1991

Jiří Hrabanec

Obrázek 7:

Marie Miklíková

Rodokmen rodiny Josefa Demla, nevlastního bratra Jakuba Demla.
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✴1885 †1859
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Antonie Zachová
✴1888 †1920

Josef Vrba

Marta Demlová

Josef Vrba

✴1943 †27. 7. 1982

✴17. 1. 1920 †9. 12. 2008

✴15. 2. 1915 †28. 2. 1982

Karel Vrba

Antonín Vrba

✴8. 12. 1946

✴1944

Sylvie Vrbová

Vlasta Kadlecová

Karolína Vrbová

Dagmar Batelková

Václav Macek
✴1950

Marie Melicharová
✴1949

Václav Macek
✴7. 8. 1970

Ludvík Milota
✴13. 3. 1940

Marta Milotová
✴8. 10. 1970

Petra Macková
✴3. 11. 1997

Obrázek 8:

Marta Vrbová
✴8. 12. 1946

Petr Milota
✴19. 5. 1967

Petr Milota
✴2005

Rodokmen rodiny Marty Vrbové, nete°e Jakuba Demla.
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Slávek Studený
Antonie Studená
Marie Demlová

? Studený

✴29. 1. 1865 †

Miloslav Studený
František Studený
Marie Studená

Josef Studený

Josef Studený

Anna Slámová

Libuše Levíčková
Marie Horká

František Studený
Josef Sláma
Marie Havelková

Libuše Horníčková

Marie Horníčková

Marie Tvrdoňová

Pavel Horký
Marie Horká

Stanislav Horníček
Miroslav Horníček

Anna Horníčková

Anežka Horníčková

Jaroslav Horníček

Obrázek 9:

Rodokmen rodiny Marie Studené, nevlastní sestry Jakuba Demla.
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Fotograe

Obrázek 10: Jakub Deml v zahrad¥
své bosenské vily

Obrázek 11:

Jakub Deml a Marie

Rosa Junová v zahrad¥ bosenské vily

Obrázek 12:

Jakub Deml s prasy-

novcem Josefem Vrbou

Obrázek 13:

Jakub Deml
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Obrázek 14:
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Antonín

Obrázek 15:

Antonín

Deml, po²tmistr, bratr

Deml, po²tmistr, bratr

Obrázek 16:

Jakuba Demla

Jakuba Demla

Deml, po²tmistr, bratr

Antonín

Jakuba Demla

Obrázek 17: Jan Deml, d¥de£ek Jakuba Demla

Obrázek 18: Jan Deml, d¥de£ek Jakuba Demla
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Obrázek 19:

Marta a Karel Dem-

lovi
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Obrázek 20:

Antonín Jakub Deml,

otec Jakuba Demla

Obrázek 21: Marta Demlová s dce-

Obrázek 22:

rou Martou a synem Karlem

nete° Jakuba Demla

Marta Milotová, pra-
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Obrázek 23:
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Svatba Jana Jaroslava Kry²tofa a Hedviky Turkové v O°echov¥. V

horní °ad¥: v klobouku Jind°ich Pfeifer, ²estý zleva Dalibor Kry²tof. Prost°ední
°ada: první zleva Jakub Deml, okolo novomanºel· rodi£e nev¥sty.

Obrázek 24:

Zleva: Pavla Kytlicová, Antonie Studená (dcera Marie Studené),

Antonín Deml, Jakub Deml, Josef Studený (syn Marie Studené).
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Obrázek 25:
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Jan a Franti²ka Kry²-

tofovi s d¥tmi v roce 1914

Obrázek 26:

Josef a Franti²ka De-

mlovi

Obrázek 27:

Jan Kry²tof star²í

Obrázek 28: Marie Studená, rozená
Demlová
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29:
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Zleva:

Vilemína

Blaºková star²í, Vilemína Blaºková
mlad²í, Antonín Jakub Deml, Anna
Demlová

Obrázek 31:

Jaroslav Deml

Obrázek 30: Zleva: Anna Demlová,
Vilemína Blaºková star²í, Franti²ka
Kry²tofová s dít¥tem, Jan Kry²tof.

Obrázek 32:

Sedící Antonín Jakub

a Antonie Demlovi
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Obrázek 33:
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Sestry

Matylda

Franti²ka Demlovy

a

Obrázek 34: Obchod rodiny Deml·
v Tasov¥

Obrázek 35:

Antonín a Marta Demlovi
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Obrázek 36:
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Hostinec U Kry²tof·

v Jino²ov¥

Obrázek 38:

Hostinec U Kry²tof·

v Jino²ov¥.

Po²ta v Tasov¥.

Obrázek 40:
Tasov¥

Obrázek 37:

Vila Jakuba Demla v

Obrázek 39:

Obrázek 41:

Po²ta v Tasov¥.

Rodný d·m Jakuba

Demla v Tasov¥
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Obrázek 42:
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Náhrobek rodiny De-

Náhrobek

Matyldy

Demlové v Jino²ov¥

mlovy v Tasov¥

Obrázek 44:

Obrázek 43:
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