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Anotace
Diplomová práce obsahuje edici dopisů spisovatele Jakuba Demla (1878‒1961) s jeho
dlouholetým přítelem, knězem Vladimírem Evermodem Balcárkem (1885‒1974). Vzájemná
korespondence z let 1905‒1959 zachycuje jednak mnoho událostí, jeţ se odehrávaly
v básníkově soukromém ţivotě, jednak se pro nás stává pramenem pro hlubší pochopení
jeho děl. Edice je doplněna o ediční poznámku, soupis korespondence, jmenný rejstřík a
vysvětlivky, které si kladou za úkol objasnit čtenáři bliţší okolnosti zmiňovaných událostí.
Doprovodné komentáře se snaţí přiblíţit osobu adresáta, Vladimíra Evermoda Balcárka a
dvě nejdramatičtější události, o nichţ se v dopisech hovoří.
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private life, on the other hand it is a source for deeper understanding of his works. The
edition is completed by editorial comment, list of correspondence, name index and
explanatory notes which purpose is to clearif further circumstances of the mentioned events.
Additonal comments try to introduce the personality of addressee, Vladimír Evermod
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1.

Úvod
Cílem této diplomové práce bylo především vytvořit edici korespondence Jakuba

Demla s jeho dlouholetým přítelem Vladimírem Evermodem Balcárkem. Edici jsme opatřili
stručnými komentáři a poznámkami, abychom umoţnili čtenáři co nejsnazší orientaci ve
světě obou adresátů. Dále jsme připojili Jmenný rejstřík, v němţ jsme se snaţili uvést
základní informace o většině osob, které v jednotlivých dopisech vystupují. Technické
parametry a popis originálních dopisů jsme uvedli v Soupisu korespondence. Zásady
pouţívané při vytváření edice jsou pak shrnuty v Ediční poznámce. Tyto zásady vyšly
z několikaleté práce v rámci edičního semináře Mgr. Daniely Iwashity, Ph. D. Chtěli jsme,
aby si dopisy uchovaly Demlův osobitý styl a ráz jeho projevu, proto jsme se snaţili ediční
zásahy omezit na minimum.
Doprovodný komentář jsme rozdělili do tří základních kapitol. V první z nich jsme
shrnuli všechny informace o adresátu Demlových dopisů, Vladimíru Evermodu Balcárkovi.
K tomuto kroku jsme se rozhodli především proto, ţe Balcárek nepatří mezi známé postavy
naší literární či jiné historie. Povaţovali jsme tedy za uţitečné vypátrat co moţná nejvíce
dostupných údajů, a na jejich základě předloţit čtenáři pokud moţno ucelený obraz o ţivotě
tohoto jedinečného člověka. Během studia pramenů se tak vynořil ještě jeden cíl, nebo spíše
snaha celé práce, přispět k tomu, aby tato bezesporu výjimečná osobnost neupadla zcela
v zapomnění.
Další dvě kapitoly tvoří doprovodný komentář ke dvěma základním událostem,
o nichţ je v dopisech řeč. První z nich je Demlův rozchod s Josefem Florianem a následné
spory o básníkovy rukopisy, které se táhly několik měsíců. V této kapitole jsme se snaţili
přiblíţit nejen okolnosti rozchodu, ale zároveň nastínit povahu Demlovy spolupráce pro
Studium a jeho vzájemný vztah s Josefem Florianem. Nakonec jsme se zajímali o to, jakým
způsobem Deml popisuje celou událost příteli Balcárkovi a ostatním adresátům, s nimiţ v té
době korespondoval. Chtěli jsme, aby si tak čtenář mohl sám udělat představu o celé
události a současně i o Demlových vztazích k jednotlivým adresátům v té době.
Poslední,
Wiesenbergerové.

nejrozsáhlejší
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Elišky
událost

zpracovávaného souboru dopisů. Naším záměrem zde bylo nastínit poměry, ze kterých
Eliška pocházela, a zmapovat celý příběh její a Demlovy známosti. Kapitola je zaloţena
především na Demlově korespondenci Balcárkovi a dalším adresátům (Bílkovi, Svobodové,
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Kalašové, Pojezdnému atd.) a na materiálech, které vypátral pan Ladislav Rektoris, Eliščin
příbuzný. Historie Demlova přátelství s paní továrníkovou se stala společenským skandálem
a zmínku o něm najdeme snad v kaţdé publikaci zabývající se Demlovým ţivotem. Dosud
však nevzniklo ţádné pojednání, které by nastínilo příběh jako celek. Eliška byla ţenou,
která Demla hluboce zasáhla a ovlivnila řadu jeho děl (Miriam, Moji přátelé, Pro budoucí
poutníky a poutnice aj.). Uţ proto si myslíme, ţe si Eliška Wiesenbergerová a celé jejich
přátelství zaslouţí, aby bylo uvedeno na pravou míru. Tato práce by tomu ráda alespoň
částečně napomohla.
V celé práci jsme se snaţili vyvarovat jakýchkoli definitivních soudů. Šlo nám spíše
o to, nechat promlouvat Jakuba Demla k Vladimíru Balcárkovi a dalším adresátům tak, aby
si kaţdý mohl udělat svůj názor sám.

1.1.

Specifika Demlovy korespondence Balcárkovi
Mimořádnost zpracovávané korespondence vychází z několika aspektů. Prvním

z nich je její délka. Korespondence čítá 104 dopisů, 10 korespondenčních lístků,
8 pohlednic a 4 fotografie z Demlovy strany a 8 dopisů s jednou dopisnicí ze strany
Balcárkovy. Díky těmto počtům patří mezi ty nejrozsáhlejší, jaké se nám dochovaly.
Druhým aspektem je její rozsah časový. První Demlův dopis je datován 1. července
1905, poslední dopis, kterého se Balcárek dočkal, byl napsán 13. dubna 1959. Vzhledem
k fotografii Jakuba Demla s věnováním ze srpna 1904 nalezené v Balcárkově pozůstalosti
však můţeme usuzovat, ţe přátelství se započalo ještě dříve. Oba přátelé si tedy dopisovali
54 let. Přestoţe se nám nedochovala korespondence kompletní, z kontextu dopisů se
domnívám, ţe spolu zůstávali v kontaktu i v dobách, které nemáme v korespondenci
zachyceny, byť uţ v pozdějších letech třeba ne tak intenzivním. Těţko bychom asi hledali
druhého člověka, s nímţ si Jakub Deml dopisoval tak dlouhou dobu.
Třetí známkou výjimečnosti je obsah dopisů. Deml nechává Balcárka nahlédnout
hluboko do svého soukromého ţivota. Sledujeme Demlovy vztahy rodinné, přátelské
i nepřátelské. Stáváme se svědky Demlových rozhovorů s Otokarem Březinou, které tu
autor cituje téměř doslova. Poznáváme zástup obyčejných lidí z Tasova, Jinošova
a přilehlých vísek. Vstupujeme mezi praţské literáty. Nevynecháme ani ustavičné anabáze
s církevními hodnostáři a nekonečné vybírání větších či menších obnosů na ţivobytí
a knihy. Nahlíţíme do dílny stále tvořícímu básníkovi. Pozorujeme, jak se rodí názvy knih,
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koncepty knih budoucích, jak vzniká idea „Rosniček“, pozdějších Šlépějí, odkud se berou
dedikace…
V neposlední řadě stojí za zmínku celkový charakter korespondence. Víme, ţe se
spolu oba adresáti seznámili někdy před srpnem 1904. Balcárek tehdy dokončoval studia na
třebíčském gymnáziu. Deml uţ byl ve světě a neustále měnil působiště: Kučerov,
Martínkov, Třešť, Stará Říše, Babice, Praha, Šebkovice, Jinošov, Tasov. Balcárek odjíţdí po
maturitě do Prahy, pak do Radonic a nakonec zakotví v Doksanech. Většinou tedy přátelství
fungovalo na vzdálenost takřka celé republiky. Přesto se právě Balcárek stal Demlovým
důvěrníkem v událostech tak citlivých, jako byl rozchod s Florianovým Studiem či aféra
s Eliškou Wiesenbergerovou. Velmi zajímavá je i postupná proměna tónu dopisů. Zpočátku
mladistvě nadšené sdělování prvních zkušeností a objevů, později vystřízlivění s prvními
velkými omyly a překáţkami, nakonec bilancování nad ţivotem. Mezi prvním a posledním
dopisem se svět převrátil naruby (1. světová válka, rozpad Rakouska-Uherska, 2. světová
válka, změna reţimu), přesto jejich přátelství všechny bouře přestálo.
Čím byl Jakub Deml Vladimíru Balcárkovi? Starším přítelem, učitelem, velkým
básníkem, rádcem a průvodcem. Díky němu se Balcárek seznámil s řadou osobností české
kultury, jako byli např. Josef Váchal či Otokar Březina. Nechával si od Demla radit i při
psaní své vlastní knihy.
Čím byl Vladimír Balcárek Jakubu Demlovi? Věrným a oddaným posluchačem,
čtenářem, spojencem a v neposlední řadě také sponzorem. Balcárek četl a shromaţďoval
všechny Demlovy knihy a časopisecké publikace. Vytrvale Demla duševně i finančně
podporoval. Byl mu velkou oporou v těţkých dobách.
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2.

Vladimír Evermod Balcárek

2.1.

Kořeny v Krahulově
V Krahulově, malé vísce na Vysočině, západně od Třebíče, dnes uţ většina obyvatel

ani netuší, ţe nějací Balcárkovi existovali. Přesto si tatínek bývalé starostky obce, Jitky
Vančové, a zároveň nejstarší občan Krahulova ještě matně vzpomíná, ţe tu kdysi pan učitel
Balcárek ţil. Adam Balcárek (1851‒1923)1 přišel do Krahulova patrně někdy
v sedmdesátých letech 19. století z Šumvaldu, obce leţící na Uničovsku v podhůří Jeseníků.
Pocházel ze selské rodiny mydláře Antonína Balcárka a Terezie (rozené Hejné). Z jejich
pěti dětí (Barbora, Eva, Adam, Alexandr a Vítězslav) se nejznámějším stal Alexandr
Balcárek (1840‒1862), nadšený vlastenec a nadějný romantický básník.
Alexandr se narodil 21. února. Brzy osiřel a uţ v osmi letech odešel na vexl do
Německa, jak tenkrát bývalo zvykem. Po několika letech strávených v Německu studoval na
olomouckém gymnáziu. Před maturitní zkouškou však školu opustil z obavy, ţe by ho
ředitel, který nikdy neměl pochopení pro Balcárkovy vlastenecké projevy, nenechal zkoušku
úspěšně sloţit. Odstěhoval se proto do Vídně. Nicméně ani tam maturitu nesloţil a ţil
ţivotem chudého studenta. Ţivil se opisováním not, prodejem knih apod. Někdy
v šedesátém roce mu J. R. Vilímek nabídl místo korektora v praţské tiskárně. Balcárek
postupně opustil své ideály o tom, kterak vystuduje hospodářskou školu nebo se dá
k divadlu, odjede do Ruska, tam zbohatne, vrátí se na Moravu a začne skupovat německé
a ţidovské statky. V roce 1861 se místo toho nechal zapsat na praţskou techniku. Coby
nadšený vlastenec se účastnil všemoţných národních hnutí. Byl členem spolků Morava
a Blaník, vydával verše a kratší prózy v časopisech a almanaších. Od počátku roku 1862 se
u něho začala projevovat dlouholetá choroba ţaludku a podle některých teorií i příznaky
choroby duševní. Zemřel 1. května 1862 na následky zranění, která si způsobil pádem
z Koňské brány. Pochován je na Olšanském hřbitově, přičemţ jeho pohřeb se stal ve své
době vlasteneckou manifestací českého studentstva.2

1

Adam Balcárek, viz Obrazová příloha, obr. č. 1, 3 a 4. Fotografie pocházejí z Balcárkovy pozůstalosti ve
Strahovské knihovně.
2
Veškeré informace o Alexandru Balcárkovi jsem čerpala z knihy Básně Moravana Aleše Balcárka se zbytky
jeho deníku a korespondence, kterou uspořádal Dr. Mil. Hýsek a vydal Balcárkův přítel Fr. A. Urbánek
v Praze 1913. Částečně jsem pak také vycházela z antologie Václava Vaňka Rozkošný hrob (Pistorius
& Olšanská, Příbram 2009).
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Alexandrův mladší bratr Adam se usadil se svou ţenou Františkou (rozenou
Pokornou, dcerou třebíčského pekaře a Anny Kopečné) v Krahulově.3 V roce 1881 zde
Zemská školní rada povolila zřízení samostatné školy, byť byla obec původně přiškolena ke
Starči. 14. dubna byl poloţen základní kámen k nové školní budově. Původně jednotřídní
školu dokončili v říjnu téhoţ roku. Prvním správcem a zároveň prvním, kdo ve škole začal
vyučovat, se stal právě Adam Balcárek. Od roku 1889 zde začala jeho ţena Františka učit
děti ručním pracím s platem šedesáti zlatých ročně. Z dochovaných třídních výkazů můţeme
vyčíst, ţe jako první z Adamových dětí začal do školy chodit Vladimír (Evermod) Balcárek
(1885‒1974) a jeho sestra Olga (1880‒1941), později provdaná Kotíková.4 O rok později se
pak mezi školáky připojil i Alexandr Balcárek (1882‒? před adventem 1947).5 V říjnu 1912
Františka zaţádala o zproštění místa učitelky z důvodu nemoci a od 1. listopadu byla místa
skutečně zproštěna. Kolem 13. února následujícího roku Františka umírá. Deml o této
události píše v dopise Antonii Svobodové (20. února 1913):
Mému příteli, jedinému příteli mému ze všeho kněţstva českoslovanského, P. Ever.
Vl. Balcárkovi zemřela před týdnem matka.6
O dalších osudech Adamových se dočítáme v krahulovské školní kronice pro školní rok
1913/14, kde se píše: „Krátce po úmrtí své manţelky pouţíval dovolené p. Ad. Balcárek, táţ
mu prodlouţena, aţ konečně proměněna v trvalý odpočinek ode dne 30. září 1913.“ Po 32
letech tedy Adam Balcárek končí svou sluţbu v tasovské škole.7 Podle vzpomínek
krahulovského rodáka a Demlových dopisů odchází Adam Balcárek z Krahulova do Třebíče
a následně do Velké Bíteše, kde je dnes pochován.8

3

Františka Balcárková, viz Obrazová příloha, obr. č. 2, 3 a 4. Fotografie pocházejí z Balcárkovy pozůstalosti
ve Strahovské knihovně.
4
Vladimír Balcárek se sestrou Olgou v dospělém věku, viz Obrazová příloha, obr. č. 33. Fotografie pochází
z Balcárkovy pozůstalosti ve Strahovské knihovně. Viz také obr. č. 7.
5
Datum úmrtí Alexandra Balcárka se nám nepodařilo dohledat. Vycházíme zde z Demlova dopisu. LA PNP
Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Balcárkovi z adventu 1947: „… teprve z Vaší dnešní
zprávy se dovídám o úmrtí Vašich sourozenců a zvláště si pamatuji Vašeho bratra soudce, jak za mnou
jezdíval do Jinošova…“
6
Korespondence Jakuba Demla s Antonií Svobodovou; přepis korespondence na neveřejném portálu
www.jakubdeml.com.
7
Informace o krahulovské škole pocházejí jednak z tamní školní kroniky, jednak z Inventáře národní školy
v Tasově 1874-1953. Dále z třídních výkazů krahulovské školy z let 1891/2 a 1892/3; Státní okresní archiv
Třebíč.
8
Viz Obrazová příloha, obr. č. 46.
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2.2.

Dětství, chlapectví, jinošství a jak to bylo dál
Vladimír Balcárek poprvé spatřil světlo světa 18. listopadu 1885, o den později ho

v Krahulově pokřtil Antonín Vaníček, farář ze Starče.9 Do školy chodil v rodném
Krahulově, aby pak v roce 1897 nastoupil na třebíčské gymnázium, kde úspěšně
odmaturoval 19. června 1905.10 Podobně jako on, zde svou maturitní zkoušku sloţil i jeho
starší bratr Alexandr v roce 190111 nebo Jakub Deml v roce 1898.12 Uţ v době svých
studentských let se Vladimír Balcárek s Jakubem Demlem seznámil. Prvním dokumentem,
který svědčí o jejich vzájemné známosti, je Demlova fotografie s datací na srpen 1904
a básníkovým podpisem, která se nám dochovala v Balcárkově pozůstalosti.13
Po maturitě Balcárek zaţádal 30. července 1905 o vstup do řádu sv. Norberta14.
V této době si také začal s Jakubem Demlem dopisovat. První dochovaný Demlův dopis
nese datum 1. července 1905. První dopis Balcárkův však máme aţ z roku 1907. Tehdy uţ
se stal Balcárek nadšeným odběratelem Florianova Studia a všech Demlových prací, kterým
zůstane aţ do básníkovy smrti. Nevylučujeme proto ani hypotézu, podle níţ se s Demlem
seznámili na základě odběru Studia a jeho dalších prací. Někdy v této době se Balcárek
pravděpodobně seznámil také s Demlovým přítelem a spoluţákem ze semináře, Josefem
Polákem (1880‒1907), na něhoţ později v dopise ze 4. prosince 1907 vzpomíná:
† P. Josef přirostl mi k srdci hned, jak poprvé doma ve škole jsem ho spatřil a s ním
promluvil. Poznal jsem, ţe není tuctovým knězem, a proto přilnul jsem k němu
s celou důvěrou. Co jsem neřekl nikomu na světě, se vším jsem se mu svěřil. Hluboce
mne dojímala jeho nadšená víra a dosud vzpomínám jeho slov, jimiţ plašil mé
obavy, mou úzkostlivost a rozšiřoval duchovní obzory…15
Do premonstrátského řádu přijal Balcárka 5. září 1905 Sigismund Starý. 16 A ten tak
28. září 1905 vstoupil na Strahov do kněţského semináře.17 Balcárek na Strahově pilně
9

Rodný list v Balcárkově pozůstalosti v praţské pobočce Národního archivu, fond Premonstráti Strahov. Viz
také Obrazová příloha, obr. č. 5.
10
Dokumenty třebíčského gymnázia a farní pamětní kniha Doksany.
11
Alexandr Balcárek v dospělém věku, viz Obrazová příloha, obr. č. 29 a 30.
12
Dokumenty třebíčského gymnázia. Třebíčské gymnázium, viz Obrazová příloha, obr. č. 9.
13
Fotografii nezařazujeme do edice, protoţe neobsahuje ţádný text. Uloţena je v Balcárkově pozůstalosti ve
Strahovské knihovně. Jedná se o fotografii o rozměrech 60x90 mm, podlepenou kartonem. Viz také Obrazová
příloha, obr. č. 8.
14
Tato ţádost se nám dochovala v Balcárkově pozůstalosti v praţské pobočce Národního archivu, fond
Premonstráti Strahov.
15
Korespondence Vladimíra Evermoda Balcárka Jakubu Demlovi, dopis ze 4. 12. 1907.
16
Farní pamětní kniha Doksany.
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studoval bohosloví aţ do 17. října 1909, kdy slavnostně sloţil své sliby a 7. listopadu 1909
byl Leonem Skrbenským vysvěcen na kněze. Svou první mši slouţil 21. listopadu 1909.18
Balcárkovým prvním kněţským působištěm se staly Radonice nad Ohří, 19 kam přišel
1. července 1910 jako kaplan k místnímu faráři Bedřichu Košařovi.20 V dopise datovaném
25. září 1910, se Demlovi svěřuje, ţe v Radonicích poprvé zaopatřoval.21 V Radonicích a
blízkém Slavětíně se Balcárek stýkal např. s rodinou budoucího básníka Konstantina Biebla
(1898‒1951) či historikem Františkem Štědrým (1847‒1932).22 Působil zde celá desátá léta,
během nichţ se stal Demlovi velkou oporou, a to především v jeho těţkých chvílích v letech
1912/13. Z této doby také pochází většina dochovaných dopisů. O rok později Deml
Balcárka dokonce učinil univerzálním dědicem v případě své náhlé smrti. K drobnému
nesouladu mezi nimi došlo mezi 11. a 14. prosincem 1914, kdy Balcárek od Demla obdrţí
„výpověď přátelství“, nicméně uţ koncem měsíce se dalo opět vše do pořádku.
Korespondence pokračovala, oba přátelé se navzájem navštěvovali nebo se scházeli v Praze.
Bohuţel z konce tohoto období uţ se nám mnoho dopisů nedochovalo.
Ve dvacátých letech změnil Vladimír Balcárek místo působení. 1. února 1921 se na
svou vlastní ţádost nechal odvolat na Strahov, kde ho 1. září 1921 okresní školský výbor na
Smíchově ustanovil katechetou obecné školy v Břevnově.23 O rok později začal vykonávat
povinnosti katechety i v měšťanské a obecné škole v Praze-Vokovicích, a to aţ do 30.
července 1924.24 Kromě povinností katechety se tehdy Balcárek věnoval studiu archivnictví
na Státní archivní škole v Praze, kde studoval v letech 1922‒1925. Jeho závěrečná práce
nesla název Zámecký archiv v Doksanech. Po úspěšném sloţení státní archivářské zkoušky
se archivnictví dále věnoval ve svém novém působišti v Doksanech, kde ho 1. srpna 1924
Metoděj Zavoral ustanovil farářem a praţská konzistoř z něho udělala administrátora
farnosti.

Tak

se

stalo,

ţe

Vladimír

Evermod

Balcárek

přišel

do

Doksan

u Roudnice poblíţ Litoměřic, kde zůstal aţ do konce svých dní.25 Převzal zde úřad faráře
17

Dokumenty o tom nalézáme v Balcárkově pozůstalosti v Národním archivu v Praze, fond Premonstráti
Strahov. Fotografie Strahovského kláštera (1948), viz Obrazová příloha, obr. č. 14.
18
Památka na tuto událost je uloţena v Balcárkově pozůstalosti v Národním archivu v Praze, fond
Premonstráti Strahov. Viz Obrazová příloha, obr. č. 12 a 13.
19
Radonice nad Ohří, viz Obrazová příloha, obr. č. 15, 16 a 17. Fotografie č. 15 a 17 pocházejí z Balcárkovy
pozůstalosti ve Strahovské knihovně.
20
Farní pamětní kniha Doksany.
21
Korespondence Vladimíra Evermoda Balcárka Jakubu Demlovi, dopis z 25. 9. 1910.
22
O kontaktech s rodinou Bieblovou svědčí mimo jiné fotografie z Balcárkovy pozůstalosti ve Strahovské
knihovně. Viz Obrazová příloha, obr. č. 18 a 19.
23
Z této doby pocházejí fotografie č. 31 a 32 v Obrazové příloze. Obě jsou uloţeny v Balcárkově pozůstalosti
ve Strahovské knihovně.
24
Farní pamětní kniha Doksany.
25
Viz Obrazová příloha, obr. č. 34. Fotografie pochází z LA PNP Praha, fond Jakub Deml.
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a kronikáře po svém předchůdci Juliu Půdovi, kterého přeloţili coby probošta na Svatý
Kopeček u Olomouce. Balcárek se tedy stal správcem bývalého kláštera premonstrátek, kde
svého času byla dva roky vychovávána i svatá Aneţka Přemyslovna. 26 Doksanský komplex
obsahoval především dva chrámy Páně, a to kostel Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla.
Ještě před svým odjezdem však Julius Půda Balcárka oficiálně přivítal, představil farníkům
a provedl po celé farnosti. Při své první bohosluţbě Balcárek přednesl svůj program.
Vzhledem k tomu, ţe poměry ve farnosti povaţoval za velmi neutěšené, stalo se jeho
hlavním cílem získat lidi prostou náboţenskou činností. Snaţil se bojovat proti všeobecné
politizaci ţivota a protikatolické agitaci, kterou byl lid podle jeho slov hodně ovlivněn.27
Uţ jeho předchůdce začal s opravami střechy kostela. Balcárek nejen ţe tyto opravy
dokončil, ale začal s renovacemi uvnitř chrámu a zavedl tam elektrický proud. Nechal také
opravit věţní hodiny, které se po letech znovu rozezněly na Štědrý den roku 1924. 28 Krátce
po svém příjezdu do Doksan začal vykonávat funkci archiváře rodiny Aehrenthalů29
(1925‒1947). Coby znalec historie a umění dbal po celou dobu svého doksanského pobytu
na obnovu kostela a přilehlých klášterních budov. Snaţil se zajišťovat bohatý kulturní
program. Pořádal varhanní koncerty a slavnosti, kam zval přední umělce a významné
církevní hodnostáře. Sám provázel zájemce po tamním areálu a obohacoval prohlídky
o četné výklady z historie uměleckých děl a památek. Významně doplnil kostelní inventář,
nechal pozlatit monstrance a vyhotovit na ně nová pouzdra. Po vyloupení hřbitovního
kostela Petra a Pavla v Doksanech jej nechal zabezpečit. Rok 1926 se pro Balcárka stal
poněkud hektičtějším, kdyţ byl nejprve dočasně jmenován administrátorem farnosti
v Brozanech, dokud nebyl ustanoven nástupce zesnulého faráře Josefa Rydvala. Jen co mu
tento dočasný úřad v červenci skončil nástupem nového faráře Antonína Výtvary, začala se
v srpnu obdobná sluţba v Dolánkách, kde zůstal administrátorem aţ do 23. prosince 1926.
Následující rok proběhl ve znamení oslav, při nichţ byly ostatky svatého Norberta po 300
letech přeneseny z Doksan na Strahov. Oslavy trvaly od 1. května 1927 aţ do 17. července
téhoţ roku a zakončily se slavnostním průvodem po strahovském nádvoří, kterého se
Balcárek zúčastnil.30 Následujícího roku nechal zhotovit do oken kostela pletivo, aby tam

26

Připomínka tohoto období je v doksanském klášteře dodnes. Viz Obrazová příloha, obr. č. 36.
Farní pamětní kniha Doksany.
28
Farní pamětní kniha Doksany.
29
Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu koupil Doksany v roce 1804 a vlastnil je aţ do roku 1945.
30
U příleţitosti této významné události vyšla publikace Cyrila Straky, Přenesení ostatků sv. Norberta na
Strahov (1626‒1628), vydal Ladislav Kuncíř, Praha 1927.
27
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nelétali ptáci při větrání kostela, a postaral se rovněţ o zhotovení doksanských jesliček
u uměleckého řezbáře, protoţe prý děti těţce nesly, ţe v jejich kostele betlém chybí.31
Konec dvacátých let si vyţádal další opravu hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla.
Velkou investicí byla výměna památných varhan z dob probošta Josefa Miky za nové. Staré
varhany se daly rekonstruovat a vystavily se na Strahově v hudebním archivu.32 V této době
Balcárek vlastním nákladem vydal v 1500 výtiscích spisek Doksany nad Ohří, bývalý
klášter premonstrátek (Stručný průvodce dějinami a památkami) z roku 1929. Ve svém
útlém spisku shrnul historii kláštera a uvedl podrobný popis jednotlivých částí kláštera,
kostela, nejvýznamnějších památek, soch a obrazů v něm uloţených. Vše doprovodil
černobílými fotografiemi z ateliéru Vl. Vašíčka z Roudnice nad Labem. O dva roky později
vydal spisek v němčině, tentokrát i s plánkem pozemků a staveb kláštera. V závěru
německého vydání je uveden i stručnější překlad do francouzštiny. O tom, jak Balcárek
trávil zbytek třicátých let, toho mnoho nevíme. Pravděpodobně pokračoval ve svých
archivářských činnostech. Na dovolenou jezdil do Velké Bíteše k rodině sestry Olgy
Kotíkové či do lázní (Poděbrady, Mariánské Lázně apod.).33 Korespondence s Jakubem
Demlem mezi třicátými a koncem padesátých let značně prořídla.
O Vánocích 1929 Balcárek do farní knihy zaznamenal dar Mathildy Vaňkové, své
a Demlovy přítelkyně, doksanskému kostelu Panny Marie. Šlo o relikviář s obrazem sv.
Filomeny, jejţ její předkové koupili z tamního zrušeného kláštera. Balcárek nechal obraz
zavěsit poblíţ hlavního oltáře. Počátkem třicátých let se pustil do dalších oprav interiérů
obou kostelů. Tentokrát došla řada na čištění a restaurování fresek, štuků, soch, zábradlí,
výměny rámů obrazů, oprava elektrického osvětlení, střech, krovů, nátěry dveří… Nechal
opravit varhany z roku 1774 v kostele sv. Petra a Pavla a obnovil klášterní zahradu, kde
vysázel třináct ovocných stromů podél zdi bývalého pivovaru.
Válečná a poválečná léta vše změnila. Během první poloviny čtyřicátých let zemřeli
Balcárkovi sourozenci Olga (†1941) a pravděpodobně i Alexandr, okresní soudce ve Velké
Bíteši (jak se dovídáme z Demlova dopisu z roku 1947).34 V květnu 1945 byl Balcárek
pověřen Zemským národním výborem v Praze, aby se ujal dozoru a správy zámeckého

31

Farní pamětní kniha Doksany.
Farní pamětní kniha Doksany.
33
V pozůstalosti Vladimíra Evermoda Balcárka se dochovala i část rodinné korespondence, kde se
o podobných událostech zmiňuje. Pobočka národního archivu v Praze, fond Premonstráti Strahov.
34
LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi, dopis
z adventu 1947.
32
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a patrimoniálního archivu hraběte Jana Aehrenthala v Doksanech.35 Po konfiskaci
doksanského velkostatku včetně archivu v roce 1947 jmenoval oficiálně 1. ledna 1948 opat
Bohuslav Jarolímek Balcárka archivářem Strahovského kláštera. V březnu 1948 pak
důstojný pan děkan Balcárek adresoval školní radě výpověď na místo pokladníka,
a zároveň se zřekl členství v důsledku změněných politických poměrů. V červenci téhoţ
roku se Balcárek pokoušel opata Jarolímka přesvědčit o tom, ţe uţ je příliš starý na to, aby
zastával své farářské, školní a administrativní povinnosti v Doksanech a zároveň jezdil
pracovat do strahovského archivu. Jarolímek však o jeho sluţby velmi stál a nabídl mu
proto, aby se do Prahy na čas přestěhoval. Do Doksan chtěl poslat někoho na zástup s tím,
ţe si Balcárek své doksanské jmenování ponechá a vrátí se, aţ bude chtít. V této době totiţ
započalo soustředění dílčích premonstrátských archivů do ústředního archivu na Strahově.
Jednáním a vrchním dozorem nad tímto svozem všech archiválií byl pověřen opět vikariátní
sekretář

Balcárek.

Jeho

vědomosti

a

zkušenosti

při

následném

uspořádání

a třídění byly tedy na Strahově v té chvíli zcela nepostradatelné.
V březnu 1952 Balcárek obdrţel jmenování čestným konzistorním radou.36 V témţe
dokumentu se zmiňuje Balcárkova váţná choroba a bolestivá operace. V srpnu pomohl
zařídit pohřeb svého a Demlova přítele Ludvíka Bláhy, který zemřel 15. srpna 1952
v nedalekých Dolánkách a byl pochován na obecním hřbitově v Doksanech.37 Koncem
padesátých let se opět více oţivila komunikace s Jakubem Demlem,38 a to především
ohledně Demlovy plánované bibliografie pro Slovník české literatury.39 V dopise z 24.
února 1959 Deml zdůvodnil, proč se na Balcárka obrací:
Jste myslím jediný, kdo všecky mé tisky ještě má – i prosím Vás, abyste mi tu
ţádanou bibliografii udělal… Máte na to mou plnou důvěru a nad to bibliotékářský
diplom a příslušnost ke Strahovu…40

35

Toto pověření stejně jako další dokumenty zmiňované v následujícím odstavci se dochovaly v Balcárkově
pozůstalosti v praţské pobočce Národního archivu, fond Premonstráti Strahov.
36
Listina se dochovala v Balcárkově pozůstalosti v Národním archivu v Praze, fond Premonstráti Strahov.
37
Pozůstalost Ludvíka Bláhy, Národní archiv Praha, fond Premonstráti Strahov. Viz Obrazová příloha, obr. č.
47.
38
Fotografie Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem, viz Obrazová příloha, obr. č. 41. Fotografie
je uloţena ve Státním okresním archivu v Olomouci, fond Jakub Deml.
39
Snad se jedná o Slovník českých spisovatelů (1964), který zpracoval Ústav pro českou literaturu ČSAV.
Redigovali jej Rudolf Havel a Jiří Opelík. V redakci pracovali Jaroslav Kolár, Jaroslav Opavský, Mojmír
Otruba, Zdeněk Pešat, Jan Petrmichl a Miloš Pohorský. U kaţdého hesla je uvedena bibliografie kniţně
vydaných děl.
40
LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence Jakuba Demla Vladimíru Evermodovi Balcárkovi, dopis
z 24. 2. 1959.
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Balcárek bibliografii skutečně vypracoval, Deml k tomu začátkem dubna připojil svou
autobiografii a vše pohromadě putovalo na Strahov pro zmiňovaný Slovník. Deml si
Balcárkovu práci velmi chválil. Zároveň tehdy Deml s překvapením poznamenává, ţe se tak
dovídá:
… ţe Vám k titulu státního archiváře přirostl i titul arciděkana a administrátora
5 farností. Per aspera a nad všecky druţice ad astra… Krahujec z Krahulova.41
Vladimír Evermod vykonával své povinnosti v doksanské farnosti aţ do roku 1968, tedy
téměř 60 let. Svá poslední léta doţil rovněţ v Doksanech. V jeho úmrtním oznámení čteme:
Zemřel, zaopatřen svatými svátostmi ve chvíli, kdy zvony ohlašovaly počátek farní
mše svaté v neděli dne 6. října 1974 v 8. 00 hodin ráno. 42
Kněz jubilár, senior arcidiecéze a kanonie strahovské, os. arciděkan, st. archivář, dlouholetý
stráţce svatyně Narození Panny Marie v Doksanech je pochován na doksanském hřbitově
při zdi starého kostela sv. Petra a Pavla.43

41

LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence Jakuba Demla Vladimíru Evermodovi Balcárkovi, dopis
z 24. 2. 1959.
42
Úmrtní oznámení se rovněţ dochovalo v Balcárkově pozůstalosti v Národním archivu v Praze, fond
Premonstráti Strahov. Viz Obrazová příloha, obr. č. 48.
43
Viz Obrazová příloha, obr. č. 49.
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3.

Rozchod s Josefem Florianem očima Jakuba Demla
Velká část korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem z let

1905‒1912 se týká spolupráce Jakuba Demla s Josefem Florianem. Výrazným zdrojem pro
toto období je pro nás rovněţ Demlova korespondence s Josefem Ševčíkem, která však
končí uţ v květnu 1911. Rok 1912 pak v dopisech vypadá spíše jako nekonečná řada nářků,
kritiky a stíţností na Florianův okruh spolupracovníků i Floriana samého, na praktiky
uţívané Studiem. Největší konflikt vznikne poté, co Florian odmítne vrátit Demlovi jeho
rukopisy, listy a překlady.
Začněme ale od začátku. Demlova spolupráce s Florianovým Studiem je ohraničena
léty 1904‒1911. Podle Oliče a Stankoviče uţ na samém začátku této, bezesporu velmi
plodné spolupráce stálo jisté nedorozumění. V Demlových očích byl totiţ Josef Florian
přesně tím vydavatelem, kterého pro svá díla hledal. Deml byl okouzlen programem Studia
a Florianovu osobnost obdivoval.44 Florian s Demlovými plány zpočátku souhlasil, protoţe
v něm nechtěl ztratit nadaného spolupracovníka, byť jeho nadšení pro dílo Bílkovo
a Březinovo, značně vzdálené myšlenkám Studia, zdaleka nesdílel.45 Jako kolegy si Florian
Demla velmi cenil, totéţ se ale rozhodně nedá říct o Demlovi-autorovi.46 Oldřich Králík se
rovněţ domnívá, ţe Florian zkrátka Demlovu tvorbu nechápal a nerozuměl jeho touze po
svobodě a nezávislosti.47
Kaţdý člověk je sám – to je mé Krédo – a vina je v tom, ţe Florian myslí, ţe s ním já
či jiný můţe pracovat. On je voják dobyvatel – a já pasák v některém (určitém) koutě
přírody se modlící…48
Podobně v dopise Durychovi z roku 1908 čteme:
Pan Florian jest válečník, a já drozd, který opodál hřmějícího bojiště na větvi si
píská.49

44

Deml, Jakub: Korespondence; Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi; I tento list povaţujte za
neúplný, ed. Šárka Kořínková, Dauphin, 2010/2011; str. 21.
45
Olič, Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi; Votobia, 1993; str. 16.
46
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V jednom z dopisů Balcárkovi z května 1912 Deml poněkud hořce vzpomíná na
doby svého působení ve Studiu. Florian a později i Stříţ mu prý neustále slibovali, ţe vydají
nejen jeho překlady, ale i jeho původní práce. Musí jen počkat, protoţe původní cíle Studia
jsou přeci jen přednější. Tomu Deml rozuměl a čekal. Mezitím se ho však, podle
Demlových slov, snaţili oba od samostatné tvorby přesměrovat na psaní jakýchsi pamfletů
proti lidem, kteří nechtěli Studiu přispívat. Florian ho prý právě pro tuto jeho funkci nazýval
„trubačem a bubeníkem Studia“.50 Florian celkově o české kultuře neměl příliš vysoké
mínění, proto se ve všech jeho edičních řadách objevují zejména překlady děl zahraničních,
nejvíce pak francouzských.51
Deml Studiu věnoval prakticky všechen čas, co mu jeho kněţské povolání dovolilo.
Nejen ţe pro ně překládal a sám vytrvale psal básně, prózy či dramatické dialogy. Některé
z těchto textů později zařadil do svého díla Notantur Lumina (1907). Zajišťoval také tisk,
rozesílal stovky dopisů, v nichţ ţádal o příspěvky. Osobně navštěvoval mecenáše. V této
době byl Deml zkrátka ochoten Studiu věnovat všechen svůj čas i majetek.52 Olič ve svém
Čtení o Jakubu Demlovi shrnuje Demlovo působení u Floriana těmito slovy:
Pro Florianovo Studium prvních let je Deml nepostradatelný svými osobními
vlastnostmi:

nezměrným

optimismem,

fanatickým

zapálením

pro

věc,

dobrosrdečností, prostotou, která přesvědčuje; a pro svůj smích, který ve spojení
s gesty, pohyby i výrazy tváře dokáţe pohnout k velkodušnosti i ty nejšetrnější
a nejopatrnější. Dokáţe jediným setkáním být oblíbený. Jeho upřímnost
odzbrojovala…53
Demlova redaktorská činnost se ale vůbec nelíbila církvi. Brněnská konzistoř mu proto
v roce 1905 výnosem zakázala v této činnosti pokračovat, a Deml proto redaktorství načas
odevzdal do rukou Florianovi. Hned v následujícím roce se do této funkce opět vrátil.54
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Básníka stále více trápil fakt, ţe mu kvůli činnosti pro Studium nezbývá čas na jeho
vlastní tvorbu, a ţe to, co jiţ je k publikování připraveno, leţí kdesi ve Florianově kufru
a nedostává se do tisku. I u překladů se ho Florian snaţil přimět k přípravě děl, která příliš
neodpovídala Demlovým představám. S odstupem času Deml vše hodnotil jako sprosté
vyuţívání.55 Demla navíc tento nátlak postupem času velmi demotivoval a odradil od
jakékoli další činnosti. To ovšem Florianovi také vadilo a začal ho prohlašovat za lenocha. 56
Deml zkrátka cítil, ţe ho Florian omezuje, a to nejen pracovně, nýbrţ i finančně. Veškeré
prostředky Demlem získané totiţ musely přijít na Studium, jiná moţnost neexistovala. Deml
na to později vzpomínal slovy:
Florian vůbec zastavil a ochromil tak můj umělecký vzrůst. Kdyţ Florian uslyšel, ţe
mám v úmyslu dáti několik korunek malíři Knorrovi, ihned Knorrovi zapověděl se
mnou se stýkati... A poněvadţ Knorr i dále se mnou mluvíval, Florian vyloučil
i Knorra i mne ze svého obcování: přestal s námi vůbec mluvit a vyhýbal se nám
i ostentativně před očima své rodiny. Tady vidíte Floriana, zběsilého, despotického
sobce.57
První viditelné neshody mezi Demlem a Florianem se objevily v roce 1908. Florian
tehdy dokonce Demla poţádal, aby se vrátil do duchovní správy a omezil styky s jeho
rodinou. Deml začal svá díla a překlady publikovat v Meditacích. Ještě za svého pobytu
v Babicích se snaţil s Florianem usmířit. V roce 1909 Jakub Deml dokonce učinil Josefa
Floriana svým univerzálním dědicem. Nicméně v té době se uţ ve Staré Říše objevili
Antonín Ludvík Stříţ (1890‒1960) a Otto Albert Tichý (1891‒1974). Deml tak přestal být
oním nepostradatelným spolupracovníkem Studia.58 Stále Florianovi přinášel svá díla
v naději, ţe je snad přeci jen jednoho dne na stránkách Studia otiskne. Florian stále vše
odkládal na neurčito. Přesto se Deml roku 1909 do Staré Říše na chvíli vrátil. Coby kněz
v nemilosti, navíc pod bedlivým dozorem církve, Deml přinesl Studiu mnoho potíţí.59
Nicméně ani pro Demla nebyla práce pro Studium jednoduchým obdobím.
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Ach, ano, milý Příteli, nejen Leopolda, nýbrţ i biskup Huyn, všichni naši biskupové,
všechny naše diecéze, všichni Bitnarové, Bouškové, poslancové, konzistoře atd. rádi
by mne milovali bez Josefa Floriana!60
V lednu 1911 ještě Deml prokazatelně trvale bydlel ve Staré Říši. Uţ to sice nebylo přímo u
Florianů, nýbrţ v chalupě tamního sedláka na druhém konci vsi, nicméně i tam byl Deml
zcela spokojen.61 Ne však nadlouho. Uţ 4. června 1911 se brněnská konzistoř rozhodla
Studium zakázat a jeho vydávání i čtení tvrdě trestat. Pro kněze měl takový přečin znamenat
suspenzi, pro laiky pak exkomunikaci. Deml a mnoho dalších kněţí se zákazem Studia ostře
nesouhlasili. Někteří Demlovi dokonce radili, aby zákaz ignoroval jako věc zcela
protipapeţskou a proticírkevní.62 Jenţe Florian se Stříţem se tehdy Demla, který coby kněz
nejvíce přitahoval pozornost církve, a byl tak v jejich očích hlavním viníkem, zřekli
definitivně. Učinili tak především spiskem Studium poslední s podtitulem Přátelům!,
vydaným v červnu 1911. V krátkém sedmistránkovém textu zde Antonín Ludvík Stříţ
vysvětlil důvody zániku Studia. Nepřímo zde naráţí také na Demlovu spolupráci:
… osobnosti, i v naší blízkosti se pohybující, vědomě vzbuzují a udrţují domnění
o jakémsi společenstvu, jehoţ údové ţijí v úplné sdílnosti myslí, srdcí i statků…
a jakmile vypozorují, ţe někdo jeví zájem o naši práci, ihned s ním zapřádají čilé
styky, v nichţ ukazují jim svoje zanícení, obětavost, starostlivost, své práce
a utrpení pro „Studium“.63
Stříţ s Florianem patrně doufali, ţe potom konzistoř zaměří svou pozornost někam jinam,
budou mít dost klidu na to, aby mohli ve své činnosti pokračovat ve změněné podobě. To se
však nestalo a Floriana čekalo vysvětlování pokračující činnosti před církevním soudem.64
Začátkem léta 1911 tedy Deml přerušil veškerou spolupráci se Studiem a jeho
redaktory. Veřejně se ve své Rosničce zřekl všech slibů, které těmto pánům učinil.65
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V dopise Matěji Fenclovi z 2. července si stěţuje, ţe proti němu Florian a jeho kolegové
pouţívají praktiky, které by od nich nikdy nečekal, ţe svalují vinu jeden na druhého
a přitom před něho kladou nejrůznější překáţky, aby ho ještě co moţná nejvíce vyuţili.
V Demlových větách je cítit silné zklamání a rozčarování nad chováním bývalých přátel.66
Od června opakovaně ţádal o vrácení všech svých věcí. Veřejně Florianovi a celému jeho
okruhu zakázal, aby z jeho prací cokoli publikovali.67 O další měsíc později Demlovi
pravděpodobně domlouvala i sestra Veronika z Florianova okruhu, na coţ Deml reagoval ve
své Rosničce těmito slovy:
Ctihodná sestro, abyste nebyla na omylu a nevinila mne nespravedlivě, pravím Vám,
ţe teprve tehdy budu s Vámi opět mluviti, aţ pan Stříţ a pan Florian vrátí mně moje
rukopisy a knihy, jak uţ mnohokrát jsem jich ţádal. Dokud to se nestane, marně mi
píšete, marně mne prosíte o cokoliv.68
Sestra Veronika Marie Erlebachová a její druţka, Gabriela Schostokovová, přišly do
Staré Říše v prosinci 1910. Pávě ony se staly předmětem dalších neshod mezi Demlem a
Florianem.69 Obě byly členkami zrušené větve řádu františkánek. Samy však zrušení
odmítaly a odmítly se zároveň vzdát i církevního roucha. Florianův program varující lid
před zkázou je okouzlil. Začaly mu tedy napomáhat podle svého. Dle jejich mínění byly
peníze pro Chudého tím hlavním, a bylo tedy moţné je získat jakýmkoli způsobem. Ve
svém rouchu chodily od domu k domu a vybíraly peníze na údajnou stavbu kaple Panny
Marie Lasalettské. Peníze pak končily ve Florianově nakladatelství.70 Pokud se výše
darované částky Veronice či Florianovi nezdála dostatečná, byl dotyčný člověk zahrnut
proklínáním, výčitkami, zatracováním atd.71 Vzhledem k nezákonnosti těchto praktik policie
zatkla koncem prosince 1912 obě jeptišky a spolu s nimi i Stříţe a Floriana. Uţ počátkem
února 1913 však byli znovu propuštěni pro nedostatek důkazů. O dalších osudech sester nic
konkrétního nevíme. Deml všechny události okolo soudního procesu silně proţíval a
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naplňoval jimi jednak své dopisy Balcárkovi, jednak svou novou knihu Pro budoucí
poutníky a poutnice.
Demlovo úporné vymáhání rukopisů ze Staré Říše pokračovalo. Při svém odchodu tu
zanechal řadu překladů, vlastních próz, knih a obrazů, které chtěl získat zpět. Střídavě
zkoušel psát Florianovi i Stříţovi. Ti mu nejprve odpovídali negativně, později uţ vůbec.72
Florian se v této době nezdrţel ani několika uráţlivých výroků na Demlovu adresu. Deml se
o tom později dozvěděl a chápal to uţ je jako důkaz Florianovy sprostoty a nízkosti.73 Navíc
mu Florian opakovaně dával veřejně za vinu zákaz Studia. To vše se Demla pochopitelně
hluboce dotýkalo.74 V jednom z dopisů určeném Matěji Fenclovi neskrýval své zklamání:
… viděl jsem totiţ ve Florianovi ideál křesťana a přítele, a on najednou se mi zjevil
ve světle zcela opačném, ve světle strašlivém…75
Florian v tomto roce začal mít problémy i s církevními hodnostáři, jimţ se sţíravá
kritika poměrů prezentovaná Studiem pochopitelně nezamlouvala. Byl hnán před církevní
soud. Ani Deml nezůstal dlouho pozadu, a kdyţ se mu nedařilo domoci se svého majetku
osobně, zaţaloval Floriana u soudu světského. Florian nakonec většinu Demlových věcí
skutečně vrátí, ale Demla to bude stát ještě mnoho úsilí a starostí. Jinak tomu bude v případě
Demlových dluhů, které za svého působení pro Studium nadělal. Soud je všechny přiřkl
básníkovi.76
V únoru 1912 Deml Balcárka informoval o návštěvě sestry Veroniky v Babicích,
kam 4. února přišla, podle Demlových slov, na výzvědy. Líčil ji coby fanatickou osobu
slepě posluhující manipulátoru Florianovi. Skutečnou vinu však kladl vţdy především jemu,
který jí přesně řekl: „jak s kým jednat“.77 Čím více se Deml vzdaloval Florianovi, tím více
se opět přibliţoval Březinovi, s nímţ v době jeho největší spolupráce se Studiem vztahy
poněkud ochladly, i kdyţ nemůţeme říci, ţe by vymizely docela. Velký básník je Demlovi
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skutečným vzorem, rádcem a přítelem. Společně se „pobuřují nad špinavým jednáním
Florianovým“.78

Deml

se

nevyjadřoval

příliš

pochvalně

ani

o

Florianových

spolupracovnících, přesto ale většinou uváděl, ţe hlavní vinu nese Josef Florian, který,
podle něho, lidi pouze balamutil vyuţívaje tak jejich naivity a dobroty. 79
V květnu 1912 se Deml odhodlal dokonce ke lsti, aby získal své zbývající rukopisy
zadrţované Florianem. Prodal je Václavu Stoklasovi, praţskému nakladateli. Ten je pak
písemně vymáhal od Floriana i Stříţe jako svůj majetek. Coby důkaz přiloţil i Demlovo
právní potvrzení, ţe tyto věci autor převedl na něho. Nicméně staroříšští se nenamáhali
odpovědět. Stoklas si netroufl celou věc dát k soudu, a tak i tento Demlův rafinovaný pokus
o získání toho, co mu náleţí, dopadl neúspěšně.80
Další básníkovy naděje se upínaly k Balcárkovu staršímu bratru, Alexandrovi,
soudci ve Velké Bíteši. Deml s ním hodlal celý případ probrat z právnického hlediska,
a prosil přítele Vladimíra o zprostředkování schůzky. V té době se s Alexandrem ještě
osobně neznal. Tušil, ţe řada křivd, kterými se cítil dotčený je zcela neprokazatelná, přesto
však chtěl získat zpět alespoň své rukopisy a částku 200 korun, které Florianovi půjčila
Demlova švagrová Marta. Nejraději ze všeho by k Florianovým poslal četníky, aby všechny
jeho spisy zabavili.81 Ve svém rozčilení Deml obvinil Floriana i z toho, ţe jemu
a dalším spolupracovníkům vštěpoval protistátní myšlenky, aby se tyto ideje odráţely
v jejich dílech, a on se tak pojistil proti případné zradě. Florian si totiţ podle Demla tímto
způsobem zajistil to, ţe se jeho lidé kompromitovali a jejich slovo pak nemělo ţádnou váhu.
Dále Floriana odsuzoval za to, ţe z lidí nejprve vyzvěděl všechna tajemství, předstíral lásku
a přátelství, aby pak jejich tajemství vyuţil proti nim. Tahle Florianova zbraň prý platila
především proti ţenám, mecenáškám, které mu pak peníze dávaly ze strachu, aby je
neprozradil. Současně si tak Florian zajišťoval i to, ţe ho lidé neudají, poněvadţ nechtěli,
aby se jejich soukromá tajemství dostala na veřejnost.82
V srpnu 1912 pak Florian vydal spisek Nova et Vetera, v němţ otiskl některé své
dopisy, které adresoval Demlovi v roce 1911. V těchto dopisech mu vyčítá pokrytectví
a to, ţe pomlouval sluţku faráře Evermoda Petrů. Florian toto jednání shledával nečestným.
Tvrdil, ţe by měl to, co mu vadí řešit přímo se sluţkou, nikoli za jejími zády.83 Deml přitom
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jakékoli zveřejňování své korespondence Florianovi a jeho spolupracovníkům přísně
zakázal. Takové jednání se ho proto velmi dotklo a chápal je celé jako útok na svou osobu.
Uveřejniv teď (proti mému výslovnému zákazu) tyto moje listy, chce Florian
veřejnosti dokázati, ţe P. Jakub Deml jest špinavec, kdyţ na jedné straně se dělá
takovým přítelem † P. Jos. Ševčíka, a na druhé straně ho špiní... A Florian tím chce
docíliti i toho, aby mně nikdo nevěřil a ničeho mi nedával, an jsem
bezcharakterní...84
V březnu 1913 si Deml stěţuje na to, ţe proti němu Florian obrací jeho přátele, jako např.
Mathildu Vaňkovou.85
Duben 1913 se pro Floriana znovu odehrával ve znamení soudních procesů. Za
svědka proti Florianovi byl povolán i Deml, jak se svěřil Balcárkovi v jednom z dopisů.86
Tentokrát Florian změnil taktiku a snaţil se obrátit Demla zpět na svou stranu.
Josef Florian stále po mně touţí: dnes opět jsem dostal dopis (adresu psal Stříţ!
a kdosi v Praze! neboť ten dopis má razítko pošty vinohradské) od jedné
z Florianových prorokyň, v němţ tato osoba zas jednou mi lichotí a mne chválí
a mne prosí, abych se aspoň srdcem svým přiklonil a vrátil opět k Florianovi...
Věřím rád, ţe Florian mne potřebuje v nastávajícím soudním procesu...87
Florian i jeho přátelé Demla přemlouvali marně, coţ ještě více rozdmýchalo jejich hněv
proti básníkovi. Deml pomalu rezignoval a ještě v červnu 1913, kdy měl jít opět svědčit
proti Florianovi, psal Balcárkovi, ţe uţ by si hlavně přál, aby celé to soudní přetahování
skončilo, a to jakkoliv.88 Snahy Florianovy druţiny o opětovné přilákání Jakuba Demla do
Staré Říše se znovu opakovaly ještě v únoru 1914.89 Opět marně.
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LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi z 28. srpna 1912
LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi z 13. března 1913.
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LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi z 24. dubna 1913.
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LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi ze 17. května 1913.
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LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi z 5. června 1913.
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Odraz sporu v listech Balcárkovi

3.1.

Z let 1905‒1911 se nám dochovalo pouze 6 dopisů Jakuba Demla adresovaných
Vladimíru Balcárkovi. 5 listů je pak psáno Balcárkovou rukou a určeno Demlovi. Demlovy
dopisy jsou většinou krátké a praktického rázu. Týkají se finančních otázek, přeposílání
knih apod. Ţádné bliţší informace o fungování Studia tu nenalezneme. Ojedinělými
výjimkami jsou zmínky o Florianových problémech s očima a plán na vydání literární
pozůstalosti Josefa Poláka z roku 1907. Rozsáhlejší Demlovo svědectví z těchto let můţeme
nalézt

jednak

ve

výše

zmiňované

korespondenci

s Josefem

Ševčíkem,

jednak

v korespondenci s Matějem Fenclem. Balcárkovy dopisy z těchto let jsou výrazně
rozsáhlejší. Zajímavou skutečností je i to, ţe právě mezi těmito listy můţeme nalézt několik
málo dopisů, které spolu přímo korespondují, jako je tomu např. u Balcárkova listu ze 4.
prosince 1907 a Demlovy odpovědi z 12. prosince 1907. Následující Balcárkův dopis sice
chybí, ale je evidentní, ţe Demlova odpověď (nedatovaný dopis č. 5) následovala záhy poté.
Bohuţel se nám takto jasné relace vícekrát v celé korespondenci nalézt nepodařilo. Balcárek
ve

všech

svých

dopisech

z této

doby

vystupuje

jako

nadšený

čtenář

a podporovatel Studia. Snaţil se jednotlivé svazky šířit i mezi ostatní své přátele. Demlovy i
Florianovy práce si velmi váţil. Je rovněţ patrné, ţe mezi všemi zúčastněnými docházelo
k občasným návštěvám.
Dopisy psané Balcárkovi nám zachycují hlavně období sporu z roku 1912. Podávají
nám poměrně rozsáhlé svědectví, kde sledujeme především Demlovo marné vymáhání
rukopisů a jistou rezignaci ze strany básníka na vše, co se staroříšského okruhu týká. Zdá se,
ţe dopisy Balcárkovi nahrazovaly korespondenci s Matějem Fenclem, kterému se básník
obdobně svěřoval v roce 1911. Poslední známý dopis Fenclovi je datován 14. března 1912.
Pak se Deml přestěhoval do Prahy. Je tedy pravděpodobné, ţe se s uhříněveským farářem
stýkal v letech nejobsáhlejší korespondence s Balcárkem osobně, a neměl proto potřebu se
mu svěřovat ještě v dopisech. To je však čirá dedukce, pro niţ nemáme ţádné podklady.
V korespondenci s Matějem Fenclem sledujeme víceméně celé Demlovo působení ve
Studiu, zrod problémů a rozchod. V korespondenci s Balcárkem pak pokračují pozdější fáze
soudních pří a doznívání celého velkého zklamání, které nese jméno Josef Florian.
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Z Balcárkovy strany se nám bohuţel ţádnou korespondenci z let 1912‒1913
dohledat nepodařilo. Rozchod Demla s Fenclem se udál zhruba o rok později, kdy mezi
nimi došlo k nedorozumění ohledně vydání překladu ţivotopisu A. K. Emmerichové.90
3.2.

Rozchod se Studiem v dalších korespondencích
Soubory dopisů adresované Fenclovi a Balcárkovi však nejsou zdaleka jediné,

v nichţ nacházíme jméno Josefa Floriana. Deml si psal se spoustou dalších osobností a cítil
potřebu se jim se svými problémy svěřit. Ať uţ šlo o podrobnější popis, nebo ojedinělou
poznámku jen tak mimochodem, všechny tyto zmínky nám pomáhají dokreslit a lépe
pochopit, co se tehdy v básníkově nitru odehrávalo.
V korespondenci s Františkem Bílkem o sporu Deml‒Florian v letech 1911‒1913
nenajdeme ani zmínku. A to především proto, ţe se nám z této doby dochovalo jen
minimum

dopisů

mezi

oběma

adresáty.

Oproti

tomu

v Demlových

dopisech

J. K. Pojezdnému-Doleţalovi z konce roku 1912 a z roku 1913 vyčteme spoustu zmínek
o zadrţovaných rukopisech, knihách, opisech i originálech dopisů, soudních řízeních proti
Florianovi apod. Zároveň Deml dal Pojezdnému právo vydat jeho spisy. Pokud se mu je
tedy podaří z Florianova zajetí získat. Nejednalo se tu o tak podrobné popisy událostí jako
v případě listů Balcárkovi či Fenclovi, nicméně i tak je pro nás korespondence s Pojezdným
bezesporu velmi důleţitým pramenem.
Nezastupitelným informačním zdrojem se pro nás stala téţ korespondence
s Jindřichem Skopcem. Dochovaná korespondence z let 1910‒1912 nám odkrývá četné
detaily z Demlova ţivota ve Staré Říši a později rovněţ neshody a soudní pře týkající se
Florianova okruhu pracovníků. Skopec se s Demlem a několika dalšími lidmi patrně
shodoval v názoru, ţe vydávat na stránkách Studia pouze spisy útočné není právě ideální
myšlenkou. Deml to popisuje v jednom ze svých dopisů ze 12. září 1911 slovy:
Nejste jediným, kdoţ nesouhlasili, aby se vydávaly jen spisy Bloyovy, a všecky. Téhoţ
názoru jest i Otokar Březina a mnoho jiných. Proti mému přání vydávali Florian
a Stříţ jen a jen spisy sarkastické, a tedy pobuřující, coţ nemohlo prospěti naší
dobré věci, tím méně podniku.91
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In: Deml, Jakub: Korespondence; Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi; I tento list povaţujte za
neúplný, ed. Šárka Kořínková, Dauphin, 2010/2011; str. 325.
91
Dopis Jakuba Demla Jindřichu Skopcovi z 12. září 1911, www.jakubdeml.com.
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Zároveň Deml příteli popisoval své potíţe s vymáháním vlastních prací. Vykládal si to tak,
ţe Florian se Stříţem chtějí, aby k nim zůstal skrze spisy připoután. Zmínil se také o částce
2300 K, kterou mu Studium údajně dluţilo.
Několik ohlasů bojů mezi Demlem a Florianem nacházíme i v korespondenci
s Leopoldou Tenorovou. Leopolda, coby dlouholetá čtenářka a přispěvatelka Studia, znala
velmi dobře poměry ve Staré Říši. V době básníkových konfliktů s Florianovou druţinou
však stála bezvýhradně na jeho straně a staroříšské intriky ji značně pobuřovaly. Bohuţel
z tohoto období máme k dispozici pouze dopisy psané Tenorovou Demlovi, nemůţeme
proto porovnat informace, které Deml sděluje Tenorové s jinými adresáty.92
Taktéţ Marii Tischlitzové Deml psal o tom, ţe Florian v roce 1913 vydal přes jeho
výslovný zákaz překlady, které Deml vypracoval pro Studium. Dále se v těchto listech však
nic podrobnějšího nedovídáme.93 Co se týče této události, je Deml podobně skoupý
i v dopisech svému příteli Otokaru Březinovi. Březina Studium četl a odebíral, Deml s ním
v dřívějších dobách o své práci pro Floriana mluvil. V letech 1911‒1912 se ale uţ
Florianovo jméno vůbec neobjevuje. Rovněţ o Studiu Deml mlčí. Jedinou výjimkou je
poznámka v souvislosti se suspendováním kněze Ludvíka Vrány v dopise z 5. května
1912.94
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Korespondence Jakuba Demla s Leopoldou Tenorovou, www.jakubdeml.com.
Korespondence Jakuba Demla s Marií Tischlitzovou, www.jakubdeml.com.
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Deml, Jakub: Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi, Tasov 1933; str. 76.
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4.

Kauza Eliška Wiesenbergerová
Odvaţme se konečně pochopit, co znamenají „sestry“ v Demlově díle: „Sestry“
Demlovy (jako i Březinovy) znamenají touhu po vztazích BEZ ERÓTU, bez nároku,
bez dobývání, trhání a poţírání. Proto ty vazby k dětem, stařenkám a stařečkům,
ptákům, květinám – ke všemu tomu, CO LZE MILOVAT JINAK NEŢ EROTICKY.95

4.1.

Wiesenbergerovi a Zacharovi – místo úvodu
Rod Wiesenbergerů pocházel původně z Bavorska. V roce 1837 se usadil v Berouně,

kde si Vavřinec Wiesenberger zaloţil malý koţeluţský závod. Nicméně poté, co Vavřinec
emigroval do Spojených států amerických, továrna roku 1874 zanikla. Podobně i jeho bratr
Jan zaloţil v Berouně podnik, který pak ukončuje svou činnost v roce 1910. V Ţebráce se
usadil jejich třetí bratr Josef. Právě zde zaloţil v roce 1862 továrnu na zpracování usní a
kůţí. Jako jediný z bratrů slavil velké úspěchy a jeho podnik začal prosperovat. Postupně
továrnu modernizoval a vybavoval nejnovějšími stroji. Po jeho smrti v roce 1916 získal
závod Josefův syn Otto (1864‒1950). Pod jeho vedením podnik zanikl aţ v době
hospodářské krize v roce 1933.96
Alţběta Anna Zacharová (1868‒1918) se narodila v Točníku (čp. 1) v rodině
Šebestiána a Marie (rozené Havlíkové ze Ţebráku). V Alţbětiných (Eliščiných) dvanácti
letech se celá rodina přestěhovala do Kladna, kde koupili pivovar Kročehlavy-Kladno. Po
smrti Šebestiána (1896) přebrala správu nad pivovarem Marie, která o něco později uzavřela
sňatek se starostou města Kladna, MUDr. Jaroslavem Hruškou. V roce 1898 Marie předala
celý pivovar synu Otakarovi.97 Mezitím se 11. ledna 1890 Eliška provdala za Ottu Martina
Wiesenbergera.

Eliška

byla

ţena

velmi

inteligentní

s obrovským

zájmem

o kulturu a umění. Naneštěstí však onemocněla tuberkulózou. Kvůli špatnému zdravotnímu
stavu se jí snaţil manţel Otto i její bratr, sládek Otakar Zachar z Kladna, zpříjemnit kaţdý
okamţik, a přestoţe to neodpovídalo dobovým představám o vzorném ţivotě manţelky
továrníkovy, oba podporovali její lásku ke knihám a umění.98
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Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1848‒1918, Torst 1998; str. 511.
In: Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku, Městské knihy s.r.o., Ţehušice 2006;
s. 110‒111, dále pak in: Jůna, Jindřich a kol.: Monografie Hořovicka a Berounska 1918‒ 1928 IV.,
Nákladem vlastním, 1930, s. 71.
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Mika,
Jiří:
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–
sládek,
alchymista
a
spisovatel;
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2008_2009/Kolokvium_Olomouc/Mika_Jiri.pdf
98
Více viz na internetové adrese: http://www.rektoris.wz.cz/eliska.html (13. 5. 2011).
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4.2.

Rok 1912: Seznámení s Jakubem Demlem99
Poté co se Deml musel na základě konzistorního příkazu odstěhovat od manţelů

Drápelových z Třebíče, rozhodl se usadit v Šebkovicích. Od února 1912 tu bydlel u rolníka
Jana Pánka v domě č. 32. Uţ 17. října téhoţ roku však přišel z konzistoře další příkaz, podle
kterého se musí básník přestěhovat do velkého města. Na přelomu října a listopadu se tedy
Deml přestěhoval do Prahy.100 V Praze se v literárním salonu Růţeny Svobodové osobně
seznámil s Eliškou Wiesenbergerovou a s učitelkou Mathildou Vaňkovou z České
Skalice.101 Eliščinu adresu získal básník uţ dříve, v době, kdy vydával Bílkovy spisy.
V roce 1912 zahájil subskripci na svá díla a pouţil i adresu Elišky Wiesenbergerové. Paní
mu tehdy poslala 25 K. Jakmile knihy vyšly, Deml jí je zaslal.102 Pravidelně si začali
dopisovat v době, kdy Jakub Deml bydlel v Šebkovicích.103 Formu dopisu má i věnování
Rosničky z 30. července 1912 určené „Velectěné Paní“ Elišce Wiesenbergerové.104 „…
a vidouc mne vázati snopy, pravila jste vlídně a zřetelně: „Pomáhej Pán Bůh!“ Váţím si
tohoto pozdravu tak, jak si ho váţil nádeník, jejţ tak poctila paní kněţna… A zařadil jsem
Vaše jméno do svých modliteb.“105 Postupně se spolu začali stýkat i osobně a Eliška si
o devět let mladšího básníka velmi oblíbila.106 Továrník Wiesenberger zpočátku manţelce
v ničem nebránil, umoţňoval jí rozptylovat se literaturou a hudbou zcela dle jejího přání.
Eliška se pak ale v letech 1912‒13 stala největší Demlovou mecenáškou a skrze básníka
finančně podporovala i Josefa Váchala (1884‒1969). 107
Eliška měla pět dětí, z nichţ se dospělosti doţily pouze tři: Jindřiška Johana (1891‒1975),
Josef František (1899‒1919) a Kamil Josef Šebestián (1893‒1967). Dcery Blaţena
(1895‒1900) a Helena Stanislava (1903‒1906) zemřely ještě v dětském věku. Jindra si
později vzala za manţela velkomlynáře Bohumila Josefa Trnku (1886‒1971) v Praze na
Starém Městě. Josef byl zraněn za 1. sv. války na italské frontě, v nemocnici se pak nakazil
tuberkulózou a zemřel. Kamil se stal malířem a znalcem umění. Byl známý také jako
mecenáš sportu. V roce 1948 ale přišel o veškerý majetek. Zemřel v bídě.
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Fotografie Elišky Wiesenbergerové a Jakuba Demla, viz Obrazová příloha, obr. č. 24.
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Pěnčík, Josef: Hledání ráje (Kapitola ze ţivota Jakuba Demla), Arca JiMfa, 1996; str. 118.
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Byť by se manţelství s pěti dětmi mohlo zdát na první pohled šťastné,
pravděpodobně tomu tak docela nebylo. Z Demlova dopisu Kalašové ze 13. září 1913 se
dovídáme, ţe se mu prý Eliška svěřila s tím, ţe za celých 20 let manţelství nemohla svého
muţe ani minutku milovat.108
Do Demlových dopisů určených Vladimíru Evermodu Balcárkovi vstoupila Eliška,
Demlův „dobrý anděl“, poprvé na podzim 1912, kdy Balcárka prosil o modlitby za její
zdraví duševní i fyzické. Dále se Eliščina postava objevila v dopise z 20. září 1912, kde
Deml Balcárkovi svěřil, ţe „ta paní, které je Rosnička napolo věnována“ mu poslala skrytě
100 korun na mešní intence.109 V listu datovaném 22. října 1912 pak Deml psal
o zamýšlené dedikaci své knihy Domů:
Nabídl jsem paní Elišce W. dedikaci své knihy „Domů“, ale ona mi odpověděla tak
pokorně, ţe si nepřeje veřejnosti – takţe nevím, jak se k ní zachovati: zůstává vůči
mně stále v tajemné, záhadné skrytosti. Ostatně ta dedikace byla by pro ni vskutku
trestem, je-li (jak se dohaduji) pod nějakým komandem... Moji dedikaci můţe přijati
jen osoba všestranně svobodná..., z kněţí například jediný Vladimír... „Domů“
bezpochyby nebude míti dedikace, ale o tom rozhodne čas...
V prosinci 1912 se Deml svěřil Marii Tischlitzové s tím, ţe slouţil mši svatou ke cti Panny
Marie a za uzdravení paní Wiesenbergerové.110
4.3.

Rok 1913: Velké pohoršení
Na jaře 1913 začalo přátelství sílit. V březnu Deml dostal do Prahy Eliščin dopis se

100 nebo 200 K na mše svaté. Brzy nato Eliška přijela do Prahy sama, aby ho navštívila
ohledně otázek „svědomí“. Kněz jí poslal římský katechismus. Moţná právě do této doby
lze zasadit vzpomínku Boţeny Markové na schůzky Demla s Wiesenbergerovou
v ţiţkovském bytě grafika Josefa Richarda Marka. Deml se přátelil s J. R. Markem a jeho
ţena Boţena k sobě na oko zvala Elišku, aby schůzky obou kryla. Marková rovněţ
vzpomíná na Demlovo tehdejší podezření, ţe je sledován detektivem pana továrníka
Wiesenbergera. Proto bylo nutné schůzky utajovat.111
108

Binar, Vladimír; Wimmer, Stanislav: Listy Jakuba Demla Marii Kalašové, Česká literatura, 1994, roč. 42,
č. 1; dopis ze 13. 9. 1913.
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LA PNP Praha, fond Jakub Deml, korespondence Vladimíru Evermodu Balcárkovi, dopis z 20. září 1912.
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Archiv Vladimíra Binara, strojopisná zpráva B. Markové o vztazích k Demlovi, 28. 4. 1975.
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Začátkem léta Deml odjel do Luhačovic na léčebný pobyt, kde se opět potkal s paní
Wiesenbergerovou. 12. července 1913 se pak Deml přestěhoval do Ţebráku, kde bydlel na
náměstí v hostinci „U Koruny“.112 Téhoţ dne poslal pohlednici ţebráckého náměstí své
přítelkyni Antonii Svobodové.113 Krátce nato se vrátila do Ţebráku i Eliška. 114 Aţ do konce
srpna zde básník pracoval na své další knize Pro budoucí poutníky a poutnice v poklidu. O
společných výletech na hrady Ţebrák a Točník 115 informoval ve svých dopisech Balcárka i
Otokara Březinu. Balcárkovi naznačil rovněţ neshody s místní farností, nicméně o nich
mluvil spíše s humorem sobě vlastním:
Bydlím v hostinci „U Koruny“ (tak se to jmenuje!), a někteří lidé mi té „koruny“ na
smrt závidí (hinc illae lacrimae) a já vím určitě, kteří. Mezi nimi jest jedna ještěřice,
které jsem (svévolně!) šlápl na ocas, a ta sama vlastně všecko zde proti mně bouří,
netroufajíc si, povykouknout na světlo…116
Kdyţ místní honorace církevní i světská hrozila Demlovi poprvé konzistoří, vysmál se jim.
To samozřejmě dobrým vztahům příliš neprospělo.117
Eliška s Demlem plánovali také společnou návštěvu u Balcárka a Balcárkovu
návštěvu v Ţebráce. Jak se dozvídáme z Demlova dopisu Antonii Svobodové ze 13. srpna
1913, Balcárek Demla v Ţebráce skutečně navštívil, podobně jako další jeho přátelé např.
Mathilda Vaňková.118 Tehdy uţ začínala mít Elišky problémy i doma. Manţelovi se
procházky s Demlem příliš nezamlouvaly. Wiesenberger poţadoval po ţebráckém
kaplanovi Nádvorníkovi, aby Demla donutil odstěhovat se z města. Deml kaplanovy výzvy
odmítl stejně jako kaplanovo upozornění, ţe Eliška není normální a odkázal ho do
patřičných mezí s tím, ţe pouze jeho nadřízení mají právo mu přikázat, aby odjel.119
K osudnému zlomu došlo pak 26. srpna 1913, kdy Eliška ztratila několik archů
z knihy Pro budoucí poutníky a poutnice, které jí Deml půjčil na přečtení. Přestoţe byl celý
spis označen autorovým jménem a adresou, dostal se do rukou nepovolaným, tedy na faru a
112

Hostinec U Koruny, viz Obrazová příloha, obr. č. 23. Fotografie pochází z ţebráckého muzea.
Viz přepis korespondence Jakuba Demla Antonii Svobodové na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Fotografie města Ţebráku, viz Obrazová příloha, obr. č. 20 a 22. Pohlednice pocházejí z LA PNP Praha,
fond Jakub Deml.
115
Dobová pohlednice hradů, viz Obrazová příloha, obr. č. 21.
116
LA PNP Praha, fond Jakub Deml, dopis Balcárkovi z 19. července 1913.
117
Demlův dpois otokaru Březinovi z 27. července 1913. In Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi, Tasov
1933; str. 91.
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do rodiny pana továrníka. Těchto několik stran okamţitě zapříčinilo Demlovo vypovězení
z fary, zákaz celebrování v Ţebráku a Eliščin útěk z domova. Eliška se nejprve snaţila najít
útěchu u svého bratra, Otokara Zachara, sládka a literáta na Kladně. Ten však uţ byl
informován o nastalé situaci továrníkem Wiesenbergerem a sestra u něho tak nenalezla ani
špetku

pochopení.

Zoufalá

Eliška

v noci

přiběhla

k Demlovi,

hovořila

o sebevraţdě a chtěla utéci kamkoli pryč. Deml ji v tomto stavu neopustil a vydali se spolu
na útěk. 28. srpna odjeli nejprve do Čáslavi, pak do Jihlavy a nakonec do Prahy. 120 Zde se
Deml s Eliškou opět tajně stýkali v bytě grafika a překladatele J. R. Marka. V témţe domě
bydlela i rodina Marie Rosy Junové, která se pak ve 30. letech přestěhovala k Demlovi do
Tasova.121
Podle Demlových slov neběţelo továrníkově rodině o nic jiného neţ o peníze.
Obávali se, aby Eliška nenechala všechny peníze připsat právě Demlovi. Wiesenberger si
dokonce najal detektiva a nechal svou ţenu sledovat. Ještě 26. srpna Deml uloţil peníze do
banky na jméno Anny Wimmerové, Eliščiny sestry. Balcárka vţdy prosil především
o modlitby a zároveň mu svěřoval všechny informace, posílal mu dokumenty k úschově,
říkal mu, co má dělat v případě jeho a Eliščiny smrti… Vše muselo probíhat pod přísným
utajením.
4.4.

Rok 1913: V sanatoriu aneb „Vzpomínám, moje slunéčko ve tmách ţivota.“122
Uţ začátkem září Elišku „dopadli“. V dopisu ze 7. září 1913 Deml Balcárkovi popsal

Eliščino odvlečení do sanatoria Dr. Krammera pro choromyslné v Bubenči u Prahy. Rodina
si nechala napsat lékařské vysvědčení o tom, ţe Eliška není duševně v pořádku a na základě
toho ji 6. září večer švagr JUDr. Karel Wiesenberger a MUDr. Heveroch odvlekli z jejího
praţského bytu v Kolínské ulici 19 na Královských Vinohradech. Zbavili Elišku
svéprávnosti a prohlásili ji za náboţensky šílenou. Lékařské vysvědčení „napsal jakýsi bůh
medicíny jménem dr. Heveroch, který pí. Elišku nikdy neznal, ale večer, asi za čtvrt hodiny,
„nabyl přesvědčení“, ţe jest náboţensky šílenou.“123 Důkazem o Eliščině choromyslnosti
měly být jednak její duševní problémy v předchozí době, jednak Demlovy spisy. Eliščinu
sluţebnou Marii Vaštíkovou ze Šebkovic, která se snaţila své paní jako jediná
120

Binar, Vladimír; Wimmer, Stanislav: Listy Jakuba Demla Marii Kalašové, Česká literatura, 1994, roč. 42,
č. 1, str. 95; dopis z 28. 8. 1913.
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Binar, Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010, str. 121.
122
Dopis J. K. Pojezdnému-Doleţalovi z 20. září 1913; přepis Demlovy koreposndence
J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Binar, Vladimír; Wimmer, Stanislav: Listy Jakuba Demla Marii Kalašové, Česká literatura, 1994, roč. 42,
č. 1, str. 95; dopis z 28. 8. 1913.
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z přihlíţejících pomoci, zatkla krátce nato policie pro podezření z krádeţe. Podrobnosti
o Eliščině únosu popsal Deml Balcárkovi v jednom z nedatovaných listů z této doby:
Zatím však ji chytli a surově vlekli se 4. poschodí dolů: ona se bránila, křičela, na
kamenné ty schody padala, volajíc, ţe má zdravý rozum, z celého domu všichni lidé
se sběhli, ale ani jediný člověk (kromě Marie Vaštíkové) jí nepomohl! Kdyţ ji cpali
do kočáru, bránila se, chudinka, tak, ţe její švagr, doktor zavolal na kočího: „Pojďte
nám pomoct!“ A ti tři chlapi ubohou paní tam vecpali a odvezli...
Vzniklou situaci podrobně vylíčil rovněţ v dopisech ze září 1913 Marii Kalašové
a Pojezdnému-Doleţalovi.124 Pojezdného Deml v dopise ze 14. 9. dokonce prosil, aby se za
Elišku a za něho listem přimluvil u Otty Zachara. Podobně, i kdyţ poněkud stručněji, celou
událost popisoval spisovatelce Růţeně Svobodové a zároveň ji ţádal, zda by mohla Elišku
v sanatoriu navštívit. Svěřil se jí také s obavami o svůj ţivot.
…neboť Otto Zachar sám jediný mohl by paní Elišku vysvoboditi, ale on nechce,
a moje jméno budí v něm takový hnus, ţe se vyslovil, ţe mne zastřelí.125
Z následující korespondence víme, ţe Svobodová se do sanatoria skutečně vypravila,
k „nemocné“ ji však nepustili. Eliška pak ţádala v dopise Demla, aby se paní Svobodová
pokusila o návštěvu ještě jednou a poţádala přitom o svolení Eliščina otčíma Jaroslava
Hrušku,126 který stál alespoň trochu na její straně. Zároveň Eliška ţádala Svobodovou, zda
by se za ní mohla přimluvit u její dcery Jindřišky, aby ji také navštívila. Podobně prosila za
přímluvu i u Eliščiny sestry Ţofie Hladíkové z praţské Letné. Eliška byla na příkaz
Wiesenbergera v sanatoriu střeţena dnem i nocí, měla zakázány knihy, modlitby, psaní… 127
Díky jedné z ošetřovatelek, Josefě Hellebrandové, se k Demlovi jednou týdně
několik málo dopisů od Elišky tajně dostávalo. Často tyto dopisy tlumočil či přímo opisoval
svému příteli J. K. Pojezdnému-Doleţalovi. O jednom z nich vypráví dopis ze
17. /18. 9. 1913:
124

Viz přepis korespondence Pojezdnému-Doleţalovi s přiloţeným opisem listu Marii Kalašové na
neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
125
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127
Viz dopisy z druhé poloviny roku 1913, přepis korespondence Jakuba Demla Růţeně Svobodové na
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Před týdnem dostal jsem tajnou depeši z toho ţidovského sanatoria, pí E. W.
popisuje mi narychlo svoje muka tu noc 6/9, a teď v tom ústavě – jak s ní strhli
hodinky, prsteny (i snubní), jak jí vzali všechny kníţky, i modlitební, jak vůkol ní vyjí
bláznové a běhají v košilích – a jest přesvědčena, ţe její bratr Otto Zachar byl JUDr.
K. Wiesenbergrem přelstěn! Na konci svého listu, jejţ adresuje svému otčímovi Dru
Jar. Hruškovi, starostovi města Kladna, praví: „K Vám se obracím při památce
zesnulé matky Marie. Pro Boha, smilujte se nade mnou, nešťastnou obětí tyranů.128
Z těchto Demlových a především Eliščiných dopisů se dovídáme podrobnosti o jejím
pobytu v sanatoriu. O tom, ţe nebyla jedinou duševně zdravou „vězenkyní“ mezi blázny,
o tom, jak ji lékaři poniţovali, ironizovali její vztah k Demlovi, její modlitby, jak se pacienti
nesměli bavit ani mezi sebou, jak se cítila obklopena skutečně duševně chorými lidmi.
Popsala také návštěvu svého otčíma Jana Hrušky, který jí přislíbil pomoc.129
Karel Wiesenberger, Eliščin švagr, se snaţil zamezit vydání domnělé knihy „Má
sestra“, v níţ měl Deml bez souhlasu rodiny zveřejnit svou korespondenci s Eliškou.
12. září 1913 tak Wiesenberger napsal firmě Kryl a Scotti ţádaje o zastavení tisku
a o zničení jiţ vyšlých výtisků. Wiesenberger argumentoval především tím, ţe jsou
v korespondenci popisovány události ryze rodinného charakteru a jejich zveřejnění rodinu
uráţí. Kryl a Scotti však tento Wiesenbergerův list ignorují, protoţe Deml ţádnou knihu
s tímto názvem do tisku nedal. Titul si Wiesenberger patrně mylně odvodil z Eliščiny
zabavené korespondence. Patrně měl na mysli knihu Pro budoucí poutníky a poutnice,
jejímuţ vydání se snaţila zabránit i konzistoř na Wiesenbergerovu ţádost. 130
Deml se k tomuto později vyjadřuje v jednom z dopisů adresovaných příteli
F. X. Šaldovi, kdyţ píše:
Moje kniha Pro budoucí poutníky a poutnice rozhodla o utrpení paní Elišky W.,
zavinila sanatorium; neb Zachar, přivolán jsa na rodinnou poradu jakoţto literární
znalec a čta tu mou knihu, vzplanul hněvem a usoudil, ţe moje kniha je bezpříkladně
nestoudná a nemravná! A své sestře Elišce řekl v úţasu rozhorlenosti: Ty ani nevíš,
128
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portálu

co to znamená, neb ty nejsi tak zkaţená a ani nemůţeš být tak zkaţená, abys
rozuměla tomu, co Deml tady píše!131
Zachar se skutečně literatuře věnoval. Kromě nejrůznějších článků a publikací
týkajících se pivovarnictví a sladovnictví, psal i divadelní hry, jako např. Na šachtě či
Washingtonská sluţka. Pokoušel se dokonce i o beletrii a poezii. J. V. Novotný některé jeho
básně zhudebnil (Pivovarské písničky). Zabýval se alchymií a spiritismem. Spolupracoval
s Josefem Váchalem či Mikolášem Alešem. Dá se tedy říct, ţe ve své době tento sládek byl i
úspěšným literátem. Co se však týče jeho osobního ţivota, neměl příliš čistý štít a sám se
neubránil veřejnému skandálu. Zamiloval se do tenkrát světově proslulé zpěvačky Boţeny
Kacerovské (1880‒1970), původem z Loun. Ze sňatku však nakonec sešlo a Boţenin otec
pak na Zacharovi soudně vymáhal 15000 K okamţitě a 600 K měsíční apanáţe. Celý spor se
náleţitě propíral i na stránkách tisku. Kacerovská se dokonce vrátila v prosinci 1909 na
soudní přelíčení aţ z Francie, kde v té době ţila. Obě strany však odmítaly ustoupit a celé
soudní řízení se tak několikrát odročilo. Říká se, ţe pro Kacerovskou přesto Zachar zůstal
ţivotní láskou. Zachar se naopak v roce 1915 oţenil s jinou umělkyní, herečkou
Vinohradského divadla Pavlou Veverkovou.132
K Eliščině nucenému pobytu v sanatoriu se Deml vracel ještě po letech. Příkladem
můţe být např. kresba ţeny připoutané ke stromu poblíţ velkého kţíţe s názvem
Sanatorium od Slavoboje Tusara, otištěná v prvním svazku Demlových Šlépějí z roku
1917.133
4.5.

Rok 1913: U soudu
Soudní přelíčení proti Marii Vaštíkové, v jehoţ rámci byl obviněn i Jakub Deml, se

konalo 17. září. Vaštíková po Eliščině odvlečení zůstala v bytě své paní sama. Krátce nato ji
prý domovník viděl, jak z bytu odnášela dva balíky a kufřík. Nechtěla se však domovníkovi
svěřit s tím, kam ony balíky nese. Rovněţ o kufříku původně tvrdila, ţe je její, i kdyţ se
později ukázalo, ţe patří do majetku paní Wiesenbergerové, u které Marie Vaštíková ze
Šebkovic slouţila teprve první měsíc. Lhala mu i o svém původu, kdyţ tvrdila, ţe pochází
z Veselí. Byt byl následně továrníkem Wiesenbergerem uzamčen a klíče svěřeny do péče
131
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1969. Dopis F. X. Šaldovi z 15. prosince 1913.
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Veškeré informace o Otokaru Zacharovi a Boţeně Kacerovské čerpám ze soukromých dokumentů, které mi
poskytl pan Ladislav Rektoris.
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domovníkovi.

Podle

vlastní

výpovědi

si

sluţebná

odnesla

své

umyvadlo

a tašku do hotelu U Krále Jiřího, kam se po uzamčení bytu údajně přestěhovala. Toto její
tvrzení bylo však vyvráceno stráţníkem Janem Bezperátem, který chtěl na místě informace
ověřit. Vaštíková následně uvedla, ţe věci odnesla do úschovy knězi Demlovi. 7. září, poté
co Vaštíková obdrţela trestní oznámení, odnesla věci opět do bytu své paní. Ještě téhoţ dne
byla Vaštíková propuštěna na svobodu. 134 Neměla kam jít, proto ji Deml nějakou dobu ţivil
u

sebe

na

vlastní

náklady.

Během

září

Deml

Balcárka

v dopisech

prosil

o modlitby, peníze, ale i o právnické rady Balcárkova bratra Aleše, soudce ve Velké Bíteši.
Deml se v těchto dnech snaţil co nejvíce urychlit vydání své nové knihy Pro
budoucí poutníky a poutnice. Byl totiţ přesvědčen, ţe se mu díky ní podaří získat dostatek
peněz, aby mohl pomoci Elišce na svobodu. Hned po propuknutí skandálu poprosil
F. X. Šaldu, aby knihu vydal i v případě, ţe se mu něco stane. Šalda mu podle Demlových
slov pomohl a kniha skutečně vyšla ještě v září 1913.
O celé aféře byly také velmi dobře informovány i konzistoře v Brně a v Praze, kde
Wiesenberger Demla ţaloval. Ţaloba proti Jakubu Demlovi se týkala tří základních věcí:
náboţenského zfanatizování Elišky, odvrácení Elišky od rodiny a dětí, toho, ţe mu Eliška
věnovala velké sumy peněz. 29. září proto Demlovi bylo zapovězeno celebrování v hlavním
městě a brzy poté byl zákaz rozšířen i na brněnskou diecézi.135 Deml se snaţil získat pro
Elišku lepšího právníka, protoţe jí přidělený Dr. Munk se mu zdál příliš netečný. Zajistil jí
tedy Dr. Kloudu, který se o případ skutečně zajímal. Ten však odmítl hájit Demla, aby se
pokud moţno nevědělo o tom, ţe Elišku začal obhajovat Demlovým přičiněním. Eliška mu
tajně ze sanatoria doručila své zplnomocnění, z čehoţ měla později velké problémy u vedení
sanatoria. Vyhroţovali jí dokonce přeřazením na jiné oddělení mezi „zuřivé blázny“.136
Deml si raději sehnal svého právníka, Dr. Váhalu, přes přítele Pojezdného. S Eliškou Deml i
její právní zástupce stále udrţovali zprostředkovaný tajný kontakt přes jednu z Eliščiných
ošetřovatelek, která doručovala dopisy na obě strany. V celé věci přislíbil Demlovi a Elišce
pomoc Demlův přítel a bývalý spoluţák z gymnázia, říšský poslanec Dr. Boh. Šmeral.137
Koncem září navštívil Elišku v sanatoriu i její bratr Otto Zachar a slíbil jí, ţe promluví i
134
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s jejím právním zástupcem Dr. Kloudou. Tuto náhlou Zacharovu účast si Deml vykládal
především Pojezdného intervencí a velmi mu za ni děkoval. V tomtéţ dopise Deml radil
Pojezdnému, na koho se má obrátit, v případě, ţe by se jemu něco přihodilo a nemohl by ho
tak dále o všech událostech informovat sám. Mezi těmito důvěryhodnými osobami uvádí
Vladimíra Evermoda Balcárka, který „jest knězem, ale, ţasnete: jest i pokorný!“138
Demlova výpověď ze 6. října vnesla do celého případu s Marií Vaštíkovou více
světla a obţalované výrazně pomohla. Deml v ní vysvětlil, ţe se s Vaštíkovou znají z Babic
uţ od roku 1905, kdy chodívala na faru. Blíţe se pak seznámili při Demlově pobytu
v Šebkovicích, kde mu slouţila zdarma, coby knězi bez místa. Měl s ní dobré zkušenosti,
proto ji doporučil jako sluţebnou paní Wiesenbergerové. Vaštíková nastoupila k paní do
sluţby 4. září 1913. Po Eliščině únosu Vaštíková nejprve běţela k Demlovi
a referovala mu, co se s jeho paní stalo. Deml ji proto pověřil, aby se do bytu vrátila
a přinesla jeho spisy, případně další cenné věci, které by se mohly z bytu ztratit. Mezi věcmi
paní Wiesenbergerové byly totiţ podle jeho slov i některé věci z jeho osobního vlastnictví,
proto se o ně obával. Domovník Vaštíkovou přistihl, kdyţ výše uvedené předměty z bytu
právě odnášela. Deml tak vyloučil jakoukoli snahu o obohacení své či sluţebné. Zároveň se
snaţil vypovídat maximálně v Eliščin prospěch. Popsal jejich známost jako „čistě ideální“.
Hovořili spolu převáţně o literatuře a poezii, o náboţenství jen velmi zřídka. Nikdy mu
Eliška nepřipadala nijak nenormální nebo její chování jakkoli přemrštěné. On sám od ní
nikdy ţádné peníze nepoţadoval. Prý od Elišky dostal pouze peníze za své knihy,
uvedených 100 K na mše a jeden stokorunový příspěvek, o který ji rozhodně neţádal. Dala
si k němu původně do úschovy vkladní kníţku na 2000 K, tu ale brzy vrátil, protoţe ji u
sebe nechtěl mít. V tomto přelíčení proti Demlovi vystoupil 7. října jako svědek i Josef
Váchal. Ten o Demlovi u soudu prý prohlásil, ţe je hlasatelem mysticismu tak nadšeným, ţe
kdo ho jednou slyšel, zvláště ţeny, jest jím fascinován. Dále u soudu stvrdil, ţe Eliška dala
Demlovi 300 korun, „opomněl“ jiţ dodat, ţe to bylo pro něho za jeho dřevoryty.139 Celé
soudní řízení proti Jakubu Demlovi a Marii Vaštíkové se nakonec uzavřelo 15. října 1913.140
V dopise adresovaném Růţeně Svobodové 18. listopadu 1913 Deml zapochyboval o
moţnostech Dr. Kloudy dostat Elišku na svobodu:
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Dopis z 25. 9. 1913, viz přepis Demlovy korespondence J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném
portálu www.jakubdeml.com.
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Demlův dopis z 5. října 1913, přepis korespondence J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu
www.jakubdeml.com.
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Demlova výpověď je zachována v protokolu z přelíčení s Jakubem Demlem a Marií Vaštíkovou ze
17. září 1913. Archiv hlavního města Prahy, fond Okresní soud Královské Vinohrady, sloţka UVI 1104/13.
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Nechci věřiti, ţe Dr. Klouda paní Elišku za 30 stříbrných zradil, myslím však, ţe ho
Zachar chytil do pasti…141
V tomtéţ dopise Deml Svobodové poslal i dva opisy Eliščiných dopisů tajně psaných
v sanatoriu. Jeden z nich byl určen Jakubu Demlovi, druhý pak Eliščinu advokátovi
Antonínu Kloudovi. V obou z nich si Eliška stěţovala na své uvěznění, neustálý dozor a na
to, ţe ji nikdo z příbuzných nepřišel ani jednou navštívit za celou dobu pobytu. Všichni
ostatní měli návštěvy přísně zakázány. Eliška tak neměla o vnějším světě ţádných zpráv,
nevěděla nic o svých dětech ani sourozencích. Přemýšlela zároveň o tom, ţe by šla do
kláštera. Odčinila by tak údajnou ostudu, kterou rodině způsobila a byla by tak i po vůli
svému muţi, protoţe by se mu nepletla do výchovy dětí a nechala by mu veškeré peníze,
vzala by si od něho jen to, co by nezbytně nutně potřebovala pro vstup do řádu. Deml jí
však od této myšlenky zrazoval:
… ta její myšlenka o klášteru jest nesmyslem. Tak ţe jsem to řekl. Nejsme na to,
abychom trpěli, nýbrţ abychom vítězili. Paní Eliška neví, co jsou dnešní kláštery!
Jsou to dnes hnízda omezenosti a politiky! Ať muţské, ať ţenské!142
V polovině listopadu se k Elišce dostaly i dopisy od Růţeny Svobodové, coţ Elišku velmi
potěšilo, i kdyţ jí to opět přidělalo další potíţe s dozorci v sanatoriu. Podle Demlových slov
se však Eliščina rodina bála více Svobodové neţ Boha. V dopisu z konce listopadu 1913
Deml Svobodové popsal charakter jejich vzájemného vztahu s Eliškou takto:
Paní Eliška mne miluje jako nezištného učitele, a to, v čem Zachar vidí mou
zločinnost, jest tak spravedlivé! Jest tak spravedlivé, ţe mi paní Eliška tyká! Neboť
ten, „kdo nám ukázal nějakou novou perspektivu krásy, jest naším dobrodincem
a jako by nám náleţel od věků“!
V listopadu se jiţ ostraha sanatoria a Wiesenbergerova rodina dopátrali toho, ţe
existuje nějaký způsob, jakým Eliška posílá dopisy ven. Snaţili se od ní tuto informaci
marně získat, záměrně ji mystifikovali dalším Demlovým soudem a různými výhruţkami.
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Viz dopis Růţeně Svobodové z 18. 11. 1913, přepis korespondence Jakuba Demla Růţeně Svobodové na
neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Viz dopis Jakuba Demla Růţeně Svobodové z 22. ‒23. 11. 1913, přepis korespondence Jakuba Demla
Růţeně Svobodové na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Eliška sice mlčela, ale zhoršoval se její fyzický stav, dostávala tlučení srdce, kterým aţ do
této doby netrpěla.143
Po celou dobu soudních tahanic si své dopisy a dokumenty Deml pro jistotu
schovával u svých přátel Balcárka a Pojezdného. Eliščiny dopisy svěřil do úschovy Růţeně
Svobodové. Zároveň tak trochu doufal v pomoc poslance Šmerala, s nímţ studoval na
gymnáziu v Třebíči a vydávali tenkrát společně časopis Sursum. V listopadu se Deml svěřil
se svou láskou k Elišce a se svým utrpením Antonii Svobodové:
Ach, přítelkyně, Antonie, nevíte, jak ji miluji a jak hrozně trpím – pro tu paní! Co se
napláču! Zdá se mi, ţe to nepřeţiju – a zdá se mi, ţe uţ nemám rozumu!144
Cítil se všemi opuštěn, dokonce i Balcárkem.145 Deml se snaţil Elišku „navštěvovat“
alespoň přes zeď v době, kdy měli nemocní povolené odpolední procházky v parku, ale
ošetřovatelé Elišku bedlivě hlídali, takţe ani takovýto kontakt nebyl dost dobře moţný.
Koncem listopadu Deml došel k závěru, ţe svým pobytem v Praze Elišce nemůţe nijak
pomoci, spíše naopak, rozhodl se proto uposlechnout „doporučení“ konzistoře
a přestěhoval se ke své sestře Františce do Jinošova.146 Básníkovy pocity rezignace vystihují
řádky z dopisu F. X. Šaldovi:
Tolik se všichni přičinili, abych byl se svým štěstím sám, ‒ a Vy jste přišel ke mně
a nebál jste se, a já Vám ukáţu všechna svá pole a lesy a stráně a potoky a rokle,
a řeknu Vám: Drahý pane Šaldo, oni odsoudili a popravili mne a sestru mou, ale
neměli kompetence, kompetentním byl jste jedině Vy, v celém národě jedině Vy, pane
Šaldo ‒147
Šalda se sice snaţil ještě Demla přesvědčit, aby Prahu neopouštěl, ale marně.148
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Dopis J. K. Pojezdnému-Doleţalovi z 21. listopadu 1913, přepis korespondence Jakuba Demla
J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Viz dopis Antonii Svobodové z 24. 11. 1913, přepis korespondence Jakuba Demla Antonii Svobodové na
neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Viz přepis korespondence Jakuba Demla Antonii Svobodové z listopadu 1913, neveřejný portál
www.jakubdeml.com.
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Sborník Památníku národního písemnictví, Praha 1969. Dopis F. X. Šaldovi
z 22. 10. 1913.
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1969. Dopis F. X. Šaldy z 25. října 1913: „Smím-li Vám raditi: neopouštějte Prahy, neopouštějte své stráţe,
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Záhy se Deml dozvěděl, ţe Elišku 9. prosince propustili do domácího léčení (tedy
záhy po Demlově odjezdu z Prahy), a ţe ji dali pod kuratelu (nemá tedy právo disponovat
svým vlastním majetkem). Rodina Elišku převezla do domácího vězení do Ţebráku, kde jí
kontrolovali poštu, sledovali ji na kaţdém kroku, kontrolovali, s kým se stýká, dostávala
minimální kapesné.149 Hlídali ji takovým způsobem, ţe lidé v městečku ani nevěděli, ţe uţ
je Eliška zpátky doma. Mimo dům ji vůbec nepouštěli, takţe byla Eliška doma vlastně
vězněna víc, neţ byla v sanatoriu, kde mohla kaţdý den alespoň na dvě hodiny do
zahrady.150 Jednou z mála povolených návštěv byla Růţena Svobodová, která tak mohla
předat alespoň několik málo zpráv mezi Eliškou a Demlem.151 Zároveň se Svobodová spolu
se Šaldou stali Demlovými praţskými důvěrníky.
… přál bych si, aby mně paní Eliška Wiesenbergerová poslala svůj vzkaz (ústní či
písemný) buď po Vás, anebo po paní Růţeně Svobodové. K nikomu jinému v celé
Praze nenabyl jsem tolik důvěry. 152
A kromě Vás a paní R. S. zradili, zapřeli mne všichni. Kdyţ mi bylo nejhůře. Není
moţno, aby v hodince smrti bylo mi hůř.153
Po celé dva roky 1912‒13 se Deml o událostech kolem Elišky prakticky nezmínil
svému velkému příteli Františku Bílkovi. Moţná se obával pohoršení a kritiky z jeho
strany.154 I Otokaru Březinovi o celé kauze píše spíše zastřeně a Eliščino jméno se v jeho
dopisech v podstatě neobjevuje. Podle Aloise Plichty Březina Demlovu náklonnost
k Wiesenbergerové příliš neschvaloval. Na druhou stranu si však uvědomoval, ţe je pro
něho tato vdaná paní velkou inspirací.155

svého místa. Neboť jediné povinnosti především máme k těm, jeţ milujeme a kdoţ milují nás: abychom nedali
vzniknouti v nich domněnce, ţe jsme nebyli dost stateční pro ně.“
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Olič, Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi, Votobia 1993, str. 43.
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Viz dopis Jakuba Demla J. K. Dolaţalu Pojezdnému z 27. prosince 1913; přepis korespondence Jakuba
Demla J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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Viz dopis Jakuba Demla Růţeně Svobodové z 26. 12. 1913, přepis korespondence Jakuba Demla Růţeně
Svobodové na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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1969. Dopis F. X. Šaldovi z 15. prosince 1913.
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Mrázková, Iva: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 1901‒1941, Diplomová práce,
FF UK, Praha, 2010; str. 301
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Plichta, Alois: Tajemství času, Votobia, 1993; str. 24.

42

V této době se Balcárek, jehoţ korespondenci měla Eliška povolenu, dostal do role
prostředníka a skrytě vyřizoval vzkazy mezi oběma svými přáteli. Nicméně i tyto kontakty
patrně brzy zmizely, poněvadţ si během následujícího roku Balcárkovi často stěţoval, ţe
o Eličce nemá ţádných zpráv, ţe dokonce ani neví, zda je ţiva a zdráva. A tak se za ni
alespoň neustále modlí a vzpomíná na ni.
V Jinošově u Kryštofových Deml psal básně, které odráţely jeho duševní stav v této
době: Návrat, Cizinec, Já jim neodpověděla, Stromy trpí, Šílená, To ještě zmírní či
V zimě. Všechny zmiňované básně Deml otiskl v pátém svazku svých Šlépějí.156 Na podzim
vydává Tanec smrti s tištěnou dedikací Elišce Wiesenbergerové.157
4.6.

Léta 1914‒1917: Dočasné usmíření
Rodina patrně postupně přestávala Elišku tolik omezovat. Počátkem roku 1914

Eliška navštívila F. X. Šaldu. Ten o tom napsal Demlovi:
Zvláště intenzívně vzpomínal jsem na Vás přednedávnem, kdy byl jsem poctěn
návštěvou paní z hradu Ţ. Jemná, ušlechtilá tvář její vryla se mně v mysl a přeloţila se
v akord zcela určité barvy a skladby, který dlouho dozníval.158
Na jaře se Eliška opět setkala i s Demlem. Básník tehdy přijel na několik dní do Prahy, aby
tam dojednal vydání své další knihy Tanec smrti. Své knihaře a tiskaře obcházel
v doprovodu přítelkyně Elišky.159 Na základě těchto okolností můţeme usuzovat, ţe se
pravděpodobně vztahy mezi Demlem a Wiesenbergerovými v prvních měsících roku 1914
poněkud uklidnily. Deml trvale ţil v Jinošově, ale někdy jezdil do Prahy, aby mohl osobně
zajistit vydávání svých knih. V Praze se stýkal s rodinou Františka Bílka a s Eliškou
Wiesenbergerovou. Na počátku října se dokonce na nějakou dobu přestěhoval do Kanálské
ulice na Královských Vinohradech.160 Před Vánocemi 1914 poslali Wiesenbergerová
s Demlem kytici květin Otokaru Březinovi do Jaroměřic.161
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Pěnčík, Josef: Hledání ráje (Kapitola ze ţivota Jakuba Demla), Arca JiMfa, 1996; str. 127‒8.
Olič, Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi, Votobia 1993, str. 45.
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Sborník Památníku národního písemnictví, Praha 1969. Dopis F. X. Šaldy
z 14. února 1914.
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Pěnčík, Josef: Hledání ráje (Kapitola ze ţivota Jakuba Demla), Arca JiMfa, 1996; str. 128.
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Pěnčík, Josef: Hledání ráje (Kapitola ze ţivota Jakuba Demla), Arca JiMfa, 1996; str. 139.
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Deml, Jakub: Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi, Tasov, 1932; str. 108‒110.
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Podobný květinový pozdrav putoval do Jaroměřic ještě v lednu 1915.162 V únoru
1915 básník vydal Ţivot Ruyesbroecka podivuhodného, kam připsal další dedikaci Elišce.
Pravděpodobně z této doby pochází nedatovaný lístek psaný Březinovi z Prahy, který
podepsala Eliška Wisenbergerová se svým bratrem Otto Zacharem a Jakubem Demlem.163
Tento pozdrav nám jen potvrzuje vzájemné uklidnění vztahů a pravděpodobně i občasná
setkání mezi Demlem a Eliščinou rodinou.
Na jaře téhoţ roku spolu odjeli do Jaroměřic, kde navštívili Otokara Březinu osobně,
odtud pak pokračovali dále do Jinošova, kde se usadili u Kryštofů. 164 Eliška do Jinošova
přijela v letech 1915 a 1916 na letní byt.165 Poslední léto si nechala poslat i svůj nábytek.
Jedna z nejstarších obyvatelek Jinošova, paní Olga Kryštofová, na ni vzpomíná těmito
slovy:
Byla pěkná, urostlá, plnější postavy, černovlasá. Všeobecně se jí říkalo milostpaní.
Se strýčkem Jakubem Demlem chodívali na vycházky směrem k cihelně a rybníku
Oulehlíku. Vţdy se vracela s kytkou kvítí. I my děti jsme pro ni trhaly luční květiny
a ona se nám odměňovala drobným penízem na „cukrdlata“. Ţe jsem byla
z „kvelbu“, musel pro ně jít někdo jiný, nám by je maminka neprodala. Později jsem
slyšela, ţe umřela.166
Demlův švagr, Jan Kryštof, stejně jako jeho dva bratři, Josef a Antonín, museli
narukovat, Deml proto pomáhal sestře s vedením hostince i výchovou dětí.167 V této době
začal Deml psát o Elišce i Františku Bílkovi. Ve vzájemné korespondenci Bílek–Deml
z roku 1915 si Eliška s Bílkem často vyměnila skrze Demla pozdravy, Eliška Bílkovi
zaplatila za obrazy apod.168
Počátkem roku 1916 připsala Eliška několik řádek k Demlovu dopisu Bílkovi vlastní
rukou. Demlův dopis i Eliščin přípisek se týkaly přípravy Demlovy nové knihy Miriam.169
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Na počátku roku Bílek vytvořil pro Elišku ex libris.170 V té době Bílek Demlovu novou
knihu přepsal, jeho litografickým přepisem byli Deml s Eliškou doslova nadšeni. Eliška
k listu z 19. března 1916 připsala:
Předrahý mistře, zdálo by se, ţe Vaše Miriam stojí pod měsícem a pod hvězdami, ale
světlo jejich jest jasnější a silnější, neboť prozařuje a nadlehčuje těla, anebo jest
viděno z větší blízkosti. Proto snad také krása jde mu tak ochotně vstříc a její nápěv
sní o takové radosti.171
Dopis z přelomu března a dubna potvrzuje občasné návštěvy Demla s Otokarem Zacharem.
Eliščin bratr se totiţ chtěl s básníkem domluvit na vytvoření svého portrétu. Deml s Eliškou
mu radili, aby za tímto účelem kontaktoval Františka Bílka.172 V září následujícího roku
1916 Deml vydal první úplné vydání své knihy „zpřeněţnělých potvorstev“173 Miriam. V té
době se také naposledy setkal s Eliškou Wiesenbergerovou.174 Koncem roku se Deml váţně
obával,

ţe

bude

muset

v lednu

10. ledna měl narukovat celý ročník 1878.

175

odejít

do

války,

protoţe

Nakonec k tomu však nedošlo, patrně kvůli

Demlově srdeční chorobě.176
V dubnu 1917 pak Elišce dedikoval další vydání Prvních světel a v červenci napsal
Elišce do knihy věnování:
Drahá Eliško, bylas půdou mým snům, ozvukem mých krokův, zmizelým tichem země,
ztracenou laskavostí světa: Ale proč nejsem všemohoucím?! Tvůj Jakoubek177
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FF UK, Praha, 2010; str. 373.
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Mrázková, Iva: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 1901‒1941, Diplomová práce,
FF UK, Praha, 2010; str. 375.
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Olič (1993) se zmiňuje na str. 47 o tom, ţe se Deml musel k odvodní komisi dostavit 20. července 1916, ale
zanedlouho byl propuštěn pro srdeční chorobu. Oproti tomu Bílkovi se o odvodu poprvé zmiňuje v dopise
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Zhruba z těchto dnů rovněţ pochází zajímavý záznam Demlova snu, s nímţ se svěřil
F. X. Šaldovi koncem června 1917. V něm Deml potkává v Tasově Elišku s bílým šátkem
na hlavě. Následně si uvědomuje, ţe Eliška zemře, coţ mu také záhy se škodolibým
úsměvem oznámí tři stařeny. Sen končí tím, ţe Deml mrtvou Elišku marně hledá, aby se
přesvědčil. Básník tu mimo jiné naráţel na jisté neshody, k nimţ mezi oběma došlo.
… jenom náhle jsem si vzpomněl, vida v dálce a ve výši svou přítelkyni na pavlači
onoho domu, ţe uţ dva dni jsem s ní nemluvil, poněvadţ, neţ jsem vstoupil do tohoto
domu, něco se mezi ní a mezi mnou stalo, svět tomu říká hněv anebo nedorozumění,
ale já věděl, ţe to bylo něco velmi podstatného…178
V letech 1917 a 1918 uţ se tedy Deml s Eliškou opět nestýkal. V červenci 1917
poslal Elišce po dráze nábytek a zbytek věcí, které zůstaly v Jinošově po jejím pobytu
předešlého roku.179 Podle dopisu adresovaného F. X. Šaldovi 7. září 1917 došlo mezi
Demlem a Eliškou k finančnímu sporu při vyrovnání jejího účtu v jinošovském hostinci, kde
v letech 1915 a 1916 bydlela. Eliška se snaţila Demla usvědčit z podvodu a z toho, ţe
zneuţil jejího přátelství, aby od ní získal peníze. Právní dohru však tato rozepře nikdy
neměla, přestoţe Elišce pomáhal její opatrovník, advokát Stehlíček. Šlo o dluh 157 korun,
který Eliška měla u básníkovy sestry Františky, hostinské v Jinošově. Eliška se domnívala,
ţe ho splatila dvakrát, zatímco Deml tvrdil, ţe pouze jednou. Důkazem proti Demlovi pak
mělo být to, ţe jí poslal peníze zpět s údajným vzkazem od své sestry, ţe paní
Wiesenbergerové dluh odpouští. Coţ, jak Deml uvádí níţe, si vymyslel, protoţe to by jeho
sestra nikdy neudělala.180
V dalším dopise ze 7. října 1917 Deml naznačil určité neshody se sestrou Františkou
kvůli Elišce Wiesenbergerové:
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Literární archív, Sborník Památníku národního písemnictví, ročník 3 a 4, Praha
1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917.
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Literární archív, Sborník Památníku národního písemnictví, ročník 3 a 4, Praha
1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917. Dopis
F. X. Šaldovi z 13. července 1913: „Také vůkol sebe mám všechno rozmetáno, knihy, šatstvo, nádobí, protoţe
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dopravil a zítra dopravím tam ještě skříň, psací stolek, ţidle a takové věci.“
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Literární archív, Sborník Památníku národního písemnictví, ročník 3 a 4, Praha
1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917. Dopis
F. X. Šaldovi ze 7. září 1917; str. 350.
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… něco se stalo mezi námi, to byla E. W. – je toho mnoho…181
Jestli se jednalo pouze o výše uvedený „dluh“, nebo i o nějaké jiné záleţitosti, nám bohuţel
není známo. Faktem však je, ţe uţ se spolu básník a jeho přítelkyně víckrát nesetkají.
Usuzujeme

tak

na

základě

Demlova

dopisu

J.

K.

Doleţalu

Pojezdnému

z 6. března 1918, ve kterém Deml píše mimo jiné toto:
1) paní Elišku Wiesenbergerovou neviděl jsem jistě půldruhého roku a za
celou tu dobu také jsme si skoro ani nepsali;
2) byla dána pod kuratelu;
3) nyní umírá; nemůţe uţ ani chodit. Má prý souchotiny.182
V listopadu 1917 se totiţ Deml náhodou dověděl od doktora Kloudy, ţe je Eliška
váţně nemocná, a ţe se snad bude rozbíhat nové soudní řízení, v němţ se zatím operuje se
zcela smyšlenými argumenty, jako např. ţe se spolu toho roku Deml s Eliškou setkali
apod.183
4.7.

Rok 1918: „Jinošovský sne, buď s Bohem!“184
Pomyslnou tečku za tímto velkým dramatem Demlova ţivota udělalo jaro 1918. Na

počátku ledna 1918 si básník ještě posteskl, ţe pro něho Eliška „uţ mnoho měsíců nenašla
slova“.185 V dopise z 31. ledna 1918 Balcárkovi svěřil, ţe je Eliška na smrt nemocná. Má
souchotiny a kaţdou chvíli prý můţe zemřít. Deml jí vzkázal, aby se nechala zaopatřit,
nevěděl však, zda jeho dopis dostala. Prosil proto Balcárka, aby na to dohlédl a v Ţebráce ji
navštívil.
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1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917. Dopis Šaldovi ze
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182
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J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Literární archív, Sborník Památníku národního písemnictví, ročník 3 a 4, Praha
1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917. Dopis
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LA PNP Praha, fond Deml; nedatovaný dopis Elišky Wiesenbergerové Jakubu Demlovi.
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F. X. Šalda: Dopisy, In: Literární archív, Sborník Památníku národního písemnictví, ročník 3 a 4, Praha
1969. Nedatovaný dopis F. X. Šaldovi, pravděpodobně psaný mezi 21. a 30. červnem 1917. Dopis
F. X. Šaldovi z 5. ledna 1918; str. 374.
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… tam leţí sama E. W. umírající… A já se svým pláčem jako pes vyji na dvorku…186
4. února napsal Deml Růţeně Svobodové o smutném stavu paní Elišky a současně nechápal,
proč mu Eliška zakázala, aby jí psal, a aby ji navštívil.187 Tentýţ den psal rovněţ F. X.
Šaldovi, kterému doslova řekl:
Proţívám – šílenství. A tu je pochopitelno, ţe se soustřeďuji (a omezuji – to je totéţ).
Co mi učinila kníţata kněţská, totéţ mi činí paní E. W. Jenţe toto druhé, jest
desetkrát horší…188
V dopise z 6. února 1918 psal i Františku Bílkovi, ţe Eliška „umírá na souchotiny“ a prosí
ho o modlitby.189 26. února byla Eliška opět po letech prohlášena za svéprávnou. To však jiţ
bylo v době, kdy zůstala trvale připoutána na lůţko.190 Pečovala o ni nejstarší dcera Jindra,
která Demlovi později odevzdala i balíček rukopisů od své matky.191 O týden později Eliška
Jakuba poţádala, aby se o jejích soukromých záleţitostech ve svých dílech uţ nezmiňoval.
Zároveň ho však prosila, aby neměnil nic v knize Miriam, a podvolil se církevní
vrchnosti.192 Deml jí to slíbil. Čtyři dny před smrtí se Eliška usmířila i se svým manţelem,
který po její smrti dokonce Demlovi sám poslal úmrtní oznámení. Na pohřeb však Deml
přijet nesměl. 12. března 1918 píše Deml Františku Bílkovi:
Neříkal jsem Vám ničeho o paní Elišce Wiesenbergerové, poněvadţ jako bychom
člověka dobíjeli, říkáme-li o něm, ţe umírá. Slovo má opravdu takovou moc, ó má –
a proto nemá se říkati, čeho sami si nepřejeme. Psala mi paní Eliška, ţe má chvílemi
velké bolesti a ţe dechu jí ubývá. To víte. Člověk činí, co – můţe. Dnes jí pošlu
lípového květu. Byla uţ dvakrát zaopatřena Svátostmi: toť má jediná útěcha. Ale Vy
186
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jste také mojí útěchou, opravdu – neboť sluníčko se ukazuje letos zase tak pěkné a
mladé, ale pro mne jako by nebylo, je mi cizí a všechno je mi cizí, snad proto, ţe mi
Eliška Wiesenbergerová napsala: „Dívám se na věci okolo sebe, beru něco do ruky,
ale uţ se mne nic netýká, jako by mně uţ pranic na světě nepatřilo…“193
Eliška zemřela 13. března na tuberkulózu.194 Deml o tom Balcárkovi v nedatovaném listě
stručně napsal:
Milý příteli, paní Eliška Wiesenbergerová zemřela 13. března 1918 o půl sedmé
ráno. Prosím Vás, sluţte za ni mše svaté. Zaopatřena byla dvakrát Svátostmi. Váš
Deml.
Podobně píše o její smrti téţ Františku Bílkovi 14. března.195
Eliška si sice přála být pochována v nové hrobce, ale to uţ jí manţel nesplnil
a nechal ji uloţit do staré rodinné hrobky v Ţebráce.196 V dubnu zvou Eliščiny sestry Demla
na oběd, domnívají se totiţ, ţe v poslaných rukopisech byla i ona tajemná vkladní kníţka na
2000 K, kterou se nikomu nepodařilo nalézt. Deml tak byl znovu podezříván z krádeţe.
Posledním předmětem sporu mezi Demlem a rodinou Wiesenbergerových se stal Eliščin
hrob. Deml rodinu nabádal, aby nechali na jejím hrobě vystavět náhrobek od Františka
Bílka. Eliška prý jinými umělci pohrdala a určitě by si to tak byla přála. Rodina však chtěla
kapličku a neobstál

ani

Demlův návrh, ţe by Bílek určitě

zvládl postavit

i kapličku. V dopisech Františku Bílkovi z této doby, zvláště v tom z 21. května, Deml
prosil Bílka, aby sám zašel za Wiesenbergerovými (za Eliščinou sestrou Annou
Wimmerovou) a navrhl jim pomník na Eliščin hrob. Navrhli spolu různé podoby
sv. Alţběty tak, aby to nikoho nemohlo urazit. Rodina všechny návrhy odmítla a Deml se
rozhodl nechat postavit Elišce v Praze pomník sám.197 Pokud je nám známo, nikdy to
skutečně neudělal.
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Veškerou vinu za Eliščin tragický osud nakonec podle Demla a Eliščiných sester
nenesl nikdo jiný neţ Otto Zachar. V dopise z 6. června 1918 o tom Deml píše
J. K. Pojezdnému-Doleţalovi toto:
Koneckonců všichni dnes říkají, ţe všechnu vinu má pan Otakar Zachar, bratr paní †
Elišky Wiesenbergerové. Tak mně nedávno v Praze řekly i sestry jeho (a její), Anna a
Ţofie... Já také nikdy jsem nedával vinu panu O. Wiesenbergerovi – leda
v tom, ţe mne hned zpočátku bezdůvodně poníţil. To bylo na jaře 1913. Odtud
potom vzniklo moje válečné taţení proti němu. A všechna ta tragika. Bezdůvodně
poníţil tehdy mne a svou choť. On ji poniţoval uţ dřív – a proto já přijal boj její
a ona můj. Přesvědčil se jen, ţe „peníze vládnou světem“, ne však srdcem.198
V dalších dopisech Pojezdnému z této doby Deml vylíčil celou anabázi s Eliščiným
náhrobkem a údajnou ztrátou vkladní kníţky.199
Otto Wiesenberger se v listopadu 1919 oţenil podruhé. Tentokrát se jeho ţenou stala
Jana Havlíková ze Ţebráku. V jednom z posledních (bohuţel nedatovaném) Eliščině dopisu
Jakubu Demlovi Eliška poznamenala, ţe veškerou Demlovu korespondenci, papíry a
rukopisy jí určené sama spálila. Ponechala jen ty nejdůleţitější, portrét od Bílka a dva
obrazy. Knihy odkázala bratru Bedřichovi, který o ně projevil zájem.200
4.8.

Shrnutí: Eliška v Demlových korespondencích
Pro všechny dramatické události z let 1912‒1913 je nám hlavním pramenem

Demlova korespondence Vladimíru Evermodu Balcárkovi. Bohuţel se nám nedochovaly
(nebo nepodařily dohledat) Balcárkovy odpovědi z této doby. Několik zmínek o Elišce
najdeme v Demlových dopisech pro Marii Tischlitzovou převáţně z první poloviny roku
1913. Většinou se jedná o vyřizování pozdravů, předávání dopisů, vyřizování blahopřání
a sdílení modliteb. Často je zde také řeč o městě Ţebráku a jeho okolí.201 Rovněţ
v korespondenci s Antonií Svobodovou z druhé poloviny roku 1913 Deml o Elišce často

198

Viz přepis korespondence Jakuba Demla J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu
www.jakubdeml.com.
199
Viz přepis Demlovy korespondence J. K. Pojezdnému-Doleţalovi na neveřejném portálu
www.jakubdeml.com200
LA PNP Praha, fond Deml, nedatovaný dopis Elišky Wiesenbergerové Jakubu Demlovi.
201
Více viz korespondence Jakuba Demla s Marií Tischlitzovou na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
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píše. Svěřuje se jí především se svými pocity – láskou, bolestí, utrpením, opuštěností
a beznadějí. Faktických informací tu mnoho nenalezneme.
Téměř celý příběh se odehrává i v korespondenci Jakuba Demla s Františkem
Xaverem Šaldou. Nemůţeme zde sice sledovat počátky básníkova přátelství s Eliškou ani
dramatické události ze září 1913, protoţe první dopis pochází aţ z doby o něco pozdější,
z poloviny října 1913. Od té doby se však zmínky o Elišce objevují téměř ve všech listech.
Nenahraditelným pramenem je pro nás tato korespondence především pro období z roku
1917, kdy se přátelství mezi Šaldou a Demlem stalo důvěrnějším, o čemţ svědčí nejen
dochovaná korespondence, ale i první svazek Demlových Šlépějí. Významné jsou
samozřejmě i všechny informace, které se dovídáme z dopisů ohraničených léty 1913‒14.
Poslední zmínka o Elišce se objevuje přesně den před prvním výročím její smrti. Listy, které
si spolu vyměnili F. X. Šalda a Jakub Deml, jsou plné vzájemného pochopení a lásky. Eliška
tu vystupuje jako přítelkyně jich obou. Díky tomu se F. X. Šalda spolu s Růţenou
Svobodovou stávají předními praţskými důvěrníky a svědky básníkova dramatu.
Velmi důleţitým pramenem seznamujícím nás s události roku 1913 a 1918 je rovněţ
korespondence Jakuba Demla s J. K. Pojezdným-Doleţalem. Deml v ní velmi podrobně líčí
události týkající se Eliščina pobytu v sanatoriu, soudních procesů a v roce 1918 pak neshody
mezi ním a Wiesenbergerovými ohledně Eliščina náhrobku. Demlovy dopisy Pojezdnému
jsou pro nás velmi cenné především proto, ţe obsahují mimo jiné četné opisy Eliščiných
dopisů tajně adresovaných Demlovi ze sanatoria. Vidíme tak celou situaci přímo jejíma
očima.

Několikrát

se

v těchto

dopisech

Deml

zmiňuje

o

Balcárkovi,

coby

o pokorném, upřímném a čestném knězi, tedy výjimce v českém kléru, osobě, které je
moţno plně důvěřovat. Korespondence Pojezdnému je psána v dosti důvěrném stylu
a básník tu neopomíná hovořit ani o svých dílech Pro budoucí poutníky a poutnice, Hrad
smrti a dalších.
Ze stejného období, tedy z druhé polovině roku 1913, pochází i řada dopisů
adresovaných Růţeně Svobodové, týkajících se Elišky. Tyto dopisy jsou specifické
především tím, ţe Svobodová se s Eliškou znala, stýkala a i v této době se několikrát snaţila
navštívit ji v sanatoriu. Vyměňovala si s Eliškou dopisy podobnou cestou jako Deml a po
jejím propuštění do domácího léčení Elišku směla navštěvovat a tajně tak vyřizovat
Demlovy vzkazy. Právě Svobodové Deml kladl hlavní zásluhu za Eliščino propuštění. Kdyţ
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se údajně Wiesenbergerovi dozvěděli o tom, ţe je Eliška v kontaktu se Svobodovou, dostali
strach a Elišku za několik dní propustili.202
Nejtragičtější část Eliščina osudu se objevuje i v Demlově korespondenci s Marií
Kalašovou. Bohuţel se nám dochovaly pouze dva dopisy, v nichţ se Deml zmiňuje
o Eliščině situaci, z 28. srpna 1913 a z 13. září 1913. Zejména druhý z nich podrobně líčí
Eliščino odvlečení do sanatoria a Demlovy pocity z celé situace.203
Příteli Otokaru Březinovi se v dopisech z roku 1913 zmiňuje o Elišce jen velmi
okrajově. Nejprve v dopise z 27. července 1913 popisuje své neshody s vrchností církevní
i světskou a svůj záměr odstěhovat se ze Ţebráku zase do Prahy. Následně v dopisu
z 1. října 1913 se Eliščina postava objevuje nepřímo jako jedna z „budoucích poutnic“, jíţ
Demlova kniha Pro budoucí poutníky a poutnice zavinila pobyt v sanatoriu.204 Další stopy
pak nalezneme v listech z let 1914‒1915, kde Deml píše Březinovi dopisy společně
s Eliškou, která k nim často připojuje pozdravy a krátké vzkazy. Další zprávou je aţ stručné
oznámení Eliščina úmrtí.
Neměli bychom rozhodně vynechat ani dopis psaný Emanuelu Chalupnému den po
Eliščině únosu. Byť Demlova korespondence s Chalupným, nebo alespoň její dochovaná
část, rozhodně nepatří mezi ty obsáhlejší, i zde se Deml svěřuje s utrpením
a nepochopením.205
Naopak pro období z let 1914‒1918, tedy z dob Eliščina jinošovského pobytu
nalezneme nejvíce informací v korespondenci s Františkem Bílkem. V několika dopisech
Bílkovi najdeme i několikařádkové přípisky psané Eliščinou rukou, coţ se v dopisech
Balcárkovi příliš často nestává. V Jednom dopise z března 1915 se zmiňuje o Elišce
Sigimundu Bouškovi. Eliška nabízí Bouškovi jako velkému ctiteli Váchalova díla knihu
svého bratra, Otty Zachara, O spiritismu vyzdobenou právě Váchalovými dřevoryty.206
4.9.

Eliška v knihách a Šlépějích
Eliška vystupuje v četných Demlových knihách, byť je v textech daleko více skrytá

neţ její následovnice Pavla Kytlicová, či později Marie Rosa Junová.207 Zdaleka tu nejde jen
o výše zmiňované věnování v Rosničce, „Paní“ je rovněţ adresátkou četných dopisů z knihy
202

Viz korespondence Jakuba Demla Růţeně Svobodové, přepis na neveřejném portálu www.jakubdeml.com.
Binar, Vladimír; Wimmer, Stanislav: Listy Jakuba Demla Marii Kalašové, Česká literatura, 1994, roč. 42,
č. 1, str. 95‒96.
204
Deml, Jakub: Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi, Tasov 1933; str. 90‒93.
205
Nedatovaný dopis Jakuba Demla Emanuelu Chalupnému, neveřejný portál www.jakubdeml.com.
206
LA PNP Praha, fond Deml, dopis Jakuba Demla Sigismundu Bouškovi datovaný na 9. března 1915.
207
Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1848‒1918, Torst 1998; str. 454.
203
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Pro budoucí poutníky a poutnice. Demlův vztah k ní se odráţí i v některých částech Miriam,
která jí je věnována. Zde se postava Eliščina prolíná s Demlovou zemřelou sestřičkou
Matylkou. Podle Putny básníkovo označení „sestra“ v tomhle případě skutečně odpovídá
„funkci“ Wiesenbergerové v jeho ţivotě. Podobně jako je tomu v případě „matky“
Kytlicové.208 Dále pak Wiesenbergerovou najdeme v Mých přátelích či Tanci smrti,
ozdobeném její podobiznou od Františka Bílka. Prostupuje i prvními třemi svazky Šlépějí
(1917‒19). Datum Eliščiny smrti, 13. březen 1918 o půl sedmé ráno, pak rámuje Šlépěje II.
z roku 1918, které Deml kvůli její smrti nikdy nedopsal.209 V tomto druhém svazku Šlépějí
Deml otiskuje i oznámení o Eliščině smrti. Toto oznámení graficky zpracoval František
Bílek a Deml je pak rozesílal svým přátelům.210
Skryté zmínky, které by mohly odkazovat k Eliščině postavě, nacházíme dále
v Demlově knize Česno, kde autor popisuje v próze Kostel příběh kněze, který se zamiloval
do vdané paní.211 Ještě skrytější připomínkou by mohl být odstavec z knihy Hlas mluví
k Slovu, kde Deml pouţívá motivy lásky, manţelství, nevěry a šílenství.
S tou láskou jako s tou vírou je to u mladých lidí stejné: nemohou nevěřit
a nemohou nemilovat, ale kdyţ opravdu nemohou, jsouce uráţeni, týrání
a poniţováni: vzbouří se, vezmou si ţivot nebo udělají něco nehorázného. Tomu se
potom říká nevěra, odpadlictví, nebo aspoň „černý nevděk.“ 212
V Mých přátelích je to především Fiala noční, v níţ můţeme odhalit některé motivy, které
nás přivádí na Eliščinu stopu.213
FIALO NOČNÍ, smutná to útěcha pro churavé plíce, ţe napřesrok rozkveteš jim na
hrobě. Lupínky tvé podrţí pleť panenskou; to není tvojí vinou, ţe dole jsi dřevem
a nahoře rostlinou. V poledne jsem se o tebe bál, nemysli, ţes mne urazila, rty tvoje
byly tak bledé – áááách! – a včera po celou noc jsem nezdříml: řeka tiše kráčela,

208

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1848‒1918, Torst 1998; str. 511.
Binar, Vladimír: Svět básníka Jakuba Demla, In:Miriam – Moji přátelé, Odeon 1990, str. 210 a 220; Binar,
Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010, str. 49 a 253.
210
Mrázková, Iva: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 1901‒1941, Diplomová práce,
FF UK, Praha, 2010; str. 131.
211
Deml, Jakub: Česno, Tasov 1924; str. 81.
212
Deml, Jakub: Hlas mluví k Slovu, Tasov 1926, str. 21.
213
Binar, Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010, str. 379.
209
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mysl nebes byla zamlţena jakýmsi horkým citem, a světlušky v propastech černých
hvozdů.
Nicméně Elišce Deml věnuje celý druhý oddíl (od Fialy noční po Svízel) druhého vydání
Mých přátel:„Psáno kolem 1. února v Praze“ s věnováním:„Tento druhý oddíl psal jsem
v myšlenkách na paní Elišku Wiesenbergerovou, jsa blaţen, ţe o tom nemá ani tušení a ţe se
zaraduje, aţ to bude čísti.“214 Eliška patří mezi tzv. ústřední postavy Demlova „theatrum
mundi“,215 tedy postavy, které se Demlovi vrací na mysl po celý ţivot. Dokladem můţe být i
odkaz na 13. březen v cyklu německy psaných básní Ballade vom Tode eines unbekannten
Soldaten (Balada o smrti neznámého vojína), psaná sice v roce 1934, ale vydaná aţ o čtyři
roky později.216 Postava Eliščina a její smrt se staly pro básníka jednou z nesmazatelných
ţivotních tragédií:
Kdo by snad chtěl uviděti, jaký smysl má smrt v mých knihách, musel by znáti, jak
důleţitá byla v mém ţivotě. Smrt mé matky, smrt P. J. Poláka, smrt mé sestry
Matylky a smrt E. Wiesenbergerové. To jest čtvero mých světových stran. (Doslov
v Audiatur et altera pars, 1928). 217

214

Binar, Vladimír: Ediční poznámka, In: Miriam – Moji přátelé, Odeon 1990, str. 225.
Binar, Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010.
216
Bina, Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010, str. 116‒117.
217
Binar, Vladimír: Čin a slovo, Triáda 2010, str. 259.
215
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5.

EDICE

5.1.

Dopisy z let 1905‒1911

1D
Babice I. Julii 1905218
[1. 7. 1905]
Pane můj,
stavba Bílkova kříţe u nás závisí od slévárny,219 nemohu proto nic určitého sděliti, ale před
I. srpnem sotva bude postaven – ostatně, kromě nedělí a svátků, můţeme si pohovořit
nejvíce, ač jste mi vítáni vţdy, račte mi po případě před svým příchodem napsati lístek,
abych byl doma. Pozdravuji Vás i pana Nikodema220 srdečně.
Váš Jakub Deml

218

Iuilius – z latiny, „červenec“.
Bílkův kříţ – V roce 1904 získala farnost v Babicích od jistého sedláka 1600 korun, které měly poslouţit
ke zřízení hlavního kříţe na hřbitově, dvou korouhví a dvou lamp do tamního kostela. Deml v té době
obdivoval Bílkovo dílo a všude je nadšeně propagoval. Chtěl proto i tuto zakázku svěřit Bílkovi. Tehdejší
Demlův nadřízený, Josef Ševčík, nápad uvítal. Bílkovy korouhve byly vysvěceny uţ o Vánocích roku 1904.
Hřbitovní kříţ (Bílkova plastika Tělo Kristovo z roku 1897) měl být odlit z kovu, ale odlití bylo příliš nákladné
a určené peníze na něj nestačily. Deml se tedy rozhodl udělat ve farnosti sbírku. Ševčík byl k jejímu výsledku
značně skeptický, coţ způsobilo menší roztrţku mezi oběma přáteli na počátku roku 1905. Nicméně uţ 9.
ledna byla zase zaţehnána. Pod kříţem Františka Bílka je dnes pochován tehdejší pan auditor Josef Ševčík.
Deml se o kříţi zmiňuje ve svých Šlépějích II. Fotografie Bílkova kříţe na babickém hřbitově, viz Obrazová
příloha, obr. č. 42.
220
Vilém Nikodem.
219
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2D
[razítko: Lesonice 15. 1. 1906]
Milý příteli,
právě dnes dostal jsem od Vás peníze a právě dnes poslal jsem Vám účet: z toho si nic
nedělejte, stalo se to jen kvůli mému pokoji a vědomí, ţe jsem vykonal obligátní novoroční
pořádek: účet zahoďte.
Pozdravuji Vás velmi srdečně, neb jste z těch málo přátel, kteří oddanost nechávají
zráti v skutky.
Bůh s Vámi!

Jakub Deml
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3D
23. 4. 1907
Milý příteli,
toţ tedy tykejme si – po slovansku. Rozumí se samo sebou, ţe bych s velikou chutí zúčastnil
se jubilejní zábavy na oslavu zaslouţilého spisovatele, a ţe sám bych rád malou hřivnou
svou přispěl k rozveselení tak vzácné společnosti. Avšak mezi účastníky uvádíš takové
osobnosti, které mi nepříliš přejí a od nichţ všeho jiného lze očekávati neţ tolik sebezáporu,
by se mnou dovedly poseděti za stolem, byť to bylo jen na hodinu. Nikoliv tedy pro těch pár
volů, jeţ ostatně nemám zač koupiti, maje dluhy a neuvěřitelně mnoho peněz u falešných
bratří, avšak pro tyto okolnosti, příteli nový, měj mne vymluvena. – Pokud se týká
Homilií,221 obrať se laskavě na mou administraci,222 která Tě jistě správně ocení a podle
zásluhy i moţnosti Ti poslouţí.

Jakub Deml

221

Homilie, Demlova kniha kázání z roku 1907. Vyšlo ve Staré Říši.
Deml v té době pracoval pro Florianovo Studium, které Homilie vydalo ve Staré Říši. Myslí tedy patrně
redakci Studia.
222
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1B
4. XII. 1907
†
Veledůstojný Pane,
po tak dlouhé době Vám opět píšu. Předně děkuji Vám vřele za spis Lumina notantur,223
který mne mile překvapil, i panu Florianovi za „Zjevení“224 o něţ jsem prosil.
Přicházím zase s novou prosbou. V posledním svazku Studia,225 v němţ stále nyní
čtu, je podobenka mého – snad smím tak říci ‒ přítele † Josefa Poláka. Rád bych měl ještě
jednu, abych ji mohl mít stále na očích, není-li to spojeno snad se zvláštními obtíţemi, tu
prosím velice o ni.
† P. Josef přirostl mi k srdci hned, jak poprvé doma ve škole jsem ho spatřil a s ním
promluvil. Poznal jsem, ţe není tuctovým knězem, a proto přilnul jsem k němu s celou
důvěrou. Co jsem neřekl nikomu na světě, se vším jsem se mu svěřil. Hluboce mne dojímala
jeho nadšená víra a dosud vzpomínám jeho slov, jimiţ plašil mé obavy, mou úzkostlivost a
rozšiřoval duchovní obzory… Je mi vţdy líto, ţe mi nebylo dopřáno, abych s ním mohl
naposled mluvit 30. ledna t. r., kdy jsem přijel k rodičům na svatbu své sestry.226 P. Josef
slíbil mým rodičům, ţe přijde k nám ještě v den svatby odpoledne. Kdyţ nepřišel, tu večer
jsem prosil odjíţdějícího od nás pana faráře stařeckého,227 aby mým jménem znovu poţádal
P. Josefa, aby týmţ povozem zase k nám přijel. Pan farář však to nevyřídil a kočí na dotaz
P. Josefa po mě nejen neopětoval mou prosbu, jak měl nařízeno, nýbrţ řekl, ţe časně ráno
odjíţdím. Mně pak kočí oznámil, ţe vše vyřídil, ţe velebný pán neměl času, ţe přijde asi
223

Jedno z prvních děl Jakuba Demla, Notantur Lumina, první vydání 1907.
Zjevení Přesvaté Panny na Hoře La Salettské (1907) – Florianův překlad díla Mélanie Calvatové z roku
1879. Zjevení lasalettské bylo pro Josefa Floriana jedním z nejpodstatnějších textů. Panna Marie se v září 1846
zjevila poblíţ alpského městečka La Saletta dvěma malým pasáčkům, čtrnáctileté Mélanii Calvatové
a jedenáctiletému Maximu Giraudovi. Text z roku 1907 dosáhl dosud největšího nákladu Studia (1600
výtisků). Florian toto zjevení všemoţně propagoval, spolu s Bloyem usilovali o to, aby bylo papeţem
prohlášeno za dogma. Florianův překlad vychází později i u Ladislava Kuncíře. Téţe tematice se věnuje
i Zahradníček nebo A. L. Stříţ.
225
Studium, ediční řada Josefa Floriana vycházející v letech 1904‒12. Jde převáţně o monografická díla, která
naplňovala Florianovu vzdělávací a osvětovou představu. Jádro edice tvoří díla L. Bloye a náboţenská
literatura. Prý chtěl vydávat dobrou křesťanskou literaturu, aby pozdvihl katolický tisk té doby. V Bloyovi vidí
opavdového křesťana.
Balcárek zde má na mysli šestý svazek Studia, který vychází v listopadu 1907. Deml zde mimo jiné otiskl
soubor Památce přítele J. Poláka, kněze církve katolické, ‒ naroz. 3. srpna 1880 v Telči na Moravě, zemř. 11.
května 1907 v Mutěnicích (balada a nekrolog) a pak Prolog, pietní text k úmrtí J. Poláka.
226
Olga Balcárková (1880‒1941) se v lednu 1907 provdala za Vladimíra Kotíka (1875-1955). Balcárkovi
rodiče v této době bydleli v Krahulově.
227
Augustin Franěk.
224
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druhý den po mši sv. Já čekal aţ do 11. hod., kdy jsem odjíţděl, ovšem marně. To vše jsem
si úplně vysvětlil potom teprv, aţ mne došel dopis P. Josefa.
Rovněţ prosím o titulní list k Bloyově „Objeviteli Globu“.228 Dostal jsem pouze
prozatímní v prvém svazku, ve druhém nebylo ničeho.
Prosím, abyste prominul, ţe neostýchám se Vás tímto dopisem obtěţovati. Velmi
srdečně zdravím Vás i pana Floriana.
Vám v hluboké úctě oddaný Evermod Balcárek,
O. Praem229

228

Objevitel Glóbu, Krištof Kolumbus a jeho příští blahořečení (1911) – Florianův překlad díla Léona Bloye;
1. sv., Stará Říše 1906; 2. sv., Stará Říše 1907; 3. sv., Stará Říše 1911. Léon Bloy.
229
O. Praem., Ordo Praemonstratensis – označení řádu premonstrátů, zkratka následující jméno.
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4D
12. XII. 1907
Příteli,
děkuji Vám vroucně za vzpomínku. Podobiznu p. † Josefa P. 230 Vám posíláme,231 najdete ji
uprostřed balíčku.
Máme v úmyslu vydati někdy literární pozůstalost † P. Josefa Poláka. Máte a půjčil
byste k tomu účelu listů, jeţ poslal Vám? Pozdravujeme Vás oba bratrsky.

Jakub Deml

230
231

P. Josef Polák.
Viz Balcárkův dopis ze 4. prosince 1907, kde o ni Balcárek Demla ţádá.
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5D
[po 12. 12. 1907]
Milý pane,
korespondenci † p. J. P.232 jsem právě dostal. Aţ bude opsáno, čeho třeba, vrátím Vám ji.
Zatím toto Vám oznamuji a děkuji Vám vřele. Pozdravujeme Vás i dp. Vavřince 233 (prosím,
byste mu to příleţitostně sdělil) přátelsky.

Jakub Deml
(Pan Florian uţ 7 neděl je nemocen s očima, nic nemůţe dělat.)234

232

P. Josef Polák.
Vavřinec Jan Novotný.
234
Josef Florian se uţ od poloviny desátých let potýkal s vleklými očními potíţemi. Později si oči šetřil
pomocí tmavých brýlí a na svou lampu umístil stínítko ze zeleného hedvábnéo papíru. V mládí prý nemohl po
celý rok ani číst, lékaři mu to zakázali, aby úplně neoslepl.
233
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6D
25. VII. 1909
Milý příteli,
škoda, ţe uţ tu nejste! Do 1. srpna budu v Babicích, potom několik dní ve St. Říši (asi
3 dni). Jste vţdy vítán na obou místech.
Váš Jakub Deml
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2B
Na neděli XIX. po Svatém Duchu235
LP. 1910
[25. 9. 1910]
Drahý příteli,
ony mše svaté, i těch deset odslouţím, nemůţete mi však termín pěti neděl o něco
prodlouţit? Aspoň o týden! Nedávno mě jich poslal vdp. probošt ze Sv. Kopečku 236 se
závazkem „co nejdříve“. Snad Vaše mohou být i později?
Čekám na Dekrety i ostatní publikace Studia dychtivě. Ty poslední, jednající
o La Salettě,237 objasnily mi tak mnohé, co jsem si dřív nedovedl vysvětliti. Napíšu teď
panu Stříţovi, aby mi poslal po několika výtiscích různých spisů a větší počet Tajemství,238
jeţ nyní chystáte v novém vydání. Nevím, co na to řeknete, ţe chci sice dávat lidem Zvěst
Melaniinu,239 ale nemám v úmyslu o tom zvlášť kázat. Nechtěl bych být příčinou, aby někdo
dal to, čemu nerozumí, do denních či týdenních plátků a tam to zesměšnil. Zloba lidská je
všeho schopna. Jen pasou po tom, aby měli čeho se chopit a do toho mlátit.
A v této věci by našli celé zástupy těch, kteří by s nimi souhlasili.
Děkuji Vám za rady k Dekretům.240 Budu se jimi ve všem řídit. Já dosud ani jednou
nevyslovil týdenní neb měsíční sv. přijímání, vţdy jen časté a kaţdodenní. To jen v dopisu
Vám měřil jsem takovým slovem svou snahu, abych aspoň někdy viděl věřící u stolu Páně.
Doufám, aţ mne lépe poznají a získám si jejich důvěry, ţe to s pomocí Boţí půjde.
235

Tj. po letnicích (Seslání Ducha svatého, Svatodušní svátky). Letnice jsou 49. a 50. den po Zmrtvýchvstání
Páně (neděle po prvním jarním úplňku, Velikonocích). Velikonoce v roce 1910 připadaly na 27. března,
Letnice tedy na středu 18. a čtvrtek 19. května. Dopis je datován na 19. neděli po Svatém Duchu, tedy na
25. září 1910.
236
S největší pravděpodobností se jedná o veledůstojného pana probošta ze Svatého Kopečku u Olomouce,
z kostela Navštívení Panny Marie. Tím v této době byl Boh. Hendl (1853‒?), vysvěcený v roce 1879,
proboštem byl v letech 1901‒1913. Patřil mezi Premonstráty strahovské kanonie.
Teoreticky mohlo jít i o probošta ze Svatého Kopečku u Mikulova, kterým byl v letech 1909‒14 pan Karel
Mensengen.
237
Patrně je řeč o spisu List pasačky La Salettské P. H. Rigauseovi, který ve Studiu vyšel v roce 1910, nebo
o překlad řeči pronesené nad Mélaniiným hrobem vydaný v tomtéţ roce. Mohlo jít také o překlad Bloyova díla
Ta, která pláče (1909) nebo o Zjevení Přesvaté Panny na Hoře La Salettské z roku 1907.
238
Combe, Gilbert-Joseph-Émile: Tajemství Melaniino rozhlašované, přeloţil Josef Florian, 5. sborník
Studium, srpen 1907, Stará Říše.
239
Jedná se opět o la salettské zjevení. Françoise Mélanie Calvatová byla římská katolička a vizionářka
mariánského zjevení v La Salettě (odehrálo se 19. září 1846). Tehdy se malé pasačce poblíţ La Saletty zjevila
Panna Maria plačící nad hříchy světa. Balcárek zde můţe hovořit buď o Zjevení Přesvaté Panny na Hoře La
Salettské (český překlad 1907) nebo o Listu pasačky La Salettské P. H. Rigauseovi (1910). Později byl vydán
ještě spis Ţivot Melanie Pasačky La Salettské, jejţ sama napsala l. P. 1900 (1914) s podobnou tematikou.
240
Dekrety apoštolské stolice římské o častém a denním svatém přijímání, viz výše.
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Dnes Vám mohu napsat, co mne poslední dny zase potěšilo. Byl jsem zavolán
zaopatřit (poprvé v Radonicích) starého muţe, který byl pověstný po celém okolí. Říkali mu
„Satan“ my bychom řekli posedlý – a báli se ho i jen zdaleka potkati. Všichni čekali, co mi
vyvede, aţ tam přijdu. A zatím z vlka se stal beránek. Byl tak pokorný a trpělivý, ţe to
vzbudilo údiv i u jeho domácích. A kdyţ jsem ho včera navštívil, tu jsem jasně poznal, co
dovede sám Pán Bůh…
Vroucně Vás zdraví
Váš
Ev. Balcárek
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3B
V Radonicích, p. Slavětín
in festo Derollationis S. Joannis B. 1910241
[29. 8. 1910]
Důstojný pane,
příteli drahý, teprv v sobotu jsem četl Váš dopis. Byl jsem zas na několik dní na Moravě,
takţe dřív jsem nevěděl o Vašem přání. A proto hned včera v neděli, na den sv. Augustina,
jsem slouţil mši svatou za uspíšení kanonizace bl. Jana Sarkandra a dnes bl. Markéty
Alacoque. Stipendia uţijte dle své vůle!
Výmyslu novoříšských důstojných pánů se nedivím, ale překvapilo mne, ţe
i p. Coelestin242 jim sedl na lep. Zde se zas ukázalo, kdo zachází se špínou, sám se ušpiní.
Dobře, ţe jsem k nim ani nezašel! Pan převor n. říšský243 je prý biskupským radou a bude
prý se ucházet o poslanecký mandát. Můj otec244 napsal panu Stříţovi, ţe mohou tisky
„Studia“ posílat na stanici do Krahulova a ţe on jiţ obstará jejich bezpečné uloţení ve škole.
Dosud nepřišlo nic drahou. Anebo snad pan Stříţ nedostal onen dopis?
Prosím Vás, budete-li zas mluvit s panem Ottou Tichým, připomeňte mu, aby mi
vrátil vypůjčený ţivotopis A. Kateřiny Emmerichové. Rád bych ho měl po ruce. Můţe to
poslat třebas nevyplaceně. S tím zároveň by mi mohl poslat pan Florian prýt. „Kryštofa
Kolumba“ od hr. Rosellyho, který mi ve Staré Říši nabízel. Hodil by se mi pro půjčování
lidem. S bratrem Ludvíkem Bláhou jsem se jiţ nesetkal, aţ teď v Praze, kdy on sám měl po
dovolené. Dá-li Pán Bůh, sejdete se příštího roku.
Vyřiďte, prosím Vás, moji úctu a pozdrav vd. panu auditorovi,245 a půjdete-li někdy
do Staré Říše, také panu Florianovi a p. Stříţovi.
Těch několik obrázků, jeţ posílám, rozdejte těm, kteří by o ně stáli.
Váš
Ever. Vl. Balcárek,
O. Praem
241

Ve svátek stětí svatého Jana Křtitele, 29. srpna.
Celestin Jiřík ze Ţeliva.
243
Pravděpodobně se jedná o patera Pavla Jana Součka O. Praem. (1877‒1943).
244
Adam Balcárek.
245
Veledůstojný pan auditor Josef Ševčík.
242
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N. B. Nevíte o pěkných promluvách o nejsv. svátosti oltářní, jichţ bych mohl uţít při
poboţnostech „Jednoty ustavičného klanění Nejsv. Svátosti“?246

246

Nejsvětější Svátost oltářní = skutečná přítomnost Krista, pravé ţivé Tělo a pravá ţivá Krev Jeţíše Krista;
svaté přijímání, v němţ se katolík setkává s Kristem. Jednota ustavičného klanění Nejsv. Svátosti, náboţenský
spolek. Poboţnosti jsou shrnuty v knize Poboţnosť Jednoty ustavičného se klanění Nejsvětější Svátosti ve
Velké Jesenici, Praha 1892.
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4B
Na den sv. Siarda,
opata řádu sv. Norberta, 1910
[14. 11. 1910]
Důstojný pane,
vzácný a drahý příteli, děkuji Vám vroucně za poslední list, který opět rozţehl v mém
vychladlém srdci plamen lásky a radosti. Kdyţ jste mi přítelem, netřeba mi zoufat! Vaše
přátelství, o němţ věřím, ţe je mi posláno samým Bohem, a Váš soucit se mnou dává mi
s milostí Boţí sílu, abych v záplavě všelikého hnusu, který ze všech stran, všemi póry vniká
do mé duše, dovedl se vzpřímit a pokorně vyčkávat i přijímat, co se zlíbí Boţské
prozřetelnosti. Nic nás nesmí překvapit. „Fiat voluntas Tua“.247 Ţel jen, ţe býváme tak často
slepí a hluší ke všem radám a výstrahám i samotné matky Boţí. Bůh mne naprav!
P. Les mi před týdnem psal, ţe měl velkou radost z Vašeho listu. Poţádám ho, aby
mi jej zapůjčil; pomlčím ovšem o Vaší zmínce o něm.
Prosím Vás: Modlete se za mne!
Vroucně
Váš
Evermod Balcárek

247

„Buď vůle Tvá.“
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7D
XI. XI. 19XI
Prozatím sděluji Vám jen to, ţe jsem se z Jaroměřic odstěhoval.248 Moje adresa nynější zní:
Jakub Deml, kněz, v Třebíči, Jejkov, Chmelova 4 n. u pana Drápely.
Pozdravuji Vás.
Váš J. Deml

248

V roce 1911 se Deml definitivně rozešel s Josefem Florianem. Nejprve se přestěhoval ze Staré Říše do
Babic, pak do Jaroměřic a nakonec do Třebíče k manţelům Drápelovým, kde bydlel uţ za svých studentských
let.
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5.2.

Dopisy z roku 1912

8D
11/2 1912
Milý příteli,
všechny Vaše zprávy a dary jsem věrně dostal. Uţ víte, jak mne to od Vás oblaţuje.
Nepovím to lépe, anebo obšírněji, poněvadţ dnes píšu ve velikém rámusu, jest totiţ neděle,
a v neděli dosud není mi dovoleno celebrovat v kostele šebkovském.249 Zdá se, ţe mi
Revendissimi250 na moji ţádost ani neodpoví, neb jsou mi dluţni uţ dvojí odpověď. ‒ Kdyţ
byl P. Jindřich Svoboda, farář martínkovský, 1. února 1912 investován na Babice,251 pravil
mu biskup Huyn: „Přičiňte se, aby z babického hřbitova co nejdříve byl odstraněn Bílkův
kříţ,252 který způsobil uţ tolik ostudy“. ‒ Zajímavo jest, ţe o této ostudě nikdo ve farnosti
babické ničeho neví, naopak farníci kladou k nohoum toho posvěceného krucifixu obrázky,
kytice a věnečky, a modlívají se před ním. Nejspíš vadí Jeho Excelenci to, ţe právě před
Bílkovým krucifixem odpočívá pan auditor Ševčík. Anebo si jeho biskupská Excellence
spletl cosi s farským pudlem, který svého pána přeţil, a kterému, jak víte, říkají „Vostuda“.
Dále jisto jest, ţe za své poslední návštěvy v Babicích rozkázal biskup Huyn odstraniti
z hlavního oltáře Bílkovy kahany, ty ručičky.253 A zdá se, ţe teď jsou biskupem ohroţeny i
Bílkovy korouhve v Babicích,254 vzdor tomu, ţe jsou posvěceny. Stačí, abyste věděl, co vězí
v tomto nešťastném nástupci sv. Cyrila a Metoděje. Krev se mi bouří nad touto – nad tímto
vandalismem. ‒ Dále Vám sděluji, bratře nejmilejší, ţe jsem jiţ odeslal k reprodukci patero
barevných obrázků pro svoji nejnovější publikaci: „Ţivot sv. Dympny, panny a mučednice“
irské, která ţila kolem r. 600. Kníţka tato má imprimatur brněnsk. ordinariátu.255 Obrazy
kreslil a maloval Jan Konůpek a jsou velmi zdařilé. Dal jsem je reprodukovati vesměs

249

Hned po svém příjezdu do Šebkovic, 3. února 1912, Deml konzistoř ţádá o povolení celebrovat ve dny
nedělní a sváteční v Šebkovicích. Nic takového mu však dovoleno není, 20. 2. 1912 konzistoř Demlovu ţádost
zamítá. Kvůli neustálým konfliktům s církevními nadřízenými (hlavně s brněnským biskupem Huynem) byl
Deml od 1. 3. 1909 brněnskou konzistoří vyloučen z duchovní správy a poslán na neplacenou dovolenou.
Přesto se skupina šebkovských obyvatel vypravila k biskupu Huynovi a ţádala obnovení fary
u místního kostelíka. Poţadovali, aby se zde stal farářem právě Deml. Biskup návrh odmítl.
250
Reverendissimus – z latiny, „nejctihodnější, nejdůstojnější“ (titul církevních hodnostářů a kněţí).
251
Investio – z latiny, „slavnostně propůjčit církevní hodnost“.
252
Bílkův kříţ, viz poznámku k dopisu č. 1 D.
253
Svícen v podobě lidské ruky, velikost 33 cm, Bílkova práce z roku 1896.
254
Bílkovy korouhve, viz poznámku Bílkův kříţ k dopisu č. 1 D.
255
Imprimatur ‒ schválení k tisku; ordinariát – katolický duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa.
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v barvách, coţ bude státi, myslím, asi 400 K... Jedině ţebráci dokáţou věci nemoţné!
Musím to uskutečnit. Co myslíte: mám vypsat subskripci? Jest to zbytečno, viďte? Tak, ani
onak nikdo ode mne ničeho nekoupí, jsem – bezpochyby malomocný. Ludvíček Bláha se
tuţí, mám z něho radost, z Vašeho ţáka. ‒
Váš zcela Jakub Deml
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9D
V Šebkovicích, 13. února 1912
Šebkovice, pošta Jaroměřice na SZ dr., Morava
Milý a milý,
přiloţený, zevnitř i uvnitř popsaný lístek můj ze dne 11. 2. svědčí, ţe jste se neklamal,
očekávaje tak jistě mých řádků. Jen vesnické poštovnictví a vichřice mých starostí zavinily,
ţe jste moje, uţ hotové, psaní nedostal zavčas. Včera, cestou z Jihlavy, zastavil jsem se
v Jaroměřicích, odpoledne, ale pan Březina byl tak srdečný, ţe mi vzal zimník
a tak mne odzbrojiv, přinutil pohostinně, abych se vrátil do Šebkovic aţ ráno. Teprve kdyţ
hostinský,256 u něhoţ jsem si zamluvil nocleh, zaklepal na Březinovo okno, abych šel spát,
ţe uţ hospodu zavírají, rozloučil jsem se s milým... Pan Březina mne přivítal, několikrát
opakovav, ţe mne od Boţího rána očekával... Můţe býti sladšího slova pro člověka
povrţeného? A sladkost jest v tom, ţe jsem mu ani nevzkázal, ani nepsal, zdali a kdy
přijdu... A on věděl, ţe přijdu – tak jako Vy jste věděl, ţe Vám píšu... Jaká teprve by byla
jednota našich srdcí a myšlenek, kdybychom byli svatými? A jak pochopitelno jest, co
čteme v ţivotě Boţích vyvolených, kteří tak byli sjednoceni s přítelem nebeským, ţe
prorokovali den a hodinu svého uvítání ve věčnosti... To vše jest velmi pochopitelno ne tak
věřícím, jako milujícím...
Kdybych Vám měl popisovati hovory Březinovy, musel bych míti mysl úplně
bezstarostnou, jakou mi přeje přítel Březina, a od níţ očekává dobrých plodů ducha mého.
Kdybych nemusel obraceti stránek a vysušovat řádky pijavcem... Kdyţ jsem bydlel
v Třebíči,257 těšil se pan Březina, ţe půjde brzo na penzi, a ţe bude bydleti se mnou...
A teď, jak mi řekl, těší se aspoň, ţe se často uvidíme pod ţivým nebem na cestičkách
a mezách mezi Jaroměřicemi a Šebkovicemi. ‒ A radil mně, abych zůstal v Šebkovicích,
a já si povzdechl, ţe nejsem ve svých rukách... A také mi pravil: „To nebylo špatné pro Vás
tam v Třebíči – pro vaše studium – jest tam knihovna, i lidé – kdeţto tady na vesnici – např.
ani zde v Jaroměřicích, kde jest 3000 obyvatel a tolik učitelstva, lékaři atd., není jediného
člověka, který by kupoval knihy...“ Také mi dal čísti Vodákův nadšený referát
256

V Jaroměřicích se Březina dlouhá léta pravidelně stravoval v hostinci Rudolfa Hambálka a jeho paní. Je
tedy moţné, ţe svému příteli Demlovi doporučil na nocleh právě jejich hostinec. Dozvídáme se o nich
především v Demlových Šlépějích XII., věnovaných posledním dnům Otokara Březiny. V Březinově dopise
Demlovi z 15. 4. 1914 se Březina zmiňuje o pokoji u Höfrů, který je pro něho jiţ připraven. Mohlo by se tedy
jednat i o ně.
257
U manţelů Drápelových.
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o novém českém „básníkovi“ Bojkovi, jehoţ kníţku vydal F. X. Šalda, a v tom referátě se
praví, ţe poezie Bojkova na první pohled připomíná verše Březinovy, jenţe Bojko prý jest
mnohem upřímnější a mnohem poctivěji proţívá svou poezii neţli Březina... V referátě
Vodáka profesora jest velká dávka oslovin, jak Vodákových, tak Bojkových. Březina mi
citoval jednu větu Oskara Wildea o parodiích: Nejlépe prý parodují básníka jeho ţáci,
ovšem prý bezděčně... Ale parodování Bojkovo, bezděčné rovněţ, jest nejsprostší. Tak nízce
neparodoval Březinu ani Dostál-Lutinov ve svých „Písních tvorů“258 (které jsou v té příčině
podobny napodobeninám Bojkovým, jak sám Březina mi potvrdil, kdyţ jsem to
připomenul), ani Taufer Fr., ani Antonín Sova, ani Stanislav Neumann, v jejichţ poezii
viděti stopy veršů Březinových. Také Svatopluka Čecha „Modlitby k Neznámému“259 jsou
mnohem slušnějším napodobením hymnů Březinových, neţli „hymny a modlitby“
Bojkovy... Pan Březina pravil: „Najednou, jakoby v jasnozření jsem uviděl, ţe Šalda básním
nerozumí, ţe básníka nepozná, a soudí o těch věcech teprve dle toho, co jiní řeknou“. Tak
asi řekl, doslova toho nevím. Básnické obrazy musejí býti srostly, musejí proudit organicky,
coţ
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jest
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krásných

a vlastních jeho buď šablonovitých, otřepaných, anebo triviálních obrazů... Týţ Vodák
poslal několik dlouhatánských posudků o verších Macharových (do „Naší doby“
Masarykovy),260 kde mezi jiným praví, ţe český národ jest na to ještě příliš nevzdělaným,
a nepřipraveným, aby pochopil velikost Macharovu. V „Přehledu“,261 jenţ byl dříve
orgánem realistů, zasmáli se hulvátu Vodákovi článkem, nadepsaným „Všeho s měrou“.
Machara drţí jen kantoři, a neřvali by tolik jeho „slávu“, kdyby nebyla příliš dočasnou...
a nešťastnou. „V ţádném dosud národě nevyskytl se básnický génius, který by mluvil
jménem všech velikánů světa, jako mluví Machar“, tak ţvaní Vodák. „V třiceti verších
mnohem dokonaleji vystihl Machar takového (tuším) Torquata Tassa (nebo Michel
Angela?), neţ to učinil Goethe v celém dramatě!“ takto ţvaní Vodák, a nikdo se tomu
nesměje.

258

Písně tvorů, Nový ţivot, Prostějov 1917.
Modlitby k Neznámému, poprvé vychází bibliofilsky v roce 1896.
260
Naše doba (1893‒1944, 1945‒1949), osvětový časopis zabývající se politikou, vědou a uměním. Jedním
z hlavních iniciátorů byl T. G. Masaryk, který se zde podobně jako v Athenaeu snaţil o rozvinutí moderního
kriticismu a o kontakt českého veřejného ţivota se zahraničím. Masyrykovský realismus, jehoţ koncepce se
časopis drţel po celou dobu své existence, usiloval především o etickou reflexi domácí kultury.
261
Přehled (1902‒1914), odborný kulturněpolitický časopis. Zasahoval do literárního a uměleckého dění
hlavně v době, kdy byl jednou z hlavních tribun generace Almanachu na rok 1914. Nejprve se hlásil
k realismu, později se však odvrací a stává se „samostatným orgánem pokrokového směru“. Věnuje se
především vědeckému bádání na vysoké škole.
259
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O mnoha jiných věcech mluvil ještě p. Březina, téţ o Bílkovi, o němţ pravil, ţe
sochařsky nejlepším jeho dílem jest „Golgota“,262 poněvadţ v dílech pozdějších jdou vedle
sebe tyto dvě věci: řeč a výtvarnictví. Bílkovi stalo se sochařství písmem. Naproti tomu
(abyste rozuměl, co se tím míní) Michelangelo má něco docela jiného ve svých verších
a něco docela jiného ve svých sochách... Ve svých verších mluví o tělesných námahách při
své práci apod., kdeţto ve svých sochách tvoří, aniţ by mudroval... Tak asi jsem to
pochopil. Bílkův „Beneš Třebízský“263 na Vyšehradě jest proto skutečně karikaturou, ale
i karikaturou jsa, přece vítězně zdolává všechny ostatní pomníky vyšehradské... (Snad proto
jen byl tolik ţurnalisty napadán).264 A v tomto pomníku „Třebízského“ od Bílka jest
prazvláštní sloučení, jedinečné sloučení dvou tak rozdílných věcí: starobylost s něhou.
Bílkův „Třebízský“ jest prý jako totoţný se sochami jistého národa, kmene středoafrického,
který dnes uţ neţije (Březina mi ho jmenoval jménem, ale musel bych hledati v knihách,
abych si na to, tuším dvojslabičné jméno vzpomněl) – a při tom má „Třebízský“ něco úplně
nového a zcela bílkovského: nevýslovnou něhu. – Bílek dnes svými sochami filozofuje,
mluví, píše – odtud porušení přirozených rozměrů a poměrů. Nebezpečím sochaře i básníka
jest, aby se neopakoval, aby nestrnul v řemeslné šabloně. Bílek, jako kaţdý mystik, myslí,
ţe jen on má pravdu. Ba Bílek myslí, ţe on sám jest pravda. ‒
A vypravoval mi p. Březina překrásnou věc o Buddhovi. V mých „Homiliích“ jest o
tom zmínka,265 vzatá z „Milionu“ Marca Pola. Ale p. Březina vypravoval mi to mnohem
obšírněji, s podrobnostmi mystickými, s poezií neodolatelnou... Seděl jsem proti němu na
vzdálenost velkého kroku, tak, ţe stínítko lampy tvořilo šero, z něhoţ svítila tajemná tvář
vyprávěčova... Náměstíčko uţ spalo. Jak sladké ticho! ‒
A potom mi vypravoval o Swedenborgovi, jehoţ ţákem byl William Blacke.266 Ve
svém 40. roce začal Swedenborg psát svoje vidění – do té doby byl jen metalurgem,
královským úředníkem švédským (rod Vásovců),267 a v té hodnosti studoval i naše horniny,
přijev do Čech... Tehdy byly trůny ještě tak dobře postaveny, ţe i po své proměně, to jest,
262

Golgota, socha, kterou Bílek vytvořil nejprve v malém provedení ze sádry v roce 1892 (88×60×46 cm),
později v plné velikosti (výška 255 cm) z bronzu v roce 1907.
263
František Bílek vytvořil sochu s názvem Ţal (1909), která je umístěna na hrobě Václava Beneše
Třebízského na Slavíně na Vyšehradě. Má symbolizovat hluboký zármutek českého národa nad skonem
velkého spisovatele.
264
Bílkova socha byla kritizována konzervativním časopisem Dílo. Tehdy se ho zastal pouze F. X. Šalda. Ani
on si však neodpustil kritické poznámky o Bílkových sklonech k sentimentálnímu baroku.
265
Homilie, Před svěcením hřbitova, str. 7.
266
William Blake.
267
Rod Vásovců ‒ Vasa byla dynastie švédských (1521–1654) a polských králů (1587‒1668). Jméno rodu je
odvozeno od jeho znaku, kterým byl snop obilí (švédsky vasa). Poslední muţský potomek rodu Jan II.
Kazimír zemřel roku 1672 v Paříţi. Roku 1689 po smrti královny Kristýny I. vymřela švédská linie Vasů.
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kdyţ se stal vizionářem, zůstal ve sluţbách královských, Swedenborg – ba dostal titul i
vyšší. A od svého 40. roku psal a vydával svazek za svazkem, Swedenborg – vesměs
latinsky, a v Londýně, poněvadţ jinde nebylo tak dobrých typů. Swedenborgovo vidění
pekla268 jest mnohem tragičtějším a hlubším a pravdivějším neţli vidění Dantovo, jenţ to
pouze kopíroval dle kriminálního jeviště tehdejších dvorů kníţecích. Swedenborg učí, ţe
i ďáblům jest celé nebe otevřeno, ale oni tam nechtějí, oni vyhledávají jen svou (sobě
podobnou) společnost, a v této společnosti navzájem se mučí, pomluvou, etc. etc. Dle
Swedenborga o pekle nerozhoduje (tak) místo, nýbrţ duše a její společnost... Tak asi jsem to
slyšel a tomu porozuměl. Jsa na smrtelném loţi, vykonal Swedenborg váţně a svědomitě
vše, čeho přivolaný kněz (protestantský) od něho ţádal. Kněz se ho potom tázal: „Jsme tady
sami, a odebíráte se na věčnost, teď na tom nezáleţí, zdali si uškodíte neb neuškodíte,
poněvadţ vás tady nebude, řekněte mi tedy upřímně, zdali jste skutečně viděl, co jste napsal
– a nejsou-li to jen nějaké stavby na falešných předpokladech, není-li to vymyšleno atd...? A
Swedenborg pravil: „Jak vidím tady Vás a tyto věci dokola, tak jsem to všechno viděl“.
A Vám, milý P. Evermode, píšu tyto věci, jako bych to psal do svého deníku: prosím
Vás, uschovejte to aţ do času. Moţná, ţe toho bude potřeba, aţ mi biskup 269 popřeje trochu
pokoje, a aţ i má duše bude klidnější, coţ asi souvisí. A také proto jsem Vám to napsal,
abych Vás odškodnil za čekání. Mám péro špatné, ale i to souvisí s nynější mou situací. Píšu
tím, co mám po ruce – vybírat si nemohu.
Přítel Březina mluvil se mnou v bratrské důvěrnosti, ale to se nedá napsati.
Dnes jsem dostal Vaši zásilku „ţaloby“, přemáhám se, maje napsati neb vysloviti
takové slovo, a kořen jeho nechávám vůbec ve tmě. 4. února přišla do Babic sestra
Veronika, stále oblečena za jeptišku – a ještě s jednou.270 Byla poslána do Čech k jistým
lidem „Florianovým“ (také v Milevsku byla! a jak se mi zdá, pan děkan se dal lapit:271

268

Swedenborgovo vidění pekla můţeme studovat např. v jeho knize Nebe a peklo z roku 1758 (překlad
J. I. Janeček, 1932). Podle Swedenborga nebe i peklo vychází z lidského pokolení. V nebi jsou ti, kdo ţili
v nebeské lásce a víře, v pekle pak ti, co ţili v pekelné lásce a víře. Peklo je to, co se nazývá v celém svém
souhrnu ďáblem a satanem. Peklo dělí na zadní se zlými anděly, které se nazývá ďábel a na přední se zlými
duchy, které se nazývá satan. Ti, kteří byli ďábly na světě, jimi budou i po smrti. Poměr nebe a pekla je
protikladný a jejich protichůdným působením vzniká rovnováha. Aby tato rovnováha byla udrţena, je nutné,
aby obojímu vládl Bůh. Pán udrţuje kaţdého člověka v rovnováze mezi dobrem a zlem, protoţe vládne jak
nebi, tak peklu. Zároveň podotýká, ţe Bůh sám nikoho do pekla neuvrhne, nikdy od nikoho neodvrací tvář,
netrestá. Bůh je totiţ samo dobro, sama láska, samo milosrdenství a jako takový nemůţe nikomu působit zlo.
Člověk koná zlo z podnětu pekla a dobro z podnětu Pána, jelikoţ však člověk věří, ţe vše co činí, činí ze sebe,
tak tedy je člověk původcem svého zla a tím sám sebe přivádí do pekla. Podrobněji na:
http://www.swedenborg.cz/knihy_frame.html.
269
Pavel, hrabě Huyn.
270
Sestra Veronika Marie Erlebachová.
271
Bruno Sauer.
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bodejţ ne, vţdyť Florian jí dal výborné instrukce, jak s kým jednat... A na své udice nevěší
Florian věci škaredé, nýbrţ nejsvětější...) – a hlavně na špehy ke mně: do Třebíče (kde jsem
uţ nebyl) a do Babic... Ignoroval jsem ji, nechtěje jí ničeho vysvětlovat – poněvadţ
fanatikům jest marno vysvětlovat. V babické faře nebyly přijaty na nocleh, nýbrţ „spaly“
u jisté vdovy, kde prý, modlíce se, skřípaly zuby... Veronika rozzuřila se i proti té ubohé
a nevinné vdově... Co těmto „jeptiškám“ vyvedl mamlas Eduard Jedlička, babický
administrátor, to jest jiná věc... Mně vyvádí podobně. – Pozdravuji Vás!

Jakub Deml
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10 D
20. II. 1912
Dilectissime,272
vřele Vám odporučuji knihu „Průhledy v neznámý Japan“, kterou anglicky napsal Lafkadio
Hearn, a česky vydal J. Otto v Praze, Karlovo nám. č. 34.273 Neméně Vám odporučuji
z téhoţ nakladatelství knihu „Zkouška Richarda Feverela“, kterou napsal Jiří Meredith.274
Obě tyto knihy měl by dobře znáti kaţdý vzdělaný člověk – jest to arci mystika... Teď
sháním abonenty na „S. Dympnu“275 – proto dnes tak málo píšu Vám, ale co píšu Vám, jest
velmi, velmi důleţito a neodkladno: pro Vás a pro mne. Quomodo fratri judici accidit?276
Tuus Jac. Šebkovicensis277

272

Z latiny, „nejdraţší, nejmilejší“.
Lafkadio, Hearn: Průhledy v neznámý Japan, J. Otto v Praze, edice Anglická knihovna, 1911; 313 stran;
překlad Josef J. David; sbírka črt z japonského prostředí.
274
Meredith, Jiří: Zkouška Richarda Feverela, J. Otto, Praha, 1902, edice Anglická knihovna; 428 stran.
275
Svatá Dympna, viz poznámku k dopisu č. 8 D.
276
Z latiny, „Jak se daří bratru soudci?“
277
Z latiny „Tvůj Jakub ze Šebkovic.“
273
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11 D
V Šebkovicích, pošta Jaroměřice
na SZ dr., Morava. 27. února 1912
Milý příteli,
dovedete do svých listů a lístků dáti vţdy něco nového a vţdy nějaký skutek. „Hle, bratři!
Vaše láska se plní jak stromoví jiţní: plody má uprostřed květů!“ (O. Březina, Větry od
Pólů).278 Lafkadio Hearn tolik mne oblaţuje! Zcela věřím Chamberlainovi, také Angličanu,
který tvrdí, ţe přivalí se na Evropu kultura východní, indoarijská, která způsobí takové
převraty, jaké způsobila kultura antická ve věku renesance. Vy, můj milý, příliš cítíte se
mnou a rozumíte mi, a tak víte, ţe dnešní teologie katolická stále ještě jest jen ten zatracený
Aristotel, ten zatracený nepokřtěnec. A dnešní klérus katolický jest od Krista zrovna tak
daleko, jak kapitol od Golgoty.279 A ţe Machar je hlupák, an hlásá pohanství
a bojuje proti dnešnímu „Římu“. – Jestliţe Vám dnes, anebo jindy nepíšu více, buďte zcela
bez starosti, příteli: všechno jest to napsáno. P. Březina uţ tolikrát se mne navybízel, abych
si vedl deník, i vedu si ho, a řekl jsem p. Březinovi, ţe toho potřebuji uţ z důvodů
sebezáchrany, jako klubka, které by mne vyvedlo z labyrintu... Kromě toho moje zápisky
jsou moje duchovní šachty... Pravil jsem Vám, ţe exegezi280 k „Cestyvěz“281 mám hotovu
v sobě, poněvadţ kolik let, aniţ bych se staral, kde a kdy toho upotřebím, připravoval jsem
se na to... Takţe celou tu exegezi napsal jsem potom ve čtyřech dnech – a poznáte na ní
i agonii † p. auditora282 – neb právě v těch dnech jsem to psal, coţ by bylo nepochopitelno
bez dlouhé přípravy dřívější. A právě to umírání a moje zevnější tehdy starosti zavinily, ţe
jsem svůj výklad sv. Hildeg. tak zkrátil a tak zakončil...283 Onen doslov jest agonický...
Mnoho, mnoho Vám říci mám, ale dočkáte se toho – prozatím Vás pozdravuji.

278

Citace z Březinovy sbírky Větry od pólů. In Březina, Otokar: Básnické spisy, Akcent Třebíč 2009; Větry od
pólů, báseň Láska, str. 127.
279
Kapitol, nejvyšší a nejslavnější ze sedmi římských pahorků, centrum moci starověkého Říma. Legenda
vypráví, ţe chrám na Kapitolu zasvětil Romulus Jupiterovi, kdyţ se vracel vítězně z bitvy. Poté, co Keltové
obsadili asi v roce 390 př. n. l. Řím, Kapitol zůstal nedobyt a slouţil jako útočiště.
Golgota, místo, kde byl podle Bible ukřiţován Kristus, dnes součást staré části Jeruzaléma.
280
Exegeze ‒ výklad textu, zvl. Bible.
281
Cestyvěz nebo Vidění a zjevení, H. Kosterka, Praha 1911; Demlův překlad z latiny, vidění svaté Hildegardy
Bingenské. Deml jej přeloţil a napsal úvod. Titulní list kreslil Viktor Knorr.
282
Josef Ševčík.
283
Řeč je opět o Demlově překladu svaté Hildegardy Cestyvěz. Svatá Hildegarda z Bingenu, viz Jmenný
rejstřík. V doslovu k tomuto dílu Deml uvádí jako hlavní příčinu vynechání dalších exegezí a poznámek to, ţe
uţ se cítí unaven neustálým hledáním mecenášů.
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Jakub Deml
[dodatek na šířku strany]
Jeden farní úřad tak se na mne doţral, ţe obětoval tříhalířovou známku a ten subskripční
tištěný lístek mi poslal retour!!284 Toť pitomost šílená. K dosavadním 4 subskribentům
přibyl „Sekretariat Ehrenhausen“,285 tj. kníţe arcibiskup Kohn 20 korunami. Všechny
českomoravské biskupy a opaty pozval jsem na tu subskripci písemně a rekomandovaně
a zcela úředně. Myslím, ţe kromě dobrého arcibiskupa Kohna ţádný jiný prelát se
nepřihlásí...

284

285

Z francouzštiny, „poslal zpět“.
Ehrenhausen ‒ město na jihu Rakouska, kde pobýval Theodor Kohn.
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12 D
V Šebkovicích, pošta Jaroměřice SZ dr.
V den sv. Františky Římské, tu sobotu před nedělí III. postní 1912
[9. 3. 1912]
Můj příteli,
jdu si k Vám odpočinout. Právě před chvílí dopsal jsem svoji „Svatou Dympnu“.286 Jest
Vám to záhadné, ale porozumíte tomu, aţ dostanete knihu tištěnu. Celý tento týden jsem od
Boţího rána do večera psal a psal. A dlouho, dlouho do noci jsem studoval... Jsem teď
skutečně na tom tak jako nádeník, který v sobotu večer se vrátil domů udřen. Ale tato moje
dřina měla i své radosti, jak poznáte, aţ budete čísti knihu hotovou. Ta kniha se zove: „Ţivot
Sv. Dympny“. Teď bych potřeboval písaře, který by mi to pro tiskárnu přepsal: čtyrycet
půlarchových stránek mého rukopisu. Inu, s pomocí Boţí (a chce-li Bůh, abych se toho
s Vámi dočkal) pustím se do toho s neděle sám. Takové věci se nesvěřují ani přátelům,
natoţ nepřátelům. Přátelům proto ne, ţe chceme je odměňovat jen „hotovými“ (jak Vy
chcete a činíte), a nepřátelům proto ne, ţe by nám to zcela jistě vztekem rozškubali. Aţ
budete čísti moji „Sv. Dympnu“, snadno poznáte, kdo by ji škubal a šlapal
a sápal... Vy toho jistě neučiníte, poněvadţ kníţka ta zalíbí se Vám obrazy a melodiemi,
kterých jste ode mne ještě neslyšel. „Kritik“ by řekl: Jest to nová fáze jeho vývoje. – Brr,
škaredé slovo.‒ V „Campana“ je referát o mé Ministranci.287
Husník a Häusler288 uţ mi obrázky reprodukují. S tiskem textu čekám, aţ mi tato
firma pošle reprodukci iniciálky.
Knihu dám tisknout „Dělnické knihtiskárně“ v Praze,289 neboť ačkoli jest to tiskárna
sociálně demokratická a anarchistická, a snad právě proto jest tisíckráte solidnější a docela
jistě schopnější a ochotnější neţli všechny „katolické“.
Mimo to, kromě této „Dělnické“ ţádná jiná nemá typy, jakých potřebuju pro „Sv.
Dympnu“. Bude to vše nákladné – jak vidíte, počínám si tak, jako bych měl 10 000

286

Ţivot sv. Dympny, panny a mučednice, viz poznámku k dopisu č. 8 D.
Demlova kniha Praktická ministrance tj. správné odpovědi ministrantů při mši svaté (1911).
288
Husník a Häusler, jeden z nejvýznamnějších zinkografických závodů u nás. Profesor Husník spolu s Janem
Vilímem se stali průkopníky této metody reprodukce v našich zemích. Zikonografie je způsob díky němuţ
můţeme z originálu zhotovit tiskařskou formu pro tisk.
289
Dělnická knihtiskárna ‒ Dělnická tiskárna byla zaloţena v roce 1896 Josef Hippman (1828‒1903). Později
byla přejmenována na Grafii. Josef Hippmann působil nejprve jako tiskař ve Slaném.
287
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abonentů, a já jich mám všeho všudy 20... A teď si povaţte, „Dědictví Cyrilo-Metod“290 má
10.000 odběratel, a milionový fond, takţe těch 10.000 exempl. tisknou jenom z úroků !!
Pravda, arci, ovšem, já jsem pro „Dědictví“ nedozrál...
Komu uţ jste sdělil moji adresu šebkovskou, nechte tak. A komu jste udal adresu
tasovskou: rovněţ nechte tak! Chtěl jsem, aby o mém bydlišti pravém věděli jenom přátelé,
a proto jsem dal natisknout adresu tasovskou: v Tasově jsem zřídil svoji administraci
vyjednav to s poštovními úřady tak, ţe bratr můj, poštmistr, jest úředně zplnomocněn:
přijímati všechny moje zásilky poštovní: On mi vţdy po týdnu všechno najednou posílá...
Snad porozumíte Sám, proč jsem tak učinil... Uţ proto, ţe často měním svoje bydliště, a tu
se potom abonenti matou a škodí to obchodu... Firma musí mít adresu pevnou. Druhá
výhoda jest v tom, ţe mám vţdy celý týden prázdniny od korespondence „druhého řádu“.
Třetí v tom, ţe peníze se mi nekutálejí! Čtvrtá, ţe mi v Tasově roste kredit. – Tak chápete? –
Také Msgr. Dr. Stojan se mi přihlásil! Inu, trousí se abonenti, myslím uţ jich budu mít 30...
S tím lovem abonentů uţ se netrapte: Parce, Pater, virgis! Et sine filistris carmina dicam.291
Zcela Váš Deml

290

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje bylo zaloţeno v létě roku 1850. Tehdy v jeho čele stál František Sušil, který
ho řídil aţ do své smrti roku 1868. Jde o spolek mladých kněţí, bývalých brněnských seminaristů. Činnost
spolku byla ukončena aţ v roce 1951. Za svého působení vydalo 86 knih a 21 ročníků kalendáře Moravan.
Iniciátorem vzniku celého spolku a zároveň redaktorem prvních devíti svazků byl Beneš Metod Kulda.
291
Z latiny, „Šetři, Otče, proutků / metel! I bez omezenců / šosáků budu říkat básně.“
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13 D
Šebkovice 23/4 1912
Milý příteli,
jest toho příliš mnoho, ale aspoň něco Vám povím. Florian řekl vloni o mně jistému
praţskému umělci, který mi to dnes píše, ţe „pěstuju jenom svou moč“. Myslím, ţe jest tu
mylka s † p. auditorem,292 který moč „pěstovat“ musel, jak patrno z toho, ţe zapříčinila jeho
smrt (neboť zemřel na uremii,293 či jak to napsal a konstatoval lékař). Ať je mýlka
s kýmkoliv, Florian takové slovo o knězi řekl, a sděluji Vám tento výrok, abyste věděl, jaká
aţ jest Florianova sprostota a čeho aţ se ve svém nízkém vzteku odvaţuje proti těm, jichţ
tak hanebně a doposledka vykořistil! – Na „Sv. Dympnu“ mám tedy něco přes 30
subskribentů. „Dělnická“ ţádala 100 K napřed, ţid Lederer z Kojetic mi jich na 30 dní
půjčil. Obrázky (185 K) mi zaplatila (půjčkou) Františka Vaštíkova, sluţka v Třebíči: To
byly všechny její nastřádané peníze! A úroků ode mne nechce, ač v záloţně je měla.
A (osobně ji neznám) napsala mi, ţe bude šetřit, aby mně zas mohla půjčit. – Ani
Strahovští294 mi Bollandistův (ten 1 tomus) půjčit nechtěli,295 jenţe z Rajhradu296 mi aspoň
odpověděl ten, na kterého jsem se obrátil. Poněvadţ mi to psal přítel, Ludvík Bláha, mohu
právem říci, ţe Strahovští mi ani neodpověděli! – Rád bych vydal „Slavíka
sv. Bonaventury“297 s dřevoryty p. Josefa Váchala; ale tyto dřevoryty jsou jakoţto rukojmí,
uvězněny v „Národní politice“,298 která jich p. Váchalovi nechce vrátit, dokud jim nezaplatí
150 K jakéhosi Bitnarova honoráře. Jak víte, „Meditace“299 chtěli mi Slavíka těmito
dřevoryty vyzdobeného vydati, ale jak víte, Florian toto vydání svou hadí chytrostí překazil.
Pan Váchal dřevoryty udělal, Bitnar mu honorář zaplatil, ale kniha potom (lstí Florianovou)
nevyšla, ač měla praţské imprimatur, ba i brněnské – a p. Váchal peněz nemá. Jmenuje se
292

Josef Ševčík.
Selhání ledvin, které se projevuje vyměšováním moči do krve (močokrevnost).
294
Strahovská knihovna je součástí Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Její sbírky dnes obsahují
něco kolem 200 000 svazků.
295
Jean Bolland.
296
Při rajhradském benediktinském klášteře funguje i významná klášterní knihovna.
297
Demlův překlad Slavík svatého Bonaventury vychází v Šebkovicích v roce 1912. Svatý Bonaventura, viz
Jmenný rejstřík.
298
Národní politika, deník, který vycházel v letech 1883‒1945. Vznikl z České politiky (přílohy německého
deníku Politik.
299
Meditace, katolická revue pro literaturu, umění a filozofii, která vycházela v letech 1908‒1911. V. Bitnar
zaloţil Meditace spolu s J. Kratochvilem a E. Pacovským. Chtěli navázat na snahy Katolické moderny
a vytvořit kolem sebe okruh předních katolicky orientovaných umělců z různých oborů. Uţ od začátku rozšířili
svůj okruh i o vydávání Knihovny Meditací, v níţ vydávali jak beletrii, tak odborné tituly. Z podnětu jejich
výtvarných spolupracovníků vzniklo v roce 1910 Sursum.
293
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Josef Váchal, jest umělcem výborným, avšak tělesně i duševně jest nyní churav, i prosí mne,
abych se modlil za jeho uzdravení a obrácení; prosím tedy o to také Vás, můj milý.300 Pan
Váchal

bude

mi

teď

dělati

dřevoryty

pro

Kateřinu

Emmerichovou.

A proste svatého Josefa, aby nám vzbudil mecenáše, který by nám poskytl aspoň toho
nejnutnějšího... Bude snad dobře, modliti se v tom smyslu za † P. Josefa Poláka,
† p. auditora,301 a † Boţenu Němcovou (Barboru, roz. Panklovou) a † Julia Zeyera. Tito
mrtví uţ mi tak mnoho pomohli. A také se modlete in honorem S. Dympnae 302 za obrácení
Maxe Lederera ţida, který na tisk „Sv. Dympny“303 ochotně půjčil 100 K. Spisovatel
a vydavatel Václav Stoklas z Prahy nabízí mně, vydávati všechny moje spisy pseudonymně.
Proto (tj. kdyby z toho mračna snad pršelo) raději se o tom nikomu nezmiňujte. To jsou
celkem moje zprávy, kromě té, ţe „Dělnická“ stále ještě mi netiskne. Tyto dni byl jsem u p.
Březiny, jenţ se pobuřoval nad špinavým jednáním Florianovým.
Váš JakubDeml

300

LA PNP Praha, Váchalova korespondence Demlovi, fond Deml. Viz Váchalův dopis Demlovi
z 16. 4. 1912.
301
Josef Ševčík.
302
Na počest Svaté Dympny.
303
Ţivot svaté Dympny, viz poznámku k dopisu č. 8 D.
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14 D a)
6/5 1912
Drahý příteli,
jest mi Vám sloţiti měsíční počet z vladařství svého. Váš honorář za duben i květen jsem
věrně přijal. Dá Bůh, ţe Vám tato setba přinese uţitek trojnásobný, to jest pro mne, pro Vás
a pro jiné. Pozoruji, ţe i Vaše modlitba mi pomáhá, – Acta Cunae Brunensis (Episcopalis)304
v posledním
a divinis.

305

svém

čísle

ohlašují

P.

Ludovici

Vrána

suspensionem

Letos milý P. Ludvík v jednom ze svých listů sprostě, po způsobu samozvaných

proroků, mne napadá pro mou „jidášskou zradu“ na Kristu, „protoţe na Florianovi“. Od
toho dne uţ jsem P. Lud. Vránovi nepsal, a on mně také ne. Za to ještě jednou, a to velmi
nízce o mne zavadil P. Vrána ve svém dopise na P. Fencla. P. Vránu velmi dobře znám, ale
právě proto viny mu nedávám: viníkem jest pouze Josef Florian, který P. Vránu zištně
obalamutil, který ho zneuţil a zneuţívá ve svůj prospěch... P. Vrána z Oslavan utekl
k Florianovi (dav se zlákati), a vydal prý otevřený, drzý list proti biskupu Pavlovi... Co vše
dovede si Florian vzíti na svědomí, to přečnívá nejen vrcholy morálky křesťanské, nýbrţ
sestupuje i pod propasti lidskosti.
Nedávno prodal jsem (tj. s podmínkou, ţe se věc zdaří, ţe se Florian zalekne) svoje
rukopisy, které mi Florian neprávem vězní, jistému Václavu Stoklasovi, vydavateli v Praze.
Tento Stoklas psal i Florianovi i Stříţovi rekomandovaně a na zpáteční lístek, aby mu vydali
rukopisy

Demlovy,

jeţ

právně

přešly

v jeho

majetek,

Stoklas

přiloţil

i vlastnoruční moje právní vyjádření o tom – ale Florian a Stříţ potvrdili pouze přijetí listu
poštovním úřadům, avšak neodpověděli ani slovíčkem, ač jim dal Stoklas lhůtu celého
týdne.
Chtěl jsem, aby Stoklas hnal tu věc na soudy, ale milý Stoklas spokojuje se
privátním povzdechem: špinavci!
A tak, můj milý Evermode, navţdy jsem okraden o tolik cenných rukopisů, o ovoce
tak dlouhé a těţké své práce...
304

Acta curiae episcopalis Brunensis, brněnský diecézní oběţník. První číslo vyšlo 3. ledna 1907 a vychází
stále (zhruba jako měsíčník). Pravidelné vydávání diecézního oběţníku začalo uţ roku 1833, chyběl mu ale
název. Slouţil de facto k šíření tištěných pokynů pro celou diecézi. V době biskupa Huyna se začalo veřejně
uţívat současního názvu.
305
Z latiny, „dočasné zbavení funkce P. Ludvíka Vrány od boţských úkonů“ Podle Demlova dopisu Březinovi
z 5. května 1912 byl Vrána suspendován jednak proto, ţe odešel k Florianovi, jednak proto, ţe uveřejnil
otevřený dopis proti biskupu Huynovi.
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Co se týče překladů, těch bych ani tak neţelel, to se dá vypracovati znova – avšak
původní práce mé jsou ve spárech bezectného Floriana. Po celý rok, ba jiţ dvě léta, ba jiţ
déle touţím vydati sbírku svých básní v próze: Florian a Stříţ (zrovna tak to dělával se
mnou stejný s nimi velikán Dostál Lutinov) ustavičně mne konejšili: ţe „na to obejde“,
tj. aţ se vydá ještě ta neb ona kniha Bloyova, ţe také vydají mé básně – a byl to podvod. Jen
tímto podvodem mne mohli tak dlouho u sebe zdrţeti, a oni věděli, ţe jest třeba mne
zdrţovati. A mezitím chtěli mne úplně odvrátiti od mé samostatné tvorby a zapřáhnouti do
psaní invektiv čili reklamních výpadů proti jistým osobám, které jim nehodlaly sypati
zlato... Florian mne (chtěje lichotiti a lichotě povzbuzovati k té nízké a pohodlné úloze)
nazývával trubačem a bubeníkem „Studia“.306 Čím dál tím více mne trápilo, ţe svou vlastní
práci původní ve sluţbách Florianových musím zanedbávati... A i v překladech nutil mne
(chytře i hloupě) do takových děl, která mé duši nebyla právě nejbliţší... Slovem: Florian
hrál se mnou komedii, pro niţ se mu teď propůjčil hlupák P. Vrána. Florian potřebuje
kněţské suspenze,307 poněvadţ takováto reklama jest celkem nejlacinější. Uvidíte, jaký
kapitál bude teď Florian skrze P. Vránu tou suspenzí vytloukati... U Floriana jest v nejvyšší
míře to, co Hello nazývá „Vášeň neštěstí“, jenţe toto neštěstí pěstuje Florian způsobem, o
jakém blahoslavenému Hellovi se ani nezdálo: na jiných... Stoklas chce tisknouti práce mé,
a nabídl mi za tiskový arch 20 K, a, a, a, a, vymínil si, abych si zvolil pseudonym. Tato
podmínka jest opakem poctivosti a spravedlnosti. Ale ničeho jsem o tom Stoklasovi neřekl,
stačí mi, ţe není vyvoleným..., ţe nejde pravdě tváří v tvář. Ale o tom
a o jiném, Stoklasovi vůbec nyní častěji Vám budu psávat..., neboť peněz potřebuji ‒ ‒ ‒.
Všechny redakce jsou špinavé, ani Kosterkovu nevyjímajíc. Tyto dni stále jsem studoval
češtinu, a tak jsem probral celou Erbenovu „Kytici“308 a kus „Bartoše“. Můj milý!
Váš vděčný Jakub Deml

306

Studium, ediční řada Josefa Floriana vycházející v letech 1904–12. Jde převáţně o monografická díla, která
naplňovala Florianovu vzdělávací a osvětovou představu. Jádro edice tvoří díla L. Bloye a náboţenská
literatura. Prý chtěl vydávat dobrou křesťanskou literaturu, aby pozdvihl katolický tisk té doby a v Bloyovi
viděl ideál opravdového křesťana.
307
Kněţské suspenze – zákaz vykonávat kněţské funkce; zákaz vykonávání bohosluţebných a správních
úkonů.
308
Kytice vychází v roce 1853, sbírka 12 balad, ve druhém vydání je pak přidána 13. balada Lilie.
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14 D b)
Oldřich Novotný tehdy „Slavíka“309 vydal, ale zcela pokoutně: abych se nedověděl, ţe
otrhal ovoce práce mé! Svůj „překlad“ dělal Oldřich Novotný dle překladu mého, a proto
bych rád ten jeho překlad měl na 24 hodin v rukou: vypořádal bych se s P. Oldř. Novotným
dnes, kdy chystám svůj překlad „Slavíka“ do tisku. Snad by se Vám nějak podařilo
prostřednictvím p. Ludvíka,310 v Praze ten Novotného překlad někde sehnati?
Mussotter mi nabízí 11 svazků Bollandistů311 za 200 Marek. Jest to cena náramně
nízká (neb jediný svazek, jednotlivý svazek Bollandistů prodává Rohracher po 80 K),
a přece si té nabídky nemohu popřáti. Počkám tedy, aţ mi Mussotter obstará ten jediný
svazek, v němţ jest ţivot Sv. Dympny. Dobrý a milý P. Ludvík Bláha se diví, proč ještě
nyní sháním Bollandisty, kdyţ uţ „Sv. Dympnu“ mám v tisku?
Později, aţ dobře vnikne v mou tvorbu, porozumí přítel Ludvík, ţe do své nejdelší
smrti mohu psáti jen ţivot svaté Dympny!
Kterak to?
V jediném člověku, v jediné zralé duši jsou všechny ţivoty. Ve své „Svaté Dympně“
pronáším tuto myšlenku na onom místě, kde mluvím k dětem a „poučuji“ je, ţe ŢIVOT jest
kruhem bez konce a bez začátku: a do toho kruhu lze vstoupiti v kterémkoliv bodě...312
A proč studuji češtinu? To by příteli Ludvíkovi muselo být stejně divno! Vţdyť uţ
česky umím? Ale pro mne jest gramatika, slovník, syntaxe zrovna tak hluboce zajímava,
jako „ţivot sv. Dympny“, jako ţivot Jakuba Demla, jako ţivot přítele mého Evermoda...
A pro studium řeči jsem se narodil. Pro studium řeči lidské, řeči zvířecí, řeči květinové, řeči
vodní, vzduchové, kamenné, zemské... I ten hloupý Lutinov313 mi řekl, ţe moje „Slovo
k Otčenáši Bílkově“314 má velikou cenu exegetickou.315 Jenţe ve svých exegezích hledám
a zdůrazňuji věci dosud opomíjené: kterých exegetové němečtí nevidí, a všechna nynější
česká exegeze jest exegezí německou, jak víte... Kdybyste toho nevěděl, tu byste mne tolik
nemiloval. – A musím se Vám přiznati, ţe jsem velice šťasten... Neboť právě proto studuji
češtinu, abych v oboru exegetickém vytvořil svoje hlavní, svoje budoucí dílo – – –
309

Slavík svatého Bonaventury, překlad Oldřicha Novotného, vydává v roce 1910. Srov. s poznámkou
k dopisu č. 13 D.
310
Ludvík Bláha.
311
Jean Bolland.
312
Svatá Dympna, str. 20.
313
Karel Dostál-Lutinov.
314
Slovo k Otčenáši Františka Bílka, vydává Jakub Deml v roce 1904 jako svoji první knihu. Věnuje ji
památce Františka Sušila. Vydává ji revue Nový ţivot. Prolog k ní píše sám Otokar Březina.
315
Exegetika – nauka o vykládání textů.
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Dílo takové, jeţ by bylo velice záhadné a při tom velice jasné, jako ţivot sám...
Cítím ve svých „nervech“ oheň, a proto snáším a shledávám dříví... Šalomoun byl
velmi bohatý, a proto si dříví na stavbu svatyně dával dováţeti z Libanonu na lodích
fénických..., já marně jsem se doprošoval Rajhradských,316 Strahovských317 a mj. – a tak
uděláme si ohýnek z našich srdcí, milý příteli. –
U p. Březiny byl jsem opět tyto dni. Vypravoval mi o své nové, chystané knize,
a sotva řekl několik slov, uţ jsem ji ve svém srdci poznal, i promluvili jsme oba najednou...,
a poznal, ţe tu „knihu“ znám... Jest to táţ kniha moje, kterou mi Florian znemoţnil vydati...
Kniha o Tajemství smrti. – – –

316
317

Rajhrad, viz poznámku k dopisu č. 13 D.
Strahov, viz poznámku k dopisu č. 13 D.
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15 D
13/5 1912
Přemilý předrahý,
škoda, škoda ţe mi nelze mluviti s Vámi zas ústně. Neboť ústně přejeme si mluviti s těmi,
před nimiţ se nemáme čeho obávat, a jimţ bychom rádi to a ono vysvětlili co nejdříve.
A rovněţ tak bych si přál Vašemu bratru soudci318 vyloţiti ústně svůj spor s Florianem,
poněvadţ milý bratr Váš dával by otázky právnické a já bych mu mohl dáti odpovědi
právnické. Nezbývá tedy (poněvadţ nevím, kde bratr Váš nyní jest a mohl-li bych ho
navštívit) neţ přijmouti Vaši radu, za kterou Vám vroucně děkuji, neb co Vy v „můj“
prospěch podnikáte, vţdy jest dobré a úrodné, vycházejíc z pravé lásky. Pošlete tedy
bratrovi svému onu moji „ţalobu“, ale některé věci ještě zvlášť mu podotkněte, např. ţe
Florian
1)

zúmyslně

a

rafinovaně

pěstoval

neurčitost

v otázkách

peněţních

a vydavatelských (a náboţenských etc. etc.)
2) ţe způsobem rafinovaným, podvodnickým mnohdy docílil ať písemných, ať
ústních svědectví ve svůj prospěch; Jedním z těchto způsobů šejdířských bývalo: I) mlčení
(jako posledně vůči Stoklasovi, před tím vůči mně a vůči p. auditorovi),319 potom
II) surovost jednání a) osobního, „ústního“ b) písemného
III) mystická hrůza, jakou vědomě naháněl – jeho dedikace, pranýř jeho veřejných
listů; často sám se skryl a jiné osoby vyslal do boje;
IV) zúmyslné měnění redakce a jiné zúmyslné ekonomické a taktické změny, aby se
„voda zakalila“ a on mohl lovit; jeho pomluvy, jeho posměch a pohrdání;
A čím nejvíce a především mne oklamal a šidil: jeho kaţdodenní přijímání, jeho
sdělování ze zpovědnice, s podotýkáním, ţe mu zpovědník dával za pravdu; V) jeho
předstíraná důvěrnost přátelská, která mohla člověka oklamat, an se neštítil např. zjeviti
leccos i ze svého ţivota manţelského etc.
Sám vidíte, jak těţko lze toto florianovské podvodnictví usvědčiti soudně! O to se
ani nejedná, jen abych dostal
A) svoje rukopisy
B) těch 200 K, které mu půjčila moje švagrová Marta.320
318
319

Alexandr Balcárek.
Josef Ševčík.

87

Kdyby se měly na Florianovi vymáhati opět soudně ty moje rukopisy, musel bych
opět dokázati, ţe Stoklas se jich zřekl (v tom smyslu, ţe se nechce tahat po soudech), ţe
tedy opět já jsem majetníkem. S radostí bych ty milé rukopisy postoupil Vám, anebo bratru
Vašemu, anebo jinému, kdo by jich chtěl soudně vymáhat.
VI) bylo by třeba, upozorniti téţ na to, ţe Florian nikde neuveřejnil prohlášení:
„rukopisy se nevracejí“, ba ještě výslovně prohlašoval tiskem, ţe autoři jsou výhradními
a trvalými pány svých plodů, i po uveřejnění „Studiem“!
VII) ţe jsem ty rukopisy svěřil („daroval“) Florianovi nikoli jako příteli, nýbrţ co
vydavateli (neb jsem toho nepsal, aby se to zahodilo!) – a v tomto smyslu ţe nedělal jsem
rozdílu mezi Florianem a Stříţem (bídník Florian akcentuje tento rozdíl!), a Florian později
arcišibalsky soukromě i veřejně mne káral, ţe stále mluvím o jakémsi (!) „Studiu“, kdyţ prý
přece jsou tu různé, samostatné osoby..., a aby měl výmluvu pro případ soudu, chumlal
tento „rozdíl“ i „nerozdíl“ téţ ve svých veřejných prohlášeních! Jediná nezbytná věc by se
měla učiniti se strany c. k. soudu:321 bez procesu, bez ohlášení poslat k Florianům do Velké
četníky a moje věci tam zabaviti.
Myslím, ţe uţ i c. k. úřady mají dobré právo k tomuto jednání. A kdyţ uţ moje věci
budou úředně zabaveny, můţe se věc projednávati potom pravidelně – bude-li třeba! Přál
bych si, arci, aby toho nebylo třeba.
Ale dostatečným důvodem pro toto náhlé zabavení jest, ţe Florian, nedávaje se ničím
vázati, okamţitě opouštívá svoje bydliště, bera s sebou veškeren „svůj“ majetek ‒ ‒ ‒ a takto
vodí úřady za nos. Mimo to úřady školní (v Náchodě a výše) implicite322 uţ před lety
prohlásily Floriana bláznem, neboť ačkoli je suplentem, při jedné konferenci dal napsat do
protokolu,

ţe

nesouhlasí

–

tj.

odepřel

podepsati

protokol

konferenční

a nepodepsal ho: vyšší úřadové školní nevzali na to ţádného zřetele, a uraţený Florian
zanechal profesury... Kdyţ tedy úřady jednaly s Florianem jako s bláznem, nevím, proč by
c. k. soud nemohl v mém případě nastoupiti proti Florianovi cestu výjimečnou!
Včera jsem se dověděl od kněţí toto:
„P. Ludvík Vrána šel k biskupovi,323 prose, aby jeho suspenze byla zrušena, ale pan
biskup odepřel té prosbě, a pátr Vrána odešel zase k Florianovi a odjel s Florianem do
Afriky“. Tak vypravoval v Babicích P. Roupec, který jak víte, jest na Slovácku
kooperátorem, a který nemůţe věděti, ţe darebák Florian uţ dávno shromaţďoval peníze na
320

Marta Demlová.
C. k. – císařský královský; označení, které nesly společné úřady Rakouska-Uherska.
322
Z latiny, „včetně, v to počítaje, samosebou, mlčky, bez výslovného prohlášení“.
323
Pavel, hrabě Huyn.
321
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cestu do říše Menelikovy,324 aby takovým způsobem unikl „evropským“, „kulturním
poměrům“! ţe tuto ideu o své transmigraci do Etiopie pojal téţ, anebo hlavně jako poslední
východisko z evropských kriminálů, nemůţe nevěděti, kdo Floriana zná! Moţná, ţe co toto
píšu, Florian uţ jest v Uhrách, kde, jak on ví, jest spravedlnost volnější... Ţalujte někoho
v Uhrách! Do Velké se přestěhoval jenom proto, ţe tady na západní Moravě úřady církevní i
světské uţ uţ ho chytaly do ţelez..., konstatovavše asi, ţe Florian nemá děti očkovány atd.;
proto také c. k. okresní školní rada dačická nařídila Florianovi, aby svou dceru Martu325
toho a toho dne předvedl před zkušební komisi, poněvadţ jest pochybno, ţe její soukromé
vyučování odpovídá předpisům školním. Toto bylo příčinou, ţe Florian odtáhl na východ,
kde mým prostřednictvím připravil sobě stánek pohodlný... A podobným asi způsobem
připravil si teplé hnízdo mezi Slováky uherskými, odkud potom, aţ ho budou stíhati
Maďaři, upláchne do Slavonie,326 a odtud do Afriky, neboť darebák „nepotřebuje“ ţádných
úřadů...
Takţe, asi Vaše rada přišla pro ty moje rukopisy přece pozdě... Ale bratru svému327
napište a pošlete, co uznáte za dobré, ať uţ tomu jest jakkoliv... Sděluji Vám tajemství, ţe
četníci se Floriana bojí a všechny jiné úřady, nejspíš proto, ţe Florian tendenčně ve svém
bytě na odiv vystavuje dva nabité revolvery, sekeru etc..., a v tom případě i „orgány
bezpečnosti“, čtouce téţ neohroţené proklamace Florianovy (kde rovněţ probleskují
mystické pumy a noţe), raději se lotrovi vyhýbají... Florian byl mistr „umění“ i v tom, ţe do
mne (a do jiných adeptů svých) vštěpoval tendence státu nepřátelské, anarchistické,
a to jedině za tím účelem, aby se to obráţelo i v mých pracích, hlavně v dopisech: poněvadţ
viděl v tom výbornou zbraň proti adeptům nevěrným, kteří by jednou mohli míti smělost,
začít něco proti němu s c .k. soudy!
Z kruhu Florianových lstí, jak vidíte, jest těţko něco zachrániti... uţ proto, ţe Florian
se přičinil vţdy, aby kaţdý nepříjemný svědek jeho lotrovin nejprve se důkladně
kompromitoval a tím byl umlčen... S kaţdou osobou nejprve Florian „zavedl“ lásku
nejdůvěrnější, vysoukal z takové osoby všechna tajemství (a tím i slabosti!) jejího ţivota –
sám však halil se vţdy v neurčitost! – a potom z toho těţil... a těţiti hodlá i v případě
nejposlednějším, tj. na soudě. Znám slečnu, a nejednu, která uvěřila té jeho lásce
a vyzpovídala se mu ze všeho... A on potom, lotr Florian operoval tímto tajemstvím – abych
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uvedl jeden aspoň případ – proti osobám jiným, např. proti převoru Hugonovi...328
† pan auditor329 to nazýval špinavostí – neboť právě o tomto případu † pan auditor věděl,
a veřejné i soukromé operace Florianovy v tomto případě † pan auditor poznával... Florian
totiţ potom těm ubohým obětem svého lakotného, nebo řekněme vyděračského svůdnictví
naháněl mystické hrůzy, aby od nich co nejvíce zlata vymámil... Proto se nedivte, ţe na
příklad pan převor Hugo i dnes ještě Floriana chválí – ba ţe dokonce poslal a posílal
k Florianovi hraběnku Attemsovou...330 Chápete, příteli, toto ďábelské lotrovství
Florianovo? Ale jak se takovíto svědkové mohou předvést c. k. soudu?? A Florian počítal
s touto nemoţností! Kdo pak bude veřejně sám proti sobě ve věcech hanby svědčiti? A kde
si netroufal lotr Florian „zamilovati se“ sám, anebo kde myslel ţe „menší síla“ stačí, poslal
Stříţe, anebo ještě slabšího: mne... Proto oceňte dobře tento posměch P. Ludvíka Vrány:
„Nelze popříti, ţe jste skrze ţenské sehnal „Studiu“ dosti peněz...“ – Takto psal jednou mně,
nevěda ovšem, ţe jest sám uţ chutným soustem na udici staroříšského „rybáře“, jenţ také
neloví uţ ryby...
Chápete, drahý Evermode, ţe jest mi hnusno o těchto věcech psát – a ţe by mi bylo
hnusno, o tom na c. k. soudě mluvit? Ne proto, ţe bych se styděl, nebo bál, nýbrţ ţe samo o
sobě jest to vše hnusné? A taková jest taktika Florianova... Co tedy mám říci hlupákovi, P.
Xaveru Kašparovi, jenţ mi letos jizlivě psal, ţe to „divně svědčí o mém charakteru, kdyţ
jsem Floriana opustil“!!? A Florian účtoval s touto jizlivostí rychlonohé veřejnosti české...
Ale dosti o těchto hnusnostech. Nevím, snesl-li by tyto věci Váš milý bratr, jehoţ jak víte
neznám – jen tolik dovoluji si podotknout, ţe soudní praxe takovéhoto případu dodnes
neměla! Toť gordický uzel podvodů a lstí, a rozmotáváním naprosto ničeho se nepořídí!
Proto jsem navrhoval konfiskaci.
Před týdnem četl přítel Březina „Hrad smrti“,331 coţ jest nejdelší práce z mého cyklu
o smrti, a úsudek jeho byl pro mne velmi lichotivý: ţe prý u nás nikdo tak nepíše,
a v cizině ţe prý zná toliko dva autory, kterým se velmi podobám, ačkoli prý jich nemohu
znát, poněvadţ anglicky neumím, jsou prý to: Quincey a Poe. Ale s tím rozdílem, ţe prý
v mých pracích (ačkoli forma jest u mne podobná) jest obsah a téţ způsob podání mým
vlastním majetkem, ţe v mých pracích jest něco zvláštního, co u oněch Angličanů není,
slovanská totiţ vřelost – neboť prý u Quinceye i Poea nápadně převládá studený intelekt,
328

Hugo Černý.
Josef Ševčík.
330
Anna Kammel hraběnka Attemsová.
331
Hrad smrti, Demlova kniha, vychází 1912 vlastním nákladem, báseň v próze, Josef Váchal jej vyzdobil
dřevoryty.
329

90

kdeţto u mne srdce – a zvláštní prý jest v mých větách, které jsou také velmi dlouhé jak
u těch dvou Angličanů, ţe prý ve větách vedlejších, podřaděných mívám vlastně to hlavní,
tajemství totiţ a krásy nejzářivější... Ano, v tom má p. Březina pravdu: neboť svůj styl
vědomě podřídil jsem této zásadě sv. Řehoře: „Depraedari desiderat, qui thesaurum publice
portat in via“.332
Pan Březina mi pravil: „Ve Vaší práci jsou některé chyby, ale hned musím dodati, ţe
jsou to chyby básníka“. A pan Březina mi řekl, jak se dají napraviti – a dle jeho rady jsem
tyto dni vzal „Hrad smrti“ znova pod ruku, a udělal jsem dalekosáhlé změny, takţe ta práce
vypadá dnes docela jinak... Pan Březina mi totiţ pravil, ţe chyba moje záleţí v přílišné
stručnosti na některých místech, a ţe není třeba, aby to vypadalo jako dílo blázna... A tak na
jeho radu doplnil jsem ty „logické přechody“ a ty propasti děje... Mimo to napsal jsem k té
práci delší, zajímavý úvod – a rovněţ na konci velmi jsem ji rozšířil novými
„bláznovstvími“... Takţe dnes mohl jsem a hodlám vydati tuto práci samostatně – to jest,
dám ji do tisku, ať uţ mezitím od Floriana další rukopisy této knihy vyrvu nebo nevyrvu
(Bůh dej, aby některý anděl mi je odtud vyrval, neboť právě na těch dvou pracích, které
Florian drţí ve svých spárech, velmi si zakládám, jsou to“ „Jed“ a „Orlové“). Povaţte, jak
výborná by to byla kniha, v níţ by pěkně byly pohromadě tyto práce: „Hrad smrti“, „Světlo
věčné“, „Bílý medvěd“, „Člověk v rouše fialovém“, „Jed“, „Orlové“ 333 –
a chtěl jsem ji zakončiti jakousi apoteózou svého rodiště pod titulem „Hrající revolver“:334
ale tato poslední práce zůstala fragmentem, z té tajemné příčiny, ţe Florian mi do této práce
„skočil“ svým lotrovstvím, an mi neustále hučel do uší, ţe nejlepší a jedinou vlastně
činností mou jsou listy – veřejné listy, v tom ţe se mi nikdo nevyrovná. A přitom zúmyslně
tu a tam s jakýmsi pohrdáním vyslovoval se o mých pracích původních, mluvě o jakémsi
uměleckém modlářství a ještě hůře... Takţe na konec zhnusil mi všechnu práci tak, ţe jsem
konečně nemohl dělati ničeho, ani překladů, do kterých mne pořád cpal, – a posléze uţ jsem
jen leţel... Florian, ničema, začal mne zas nazývati lenochem, a mluvil i psal
o „pelechu“ – ale jaký a čí to byl pelech, viděti z toho, ţe sotva jsem Floriana definitivně
opustil, hned se ve mně budila chuť k práci, a nyní nejenom ţe ve dne nespávám, nýbrţ
i noci utrhuji k práci... Florian jest pedant a omezenec, člověk duchovně slepý, který vidí jen
to, co mu prstem ukáţe Bloy, anebo čeho se u Bloy dohaduje. Bloy jest Florianovi víc neţ
papeţ (neboť Bloy uţ i papeţi se posmívá), ba víc neţ Bůh, poněvadţ Florian neuznává za
332
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zločin, co slouţí Bloyovi, ať jest to jakýkoli zločin! Takový ţivot jest věru pohodlný: stát u
psacího stolku a spílat „burţoům“, kteří ho za to spílání mají ţiviti, „ţebráka nevděčníka“,
neboť Bloy vidí ctnost svatou v nevděku...
Pýcha, a nic, neţ pýcha jest duchem i tělem Florianovým. Jeho heslem v podstatě
jest toto slovo: „Kdo jest jako Bůh? – a není náhodou, ţe svému poslednímu dítěti dal na
křtu jméno: Michael.335
Chtěl bych s Vámi téţ mluviti o Stoklasovi, a také o Váchalovi, ale na psaní bylo by
toho příliš... Tedy aţ jindy. A také o biskupovi... Ale přece byste to měl věděti. Farář
babický336 hned zpočátku mne ţádal, abych místo něho míval v Babicích zpívanou velkou,
na něho ţe je toho moc. Pravil jsem mu, ţe bych mu to rád dělal, ale ţe konzistoř (biskup)337
takovou funkci mi nedovoluje, přímo a výslovně zakázavši, aby P. Deml nemíval ani
ranních, ani velkých sluţeb Boţích, nýbrţ aby bez ohledu na P. Demla pan kooperátor
binoval.338 A tento zákaz či rozkaz svůj biskup znova písemně, úředně opětoval, kdyţ pan
kooperátor stal se administrátorem. – To jsem řekl faráři. Ale milý farář odpověděl: „Já
mám právo, udělat si to jak chci“. To znamenalo pro mne: jestli farářovi nevyhovíš, vypudí
tě z farnosti, jako tě vypudili panáčkové z Třebíče. A já touţil po práci, a tedy po nějakém
usazení. I vyhovoval jsem farářovi. Ţe však mám dělati svému nepříteli, čeho jsem nesměl
dělati panu auditorovi,339 to mne dopalovalo tak, ţe jsem mluvil o tom veřejně s tím
úmyslem, aby farář se toho dověděl a se dovtípil, ţe jedná vůči mně ničemně. Včera mi
farář řekl: „Kdyţ jsem v pátek přišel do Ţeletavy, dověděl jsem se, ţe jednám nezákonně,
kdyţ Vám dovoluji slouţit velkou“. A farář, který ten den byl v Ţeletavě vítat biskupa, mi
potom vykládal, jak při audienci panu biskupovi všechno řekl, ţe totiţ pátr Deml mu
vypomáhá v neděli s tou velkou, a ţe slyšel, ţe jedná nesprávně, kdyţ to
P. Demlovi dovoluje – a tu prý biskup pravil: „Ale vţdyť jsem přece patru Demlovi dovolil
slouţiti mši svatou, a tak jest to jedno, kdyţ slouţí takovou nebo takovou, tichou nebo
zpívanou, u vedlejšího nebo u hlavního oltáře, vţdyť má dovoleno ode mne, slouţit mši
sv.!“
Tady vidíte, milý příteli, ţe biskup má dvojí loket: na † p. auditora měl jeden
z obou... Fuj, jak je to ohavné! A babický ten farář mi včera řekl: „Já myslím, ţe by to dnes
nestálo uţ mnoho práce, kdybyste chtěl zase vstoupit do duchovní správy“ – a povídal mi to
335
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tak, jako by to byl důvěrný vzkaz pana biskupa... A babický farář současně prosil
o kaplana... A pan biskup mu řekl, aby podal písemní ţádost – a sekretář pravil, ţe
takovouto milost málokterému faráři dnes pan biskup prokáţe... Atd. Vobis sufficit.340
A co Stoklas?341 Ale tato kapitolka tak nespěchá: zatím Vám posílám jeho veřejné
provolání, a nemusím Vám snad podotýkati, ţe jsem Stoklasovi k ničemu neradil... Z toho
provolání a z té obálky Stoklasova Sborníku poznáte celého Stoklasa. A k tomu ještě
podotýkám, ţe
1.) včera vydal Stoklas kníţku ilustrovanou o Lurdech,342 ve které jest celostránková
podobizna paní Machainové,343 a taková o této paničce chvála, ţe jste přesvědčen, ţe jest to
přesvatá matka Panny Marie –
2.) dnes, jak vidíte na obálce Stoklasova Sborníku, milostivá paní prodává harmonia
a piana...
Ale to jest podivné, milý, kdybyste Stoklasa znal, nikterak byste mu toho nezazlíval
– psává mi skoro kaţdý den, mnohdy i kolik archů najednou, – a jeho tištěné i psané práce
mají takový ráz, ţe odzbrojují kritika... Inu, beze smíchu nemohu na to mysliti –, ale
nedomnívejte se, ţe se snad Stoklasovi vysmívám! Ne, směju se jeho tvorbě a jeho
vydavatelské činnosti srdečně, spontánně a beze ţluči...
Mimo to povaţte, ţe tento Stoklas nabídl mi za kaţdý tiskový arch mých prací 20 K,
a mimo to 100 výtisků takových publikací, které vyjdou u něho samostatně –
A milý Stoklas vynašel pro mne pseudonym „Frt. Tichý“ – (coţ jsem mu arci
neschválil, vyvoliv si jméno pravdě podobnější: Vojtěch Běloch a mnoţství pseudonymů
jiných) –344
A kdyţ to vezmete kol a kol, poznáte, ţe to Stoklas dělá jako Florian, jenţe
s úţasnou dětskou naivitou...
A tento Stoklas má 700 abonentů, a jeden z nich objednal si sám 1000 exemplářů
Stoklasovy knihy o Lurdech, poněvadţ v té knize jest podobizna onoho abonenta, a o tomto
abonentovi se tam dočtete, ţe byl mnoho let v manţelství neplodným, ale ţe se to obrátilo
po lurdských poutích... Prosím Vás, nesmějte se!
Váš vděčný Jakub Deml
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Dnes konečně dostal jsem korekturu Sv. Dympny
16 D
14/5 1912
Můj drahý,
včera jsem byl opět pozvaným hostem p. Otokara Březiny. Jak Vám napadne, nesl jsem do
Jaroměřic na poštu Vám dopis a korekturu Sv. Dympny, aby to tam přišlo o den dřív. Boje
se, abych ho neobtěţoval, to jest, nevytrhoval v práci, vymlouval jsem se, ţe jdu jen na
poštu a hned zase domů, ale p. Březina mne pozval, a kdyţ viděl, ţe nesu korekturu, byl
jsem jaksi „nucen“ mu ji ukázati – přečetl si dedikaci – a sem tam nahlédl – a viděl jsem, ţe
ho to velmi zajímá... (O tom jindy). Typografická úprava velmi se mu líbila. Potom se vrátil
k prvním listům a praví: „toto vyhoďte, to sem nepatří, to nemá pranic společného s Vaší
prací“ – a já pravil: „A také to není pravda!“ – Co to bylo? Jméno Dr. Kupky
a jméno: Pavel, biskup.345
Čili imprimatur...
A tak jsem milé imprimatur slavně vyhodil.
Potom mi p. Březina odevzdal rukopis, který jsem mu před několika dny půjčil, aby
viděl, jak jsem jeho radu pochopil – moji předmluvu k „Hradu smrti“. I pravil p. Bř.,346 ţe
jest to věc velmi dobrá a zvláště prý výborné jest ono místo, kde jsem si postavil přírodu
mimo sebe a mluvím o ní (Ten odstavec začíná: „Konečně byl jsem ve své pracovně. Byla
jiţ noc. Okno jsem si otevřel...“)347 Pan Březina pravil, ţe jest to úplně nové, zcela moje,
a tak krásné...
Zrovna tak velice chválil ono noční zjevení: ducha bez rukou...; ten odstavec začíná:
„Procitl jsem pod zvláštním dojmem. Povrchem svého těla (ač jsem měl přikrývku)
uznamenal jsem, ţe se ke mně někdo blíţí...“348 A potom ještě několik míst velice se mu
líbilo. Při tom řekl, ţe básnická próza jest útvar mnohem dokonalejší a duchovnější neţli
verš... Na některých místech radil mi („ale ne, ţe byste mne musel uposlechnout!“) změny...
Také uţ předposledně, kdyţ mi navrhoval v „Hradu smrti“ opravu těch „básníkových
chyb“, podotkl: „Ale i tak se to můţe tisknout! „Můţete si mysliti, jak mne oblaţuje, má-li
O. B. tak dobré mínění o mé lyrice v próze... On, který těm věcem tak strašně rozumí... A
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také si můţete mysliti, jak mne bolí, nemohu-li tyto věci svoje vydati tak, jak bych si přál...,
i proto, ţe na úpravu důstojnou jest potřeba peněz –; a vůbec trochu svobody, tak jako
k tvorbě...
Nebudete míti ničeho proti tomu, kdyţ Vám věnuji „Hrad smrti“? Myslím, ţe jest to
práce, kterou bych Vám mohl nabídnout. Tolik zatím. Vašich 10 K včera mi přišlo. Díky!

Jakub Deml
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17 D a)
Šebkovice 15. 6. 1912
Drahý příteli!
Otec349 Vám asi sdělil, ţe a jak jsem stonal. Včera jsem zase celebroval. Reziduum nemoci
ještě jest, popíchává mne pod pravým křídlem plíc a dnes ráno jsem vykašlal trochu krve,
ssedlé. Křenová náplast a psí sádlo mi pomohly a Bůh mne pozdravil. Velikou radost mám a
chvátám ji s Vámi sděliti, s Vámi především: včera jsem dostal od p. Váchala 7 velkých
(počítaje v to titulní list) a 22 malých dřevorytů k svému překladu z Kateřiny Emmerichové:
„Hora prorokův“. Ty velké dřevoryty mají 15 cm × 15 cm rozměru. Povaţte, jaká to
vzácnost!

A

ty

malé

5×5

cm.

A

aţ

uvidíte

tu

krásu!

Povaţte:

na

30 původních dřevorytů! Moje publikace bude unikum v naší všivácké literatuře „českokatolické“. A pan Váchal mi asi 20 těchto kníţek vlastnoručně okoloruje350 a několik
výtisků vlastnoručně do kůţe sváţe! Neboť p. Váchal jest vyučený knihař, a Bůh ho povolal
na vinici umění malířského.
„Hrad smrti“ bude míti řadu celostránkových, vesměs barevných dřevorytů
Váchalových!351 Konečně vyjde tedy jedna moje kniha v úpravě nejdůstojnější, královské,
opatské, – a tato kniha bude věnována jedinému knězi, který ze všech českomoravských
kněţí mi zůstal věren: Vám, milý Evermode. Pan Váchal mi píše, ţe „Hrad smrti“ musí býti
ještě krásnější a dokonaleji vypraven neţ „Hora proroků“, ţe naň vynaloţí všechnu péči a
píli svou, všechnu schopnost. Dnes uţ jsem poslal tiskařovi „Pozvání k subskripci na nové
dvě bibliofilské publikace Jakuba Demla“. A vydám je přesně v tolika exemplářích, kolik
bude subskribováno,352 neboť dluhy moje by mne přivedly do hrobu. Dluhy ze všeho nejvíc
mne trápí, coţ můţete poznati i z toho, ţe jsem se neodváţil vypůjčiti sobě 200 K, kterých
bylo

potřeba

na

vykoupení

původních

dřevorytů

Váchalových

k

„Slavíku

sv. Bonaventury“: Oldřich Novotný těchto 200 K měl a ony dřevoryty, jeţ byly dělány pro
mne, a v „Národní politice“ leţely zástavou, týţ Oldřich Novotný koupil a „Slavík“ vyjde
v úpravě prozatímní: banální... Tuto krádeţ či loupeţ O. Novotného zavinil původně Josef
Florian, který mi despoticky zakázal vydati „Slavíka“ v Meditacích, a sám ho vydati
349

Adam Balcárek.
Vybarví.
351
Zajímavá je Váchalova poznámka v dopise z 27. 8. 1912: „Ale ten Hrad smrti. S tím nejsem spokojen. Ani
se neodvaţuji Vás prositi o odpuštění, ţe jsem to tak zkazil, radím Vám: vydejte Hrad bez mé výzdoby! Udělám
Vám nové velké dřevoryty k něčemu jinému, ale jenom černé. Jako k Hoře.“
352
Předem objednáno.
350
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nechtěl, dokud by nebyl u nás vydán celý Bloy... Ale ani já sám jsem tehdy „Slavíka“ vydati
nemohl, poněvadţ Florian mi nedovolil dávati peníze jinam neţ na vydání české Leona
Bloy: a byly to tisíce... Florian vůbec zastavil a ochromil tak můj umělecký vzrůst. Kdyţ
Florian uslyšel, ţe mám v úmyslu, dáti několik korunek malíři Knorrovi ihned Knorrovi
zapověděl, se mnou se stýkati... A poněvadţ Knorr i dále se mnou mluvíval, Florian
vyloučil i Knorra i mne ze svého obcování: přestal s námi vůbec mluvit a vyhýbal se nám i
ostentativně před očima své rodiny. Tady vidíte Floriana, zběsilého, despotického sobce.
Brněnská konzistoř, jak si pamatujete, tehdy mi psala, ţe opravdu neví, pro koho
„Notantur Lumina“353 vydám, ţe jest to abstrusní,354 ţe censor konzistorní dvakráte to četl,
ale „smyslu se nedobral“, ţe tomu nikdo nemůţe rozuměti. Z té příčiny, ţe se mi imprimatur
na „Not. Lumina“ nedává, avšak ţe se mi nebrání, abych to vydal. A bisk. konzistoř ţe
podotýkajíc mne varuje, abych se neuvrhl do zbytečných dluhů. Takový byl úsudek c. k.
konzistoře o mé knize; a dnes mi píše umělec Josef Váchal, ţe „Notantur Lumina“ jsou mu
nyní nejmilejší knihou, a ţe si je vyvázal do pergamenu... A také mi píše týţ umělec, ţe se
chystá po letech zas ke sv. zpovědi, a abych se modlil za jeho obrácení... A ţe dříve mne
nenavštíví, dokud nebude svátostně očištěn... A teď si připamatujte, ţe Josef Váchal náleţí
k druţině Kamily Neumannové, Arnošta Procházky, „Klubu přátel umění v Brně“,
k satanikům, teozofům etc.
Knihy moje (původní) mají cenu tajemnou a – budoucí.
Jen Vás prosím: o Váchalovi nikomu nemluvte, ani Ludvíku Bláhovi o tom neříkejte:
nikomu, leč Bohu.
„Dělnická tiskárna“ dodnes mi neposlala druhé korektury! Toť jiná příčina mé
nemoci; uvádí mne to v zoufalství: uţ v dubnu mohl být „Ţivot sv. Dympny“ vydán!! Tím
bych byl zcela jistě nabyl oněch 200 K, jichţ bylo třeba na včasné vykoupení dřevorytů
„Slavíka“. A uţ dávno mohla býti prohlášena subskripce druhá. Ţe jsem takový jaký jsem,
tj. ţe nejsem apostata355 a liberál, jest mi snášeti od demokratické tiskárny takovouto
surovost, neboť na druhé straně „Dělnická tiskárna“ dobře ví, ţe „tiskárny papeţské“ jsou
způsobily tisknouti jen proklamace Holbovy škrobárny...356 Ach, kdybyste věděl, jak těmito
věcmi trpím! Ochromuje mne to nadobro v práci... Jak by ne? Na „Ţivot sv. Dympny“
přihlásilo se mi jen asi 5 kněţí ze všeho kléru českoslovanského... Václav Stoklas má 700
353

Notantur Lumina, Deml vydává poprvé v roce 1907, pozdější doplněné vydání z roku 1917 nese název
První světla.
354
Nesrozumitelné, nejasné, nepochopitelné.
355
Odpadlík (od víry).
356
Jan Holba.
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odběratel, a víte uţ, jak strašný má Stoklas styl: ani česky neumí: ba nezná ani českého
pravopisu!! A „Sv. Vojtěch“, „Kříţ“, „Maria“, „Hlas“ atd. mají odběratel statisíce...
Netouţím nikterak po odběratelích, ale to jest strašno, ţe mezi tolika církevními hodnostáři
není jediného člověka, který by se nade mnou ustrnul aspoň jako nad „africkým
černochem“! Pravda, mají preláti a faráři přece výmluvu: byl jsem tamborem Josefa
Floriana... Ani nevíte, s jakou bolestí vracel jsem Mussottrovi onen půjčený svazek
Bollandistů! Uţ jsem mu napsal, ţe si objednávám všech těch 11 svazků „Acta
Sanctorum“357 za 200 Marek, a ţe mu budu tento obnos spláceti – a hned druhý den psal
jsem Mussottrovi expres: ţe svou objednávku odvolávám... Zmítám se v bolestech pro – –
peníze. Tehdy, kdyţ jsem potřeboval 100 K na „Sv. Dympnu“, obrátil jsem se velešetrně na
jistého sedláka, vyloţiv mu, oč běţí. On mne velešetrně odmítl. Brzo na to koupil týţ sedlák
koně, od ţida, a hned ţidovi zaplatil. Za 3 dni dostal od ţida rekom. psaní: jestli mu do 3 dní
nepošle ještě 100 K, ţe ho zaţaluje. „A zač jste je koupil?“ – Za 1400 K. „Jak tedy můţe ţid
chtíti ještě 100 K?“ Ţid mne navedl, abych před svědky říkal, ţe jsem je koupil za 1500 K.
Tak mi pravil onen sedlák, naříkaje nad švindléřstvím ţidovským. Písemně potvrdil onen
ţid sedlákovi příjem 1400 K, ale svědkové ţidovi dosvědčují, ţe koně byly prodány za 1500,
ţe sedlák – kupec sám to říkal! Co tedy křesťan nechtěl půjčiti Svaté Dympně, musí teď
darovati smradlavému ţidovi. A milý sedlák kvůli této záleţitosti uţ byl kolikrát ve městě, a
kolikrát rekomandovaně ţidovi psal... To jsou úroky z měšce Jidášova. A také toto jest
zajímavo: Kdyţ onen (tento) sedlák mi 100 K na Sv. Dympnu půjčiti nechtěl (a peníze
měl!):

vzkázal

jsem

ţidovi

Ledererovi:

a

ţid

okamţitě

mi

100 K poslal... Jak vidíte, milý příteli, mám příleţitost rozjímati a blahořečiti tajemstvím
Nejvyššího... Takovýchto zkušeností nemají naši kněţí v celé své „duchovní“ správě...
A takovéto duchovní zkušenosti ukládám do svých knih, ale tak, aby se to objevilo, aţ
nebudu na tomto světě. Posledně mi pravil O. Březina: „Kdyby Oldřich Novotný psal
upřímně, co myslí a cítí, musel by být okamţitě suspendován; neboť pod rouchem svatých
katolických symbolů má samé smilstvo; ale, coţ jest horší: smilstvo perverzní!“ – Úsudek
hrozný, a od toho, kdo stylu rozumí... Škoda, ţe jste mne nemohl navštíviti! Byl bych Vám
ukázal jisté věci, kterých nelze posílat poštou, a řekl jisté věci, kterých nelze psát. Avšak, dá
Bůh, uvidíme se brzo. Zatím se za mne modlete: in honorem s. Dympnae et
B. A. K. Emmerich.358

357
358

Jean Bolland.
Z latiny, „na počest sv. Dympny a B. A. K. Emmerichové“.
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Váš Jakub Deml
(Za chvíli půjdu k p. Březinovi) Kdybyste věděl, jak krásně mi píše Váchal! Např. prosí
mne, abych mu peněz neposílal...

17 D b)
[nedatovaný list, podle i. č. archivu patří k dopisu, snad se jedná o dodatek]
Pan Březina mi velice chválil katolickou básnířku německou: Annette von Droste-Hülshoff.
A půjčil mi celou řadu knih, které mi rovněţ velmi chválil: šest větších svazků
Mereţkovského (v hanebné úpravě vydal z nich 5 svazků K. S. Sokol v Praze v překladě
dobrém Věry Čalounové)359 a mezi nimi nemohl se dosti vynachváliti díla téhoţ autora
„Petr a Alexej“,360 to ţe jest z celého Mereţkovského nejvýbornější. Také mi půjčil Leonida
Andrejeva z „Knihovny slovanských autorů“, a Marcela Schwoba z „Moderní
bibliotéky“,361 V. Ropšina „Kůň bílý“362 a jeden svazek Mereţkovského z „Knihovny
slovanských autorů“, kterou vydává St. Minařík v Praze, Švédská 30. A studii o Annettě
von Droste-Hülshoff, kterou napsala Gabriele Reuter, a vyšlo to ve sbírce „Die Literatur“,
herausgegeben von Georg Brandes, a vydává to Bard-Marquardt Berlin. Jest v tom
12 obrázků.

359

Dmitrij Sergejevič Merţkovskij. Deml zde snad hovoří o románu Julian Apostata (1896), který přeloţila
Věra Čalounová. Nejprve toto dílo vycházelo jako příloha měsíčníku Kronika v rubrice Volné chvíle. V roce
1906 je pak vydává Karel Stanislav Sokol v Praze. Teoreticky by mohlo jít také o dílo Leonardo da Vinci
(překl. Čalounová), to má ale jen 2 svazky. Vyšlo v roce 1907 v edici Levná osvětová knihovna, Praha,
K. S. Sokol.
360
Petr a Alexej, dílo D. S. Mereţkovského z roku 1904. V češtině vychází poprvé v roce 1908.
361
Moderní bibliotéka, ediční řada, která vycházela v letech 1903‒1914 pod vedením K. H. Hilara. Edice se
zaměřovala především na překlady moderních francouzských a anglických autorů.
362
Pod poznámkou Boris Savinkov.
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18 D
20/6 1912
Nejmilejší,
oznamuji Vám, ţe „Ţivot sv. Dympny“ uţ jest dotištěn. Zbývá ještě, knihu tu vyvázati, coţ
se stane do konce měsíce. Magnificat anima nostra...363
Teď se modlete – znova za mne. – Vaši zásilku jsem dostal. O tom a o jiném brzo
Vám napíšu.

Jakub Deml

363

Z latiny, „Naše duše velebí.“
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19 D
21. června 1912
Milý příteli,
chvilku si s Vámi odpočnu, jako hospodář, kterému ţita uţ se vlní, louky teprve za 14 dní
kosa navštíví – ploty uţ jsou popraveny, řepa okopána, zítra jen toho hnoje ještě trochu
vyvézt... Těmito obrazy chci Vám říci, ţe si odpočívám ‒ ‒ ‒ Minulou sobotu byl jsem
u p. Březiny. Včera jsem nesl na poštu poslední korekturu „Ţivota sv. Dympny“,
p. Březina mne potkal, a ačkoli jsem se vymlouval, ţe jsem přišel jenom na poštu, a tedy ne
proto, abych ho vyrušoval: přinutil mne, abych šel k němu... A tu mi ukázal dva velké
svazky italských veršův, jeţ napsal Giovanni Pascoli, který jest v této době největším
básníkem, vlašsky364 píšícím; ustálilo se o něm toto rčení: „veliký malý básník, malý veliký
básník“. To proto asi, ţe profesoři, ctitelé, nikoli ohně, nýbrţ ctitelé klasického, netroufají
si, nechtějí viděti Pascoliho velikým. Březina mi četl z Pascoliho předmluvu
a báseň „Šafrán“. Předmluva obsahuje věnování sestře básníkově365 a „Šafrán“ jest
květinou. Březina mne takto velmi šetrně, mlčky a výborně poučuje – neb se domnívám,
v tomto případě, ţe Březina měl na mysli moji dedikaci k „Ţivotu sv. Dympny“ a moje
básně na květiny...366 Březina nikdy jen nepřekládá, nýbrţ vţdy téţ vysvětluje... A ukázal
mi, jak i formou, veršem a rýmem, vyjadřuje básník myšlenku – a ten poslední, kratinký
verš „Šafránu“ jak znázorňuje to, co básník o šafránu praví: ţe se, byv utrţen a dán do vody
ve sklenici, zavírá. Fialka ve sklenici rozkvétá, ale květ šafránu ve sklenici se zavírá...
Pascoli vyjadřuje svými symboly pokaţdé něco absolutního, všeobecně platného,
něco nadsmyslného, duchovního, věčného. Kdeţto Jiří Karásek (Březina mi dal čísti
poslední Karáskovu báseň367 v Moderní revui),368 dokonale ovládaje formu, vyjadřuje vţdy
totéţ, vţdy něco smyslného, všedního, nízkého – takţe symboly, jichţ uţívá,
364

Italsky.
Sestra Giovanni Pascoliho zemřela v roce 1868. Byl to jeden z autorových traumatických dětských záţitků,
podobně jako smrt matky v témţe roce, neobjasněná vraţda otce o rok dříve či smrt bratra v roce 1871.
Všechny tyto události od dětství výrazně formovaly básníkovu symbolickou tvorbu.
366
Tyto básně později vydány pod názvem Moji přátelé (1913).
367
V Moderní revui pro rok 1912 jsou Karáskovy básně: Benátky, Bílá hora, Medea, Salvatorská legenda,
Melancholie.
368
Moderní revue vycházela v letech 1894‒1925. Zaloţil ji Arnošt Procházka s Jiřím Karáskem ze Lvovic.
Soustřeďovala se okolo ní především generace devadesátých let 19. století. Moderní revue pro literaturu,
umění a ţivot se věnovala beletrii, výtvarnému umění, umělecké teorii a kritice. Významně ovlivnila tvorbu
autorů několika generací. Dále se věnovala překladatelské a ediční činnosti. Zaměřovala se především na
soudobé moderní evropské myšlenkové a literární proudy.
365
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např. „vyhnanec, mučedník, samotář, trpitel etc.“ jsou vysoko, nedosaţitelně vysoko nad
obsahem myšlenky. Vzpomněl jsem si přitom na Oldřicha Novotného – a na to, ţe Karásek
také básnil o nejvyšším jménu, o sv. Terezii etc. Největším teď básníkem německým jest
Stefan George. Rainer Maria Rilke jest téţ velikým básníkem, jenţe má jen jednu tóninu.
Ale Rilke jest větším básníkem neţ Jul. Zeyer, neboť mystika Rilkova jest původní, kdeţto
Zeyerova odvozenou. Březina mi ukazoval knihu veršů, ve které bylo rukopisně toto
věnování:
Otokar Březina, dem Seher, Hugo Sonnenschein.
Březina pravil (a četl mi), ţe tento básník369 jest dokonalým tam, kde líčí sebe
bezprostředně, tj. v námětech anarchistických a bosáckých.370
Březina (jak obyčejně) daleko mne doprovázel, vykládaje mi o Rousseauovi,
Tolstém, – A smál se tomu, co četl v „Hlase“: ţe zemský výbor vyslovil uznání jistému
katechetovi bučovskému371 za úspěšné vyučování ve škole; – tou měrou byl biskup Huyn
spokojen při své gener. vizitaci v Bučovicích. Och, jaké blbství, o výbore, o biskupe!
„Slavíka sv. Bonaventury“ mi daroval p. Váchal; proto Váš exemplář Vám vrátím: pošlu
Vám ho se svými knihami. Překlad Oldřicha Novotného jest politováníhodný: poznáte to
sám, neboť latinský originál, jen co trochu zaplatím své dluhy, vydám také tiskem. Překlad
Oldřicha Novotného podobá se onomu celebrování kněţí katolických, kteří se za ornát
a biret stydí...372 Znám takové kněze z vlastní své autopsie:373 Pavla Huyna, Evermoda
Petrů, Dostála Lutinova, Konaříka Bedřicha, opata Zavorala (slyšel jsem dvě věty jeho
kázání) a nesčetné jiné... Jen čtěte tištěná kázání z továrny F. B. Vaňka neb Jiráska...
Březina pravil mi: „Váš překlad „Slavíka“ se mi více líbí, neb jest pracnější, takţe
pravdivěji odpovídá originálu, a prostší – kdeţto překlad Novotného jest z tohoto světa, to
není Bonaventura, to jest Vrchlický, to jest především Novotný sám, – „rozšílelá“ –
Novotný má ve svých verších („Slavíka“) mimoto škaredé chyby – o věcných,
obsahových chybách zatím nemluvím, ale má chyby v cézurách,374 např. takovéto:
„Rozkoší co lázeň ta i krm sladká tají! Přijímajícímu ji hodně klíč je k ráji,“375 To
jsou dva verše; prosím Vás rozumíte tomu: rozuměl byste tomu, kdyby Vám to někdo četl?
369

Hugo Sonnenschein.
Tuláckých.
371
František Raška.
372
Ornát – liturgické roucho, které uţívají kněţí v římskokatolické církvi, látkové svrchní roucho; biret –
liturgická pokrývka hlavy pouţívaná v římskokatolické církvi.
373
Zkušenosti.
374
Cézura, neboli přerývka. Mezislovní předěl spadající dovnitř stopy. V některých typech veršů je postavení
césury přísně normováno. Uplatňuje se také jako prostředek rytmické diferenciace.
375
In: Novotný, Oldřich: Slavík svatého Bonaventury, Politika, Praha 1910; str. 22.
370
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Caesura mezi „ji“ a „hodně“, tedy přerývka v jednom pojmu, chci říci: rozříznutí
přirozeného celku, jablko rozkrojené, kde má býti celé!! A těchto právě chyb má Novotný v
„Slavíku“ jak naseto!
Takto jsem Vám v krátkosti popsal svoji vizitaci u Otokara Březiny. Kdybych měl
popsati celou tuto návštěvu, nebyl bych hotov za den... Předposledně zase mi Březina
vypravoval o Chestertonovi – o nové knize jeho detektivních povídek, ve kterých proti všem
ostatním věrám dokazuje samospasitelnost katolicismu...376 Co mi o této věci vypravoval
Březina, a zvláště svým hlasem, tedy tím, čeho mi nezjevil slovem, o tom chci já
vypravovati v některé své básni: měl jsem ji hned v mysli, celou mohl jsem ji, přišed domů,
hned celou napsati, ale přišlo mi zároveň na mysl, ţe jest to mnohem delší, aby na to stačila
jedna noc... A proto jsem (o 10. hodině večer) sedl a psal jsem bez přestání do
3. hodiny ranní – list p. Váchalovi...
„Ţivot sv. Dympny“ jest obsahem a úpravou tiskařskou tak krásný – aţ jest mi líto,
ţe takové knihy tak brzo snad zase nevydám... A proč jest krásnou tak obsahem? Protoţe
jsem měl takový pokoj od své „církevní vrchnosti“, ţe jsem ji napsal jedním dechem, za tři
dni…, ničeho nevěda o zemi, a nevěda, co jím, co piju, kam jdu, s kým mluvím...
Jsem Vám velmi povděčen za ty broţury o Vašem dědu, který byl básníkem. 377 Četl
jsem Balcárkovo jméno a verš378 v „České lyře“,379 kterou vydala Unie,380 a hned tehdy mi
napadlo, není-li to Váš příbuzný. Nezapíráte svého předka-básníka, ani Váš otec,381 a proto
tím více se teď těším na svou budoucí návštěvu v Krahulově... a na Vaši u mne. Musíte ke
mně zavítati, ukáţi Vám, co se nedá posílati poštou. ‒ Tolik prozatím. To ostatní pošlu Vám
brzo tištěno. Jak vidíte, mám nouzi o papír – všechno (a mnoho) jsem popsal v době
nedlouhé. Také jsem uţ poslal do tisku svou „Rosničku“382 – deník...
Typografická úprava „Slavíka“ se Březinovi nelíbí, ty trojlupínky mezi verši jsou
prý jako lezoucí brouci... A také se Březinovi nelíbí ty dřevoryty, dělají prý neodstranitelný
376

Deml zde pravděpodobně mluví o Chestertonově knize Manalive (1912), v češtině jako Muţ, který byl
příliš ţivý (1925).
377
Deml tu má pravděpodobně na mysli Balcárkova strýce, Aleše Balcárka (viz Jmenný rejstřík). Balcárkův
dědeček se jmenoval Antonín a byl sedlákem v Šumvaldu na Moravě.
378
Verše Aleše Balcárka vyšly souborně roku 1913. Uspořádal je doktor Miloslav Hýsek pod názvem Básně
Moravana Aleše Balcárka se zbytky jeho denníku a korespondence. V Praze vydal František A. Urbánek,
básníkův přítel.
379
Česká lyra, Nárys české lyriky novodobé uspořádal Fr. S. Procházka, Česká grafická Unie, a. s., 1910. Od
Aleše Balcárka je zde báseň Stesky osiřelého (str. 194)
380
Česká grafická Unie, a. s. (1899‒1949), praţský polygrafický a nakladatelský podnik a knihkupectví.
Prvními předsedy Unie se postupně stali J. Otto, E. Just, J. Vilím. Vrchní dozor nad tiskárnou měl J. R.
Vilímek. Název podniku se v průběhu let různě měnil, v letech 1903‒1918 to byla Česká grafická akciová
společnost Unie.
381
Adam Balcárek.
382
Rosnička, Demlova původní kniha, která vychází v roce 1912.
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dojem karikatur... Za to se Březinovi líbí Váchalovy dřevoryty k mým knihám: „Hora
proroků“ a „Hrad smrti“. Uvidíte, ţe jsou zcela jinačí... Ale toť pochopitelno: dřevoryty
k „Slavíku“ jsou debutem, prvotinou Váchalovou...
Pozdravuji Vás!

Jakub Deml
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20 D
30/6 1912
Milý příteli Evermode,
jak bude věc hotova, pošlu Vám exemplář „Sv. Dympny“ vázaný. Zatím přijměte tento
broţovaný. A napište mi, jak se Vám líbí úprava a obsah. A také nyní můţete posoudit, jaký
je rozdíl mezi oběma „Slavíky“, mezi českým a – moravským.383 Na Vaši pochvalu se
těším. Svého „Slavíka“ vydal jsem pro děti, jak vidíte, tedy nikoli pro bibliofily!
Váš vděčný ţnec (neb Vy jste zaséval, jak vidíte z onoho dlouhanáckého dialogu ve
„Sv. Dympně).384

Jakub Deml
Ludvíku Bláhovi a těm ostatním Praţanům pošlu „Sv. Dympnu“ aţ bude vyvázána – anebo
uţ takto a potom zas?

383

Slavík svatého Bonaventury v překladu Oldřicha Novotného a v překladu Demlově. Viz Oldřich Novotný a
poznámku k dopisu č. 13 D.
384
Deml má pravděpodobně na mysli promluvu k nejmenovanému příteli, která se ve Svaté Dympně počíná na
str. 24 a končí na str. 45. Podle jednotlivých motivů zmiňovaných v knize i v korespondenci se pravděpodobně
jedná o pasáţ inspirovanou Demlovými hovory s Balcárkem.
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21 D
10/7 1912
Příteli,
obávaje se, ţe „V Zabajkalí“385 bude konfiskováno, posílám Vám 1 výtisk se svým
podpisem a ty ostatní exempláře rozdělte svým přátelům (ale praţským nikoli, těm pošlu já)
a které výtisky Vám zbudou, ty mně prosím Vás uschovejte pro strýčka příhodu.
Doslýchám se, ţe Florian míní se odstěhovati zase do Staré Říše: Lotr jenom
c. k. soudům utíká, hraje si stále na schovávanou. Kde ho ţalují neb stíhají, odtud prostě
uteče... Pozdrav!

Jakub Deml
Vašich 20 K jsem dostal; díky.

385

V Zabajkalí, Demlova kniha, která vychází v roce 1912. Jedná se o historii Demlova rodu, který autor
situuje do Ruska. Později Deml knihu doplňuje a vydává jako Mohylu (1926).
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22 D
23/7 1912
Milý příteli,
co jest na druhé straně, to bylo pro Vás napsáno uţ dávno. Vyciťujete z mého dopisu, ţe
jsem se ve Vás zklamal. Vaše cítění jest prorok falešný, nevěřte mu. Nic takového jsem
o Vás nemyslil a nemyslím. Vaše duše není tak ve slovech a v písmu jako ve vůli
a v – penězích. Proto se ve Vás neklamu a povaţuji Vás stále a věrně za svého jediného
přítele a bratra ze všeho kléru českomoravského. Nesmíte mi tak uţ nikdy psát o své
malomyslnosti.
Dnes Vám jiného nepíšu, ač jest toho velmi mnoho, co bych Vám mohl sděliti, ale
těším se, ţe mne brzo navštívíte osobně. Svůj příchod oznamte mi zavčas, poněvadţ hodlám
odjeti ze Šebkovic – na východ a na západ. –„Hora proroků“386 uţ je v tisku. Tyto dni
vydám roztomilou kníţečku, která se jmenuje „Rosnička“; dosud, bohuţel, nevím, koho
bych poctil dedikací. A věnovati knihy stále týmţ osobám není ani hezké. A nových osob
neznám... A kaţdému také všechno nesluší... Moje „Rosnička“ jest trochu neslušná... Jen
aby mi ji nezkonfiskovali. Ora pro me!387
Váš týţ Jakub Deml

Proti jednomu nepříteli (a toho jste nemohl myslet svými větami) jsem zcela osamocen:
proti Florianovi (se Stříţem). Na toho nestačí Vaše holubičí prostota, ani Vaše zkušenost
zla.
Ti ostatní, biskupové, konzistoře, klérus, to nejsou moji nepřátelé – neb nenazývám
nepřítelem, koho přemáhám, koho přemoci mohu, chci-li. Ale jsou nepřátelé, které přemoci
můţeme, ale nechceme. A takovým nepřítelem jest Florian (se Stříţem), takovým
nepřítelem byl farář bystrcký P. Koubek...
Mám Vám to vysvětlit podobenstvím? Florian jde mimo venkovský záchod – nebo
jde ve městě po ulici, uvidí psí lejno, vezme je do ruky, hodí je člověku na záda, a řekne: já
z Prasečína, ţebrák nevděčník... Lidé vidí, ţe napadený není takto vinen, ale nezastanou se
386
387

Anna Kateřina Emmerichová.
Z latiny, „Pros za mne!“
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napadeného, a sám napadený se neospravedlňuje, ‒ proč? Poněvadţ jest to per se škaredé...
per modum směšné.388 Florian se konejší, ţe o této utrhačnosti ničeho neví naše nynější
katol. morálka…

388

Jednak škaredé, jednak směšné (do slova skrze tento způsob, tímto způsobem).
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23 D
22/8 1912
Drahý příteli,
chtěje Vás přesvědčiti o opaku, poslal jsem panu opatovi Zavoralovi „Ţivot sv. Dympny“
a „Slavíka“ rekomandovaně, a pan opat Zavoral mi tuto zásilku okamţitě vrátil, jak vidíte.‒
Jeho sympatické otázky, které o mně kladl a klade Ludvíku Bláhovi, byly a jsou opatskou
lţí, anebo ještě více: chytráctvím, léčkou na chytání hejlů... Já tuto zkušenost Ludvíkovi
Bláhovi neřeknu, chcete-li, řekněte mu to sám a připomeňte mu, chcete-li, tyto dvě věci:
1.) ţe mi vskutku křivdil, kdyţ si tak vykládal moji zásilku na pana Klementa,389
nedůvěřovav mému instinktu chrtímu ohledně představených jeho na Strahově;
2.) aby byl pro příště opatrnějším, kdykoli na Strahově někdo se vyptává na Jakuba
Demla.
Pojedete-li do toho Jinošova, do Bíteše, velice byste mne potěšil, kdybyste se stavil
v Šebkovicích, neboť bych jel moţná potom s Vámi; pojedou-li i Vaši milí, otec390
a matka,391 a nechtějí-li se trmácet oklikou na Šebkovice, můţete Vy přijet ke mně o den
dříve, na nocleh (místa mám dosti pro Vás, i u oltáře) a ráno bychom časně přišli k vlaku,
a mohli bychom jíti spolu pěšky na vlak aţ do Třebíče: já znám cestu nejkratší, takţe za
2 hodiny bychom tam byli. Téţ proto Vás zvu opět do Šebkovic, poněvadţ jsem Vám
všechno neukázal, rozpomenuv se na mnohou věc aţ po Vašem odchodu. Kdybyste však
nemohl přijíti sem, sdělte mi, kterou hodinu a minutu budete na štaci v Třebíči, odkudţ bych
Vás doprovodil (bude-li mi moţno) do Jinošova, neboť bych rád ještě s Vámi mluvil.
Kryl a Scotti z Nového Jičína392 mi sdělují tajemství, ţe Florian zas uţ tiskne proti
mně veřejný dopis ve své publikaci „Nova et vetera“.393 Florian jest zlý – a já chtěl uţ mlčet.
Pozdravuji Vás i p. rodiče!

Jakub Deml

389

Klement Vladimír Šebesta.
Adam Balcárek.
391
Františka Balcárková.
392
Karel Kryl (1878–1943) a Ferdinand Scotti (1882–1952) vlastnili tiskárnu v Novém Jičíně, kterou v roce
1909 koupili od vdovy po Františku Vyhnánkovi. František Vyhnánek (?–1909) ji odkoupil dva roky před
svou smrtí od Rudolfa Války. Vyhnánek spolupracoval mimo jiné i s Josefem Florianem. Kryl a Scotti tuto
tiskárnu pozvedli na jednu z nejlepších u nás. Vyhledávali je především autoři bibliofilských tisků.
393
Nova et vetera, edice Josefa Floriana vycházející v letech 1912–21. Časově navázala na Studium. Ve
sborníku ze srpna 1912 Florian otiskl některé dopisy adresované Demlovi, v nichţ mu vytýká, ţe pomlouval
sluţku faráře Evermoda Petrů. Dopis je datovaný „v den Nalezení sv. Kříţe r. 1911. In Nova et vetera, srpen
1912; kapitola Z psaní Josefa Floriana, str. 4.
390
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24 D
28/8 1912
Můj milý,
nejel jsem do Jinošova a do Krahulova téţ nemohu, očekávaje „Rosničku“. Avšak sděluji
Vám věc potěšitelnou: „Hora proroků“ uţ se tiskne ve 300 exemplářích, jak jste si přál:
doplatím za tu dodatečnou sazbu asi 80 Korun. Florian uţ vydal „Nova et Vetera“, kde mne
zase hrubě špiní:394 mezi jiným otiskl prý tam i moje dopisy, které jsem kdysi napsal na
komando Florianovi a ve kterých † pana auditora Ševčíka napadám, arci s tím skrytým
úmyslem, aby nikomu jinému ţádných peněz nedával, neţ Florianovi... Uveřejniv teď (proti
mému výslovnému zákazu) tyto moje listy, chce Florian veřejnosti dokázati, ţe
P. Jakub Deml jest špinavec, kdyţ na jedné straně se dělá takovým přítelem † P. Jos.
Ševčíka, a na druhé straně ho špiní... A Florian tím chce docíliti i toho, aby mně nikdo
nevěřil a ničeho mi nedával, an jsem bezcharakterní...
Naše mstivá kněţská veřejnost velice ráda uvěří, ţe všechna moje bezcharakternost
nepocházela z Floriana a není Florian...
Uvidíte, můj nejdraţší, ţe moje utrpení jest nevýslovné a nevyléčitelné... Florian jest
bezcharakterní padouch, kterému není svatým ţádný zákon a ţádná pieta. Triumfuje jen
nekonečnou sprostotou...
Ostatní Vám sdělím do Radonic.
Váš Jakub Deml
Pozdravuji Vaše milé rodiče!395
Neuvidíme-li se uţ na Moravě, uvidíme se zas někdy v Čechách – tj. v Praze. Ludvíka
Bláhu poučte o mém jednání vůči němu a o sladkostech J. M. opata Zavorala..., který
z prostých duší tahá jenom rozumy, aby je mohl pak s jejich láskou zardousit. Pakáţ
prelátská. Opat Zavoral jistě potřebuje o mně informací pro kata Huyna. Florian proti mně
pracuje rovněţ s tímto úmyslem!
394

Florian zde otiskuje své dopisy adresované Demlovi z roku 1911, v nichţ mu vyčítá pokrytectví a to, ţe
pomlouval sluţku faráře Evermoda Petrů. Je zde zároveň otištěn i Florianův dopis Josefu Ševčíkovi
z 24. července 1911, kde je zmínka o tom, ţe Deml ţádal Ševčíkovým jménem zpět spisy sestry Mechtildy.
395
Adam Balcárek, Františka Balcárková.
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25 D
3/9 1912
Milý příteli,
třicátého srpna poslal jsem Vám balík Rosniček; musíte mi sdělit, zdali jste je v pořádku
dostal! – Budete-li míti kdy, navštivte na 5 minut pana Váchala (Vinohrady, Kladská 3)
a pozdravujte ho ode mne; nezapomeňte, přijda tam, říci potichu „pax huic domui“.396
Největší radost z Rosničky má pan Lederer, který mně píše: „Kdybyste mne byl lépe
natrefil, byl bych si dovolil Vám stisknout ruku. Přečetl jsem kníţku hned včera večer;
kdybych věřil, řekl bych Vám téţ: „Pomáhej Pán Bůh!“ Takto přijměte aspoň upřímný
pozdrav“ – A ačkoli mne týţ p. přednosta před týdnem půjčil 40 K pro jistého mého, náhle
upomínajícího věřitele – posílá mi dnes 5 K s tímto podotknutím: „vím, ţe tím „Rosnička“
není zaplacena, ale přijměte aspoň splátku.“ – A týţ den poslal mi újezdský p. farář za
„Rosničku“ 1 K. Porovnejte tyto dva lidi: věřícího a „nevěrce“... A toto jsou moje dosavadní
příjmy za „Rosničku“...
Jiného Vám zatím nepíšu.
Ta ţaloba proti „Studiu“ hnusí se mi tak, ţe nevím, podniknu-li ji... Chápete to
zajisté ‒ ‒ ‒ vţdyť se tak nerad vytrhuji z práce – a mám se handrkovat s cikány? A mám
vyhazovat na cesty peníze, kterých nemám? Vskutku, hnusné...
Pozdravujte téţ Ludvíčka Bláhu a p. Klementa,397 uzříte-li jej – ba i toho
marnotratného syna P. Vavřince,398 který to přivedl jiţ tak daleko, ţe pase vepře... Mám
s ním ţivou soustrast, jest všecek přepadlý, ze samých postů duchovních...
Váš vděčný

Jakub Deml

396

Z latiny, „mír tomuto domu“.
Klement Vladimír Šebesta.
398
Vavřinec Jan Novotný.
397
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26 D
6/9 1912
Milý příteli,
píšu Vám narychlo. Posílám Vám krásnou „Půlnoc bohů“,399 nepochybíte, pošlete-li
15 K malíři Váchalovi (brzo) s podotknutím, zač mu to posíláte, ale aby nepřišel do
rozpaků, podotkněte, ţe tu knihu jiţ jste dostal ode mne. – Já téţ potřebuji sice peněz
nemálo, ale Váchal mi právě udělal 7 překrásných, dodatečných dřevorytů k „Hoře proroků“
a já mu nemám co poslat. ‒ Za „Rosničku“ taky mně nic nejde. Panu Březinovi se
„Rosnička“ nesmírně líbí, ty listy a exegeze400 – a Stanislav K. Neumann napsal o ní dlouhý
fejeton401 do „Lidových novin“,402 kde mne velice chválí, nazývaje mne velkým básníkem.
Později Vám to pošlu. ‒ Co je to platno, jsem-li bídný bídník! ‒
Váš Jakub Deml
Panu Váchalovi posílám právě peníze já sám, proto Vás prosím, abyste Vy mu peněz
neposílal, nýbrţ abyste to poslal mně, tak jest to lépe! Abychom pak neplýtvali zbytečně
frankaturou, posílám Vám šek, s velikou prosbou, abyste jej nejdéle do 8 dní odevzdal
poště... Hleďte, uţ Vám určuji i termín, ale jest to na věc svatou a velevýbornou, a také jste
mi slíbil, ţe nemaje sám, dovedl byste vypůjčiti... A já si uţ nevím jiné rady... Sdělte mi,
bylo-li Vám to moţno ‒ ‒ ‒

399

Půlnoc bohů je kniha Rudolfa Medka, která vyšla v roce 1912. Jedná se o soubor lyricko-epických balad
zdobený dřevoryty Josef Váchala.
Rudolf Medek (1890–1940), český spisovatel a legionář za první světové války (v Rusku). Před první
světovou válkou se věnoval tvorbě básnické. Po válce se specializoval na legionářskou tematiku.
400
Výklad textu, zvl. Bible.
401
Neumann, Stanislav Kostka: Setkání s katolíkem, Lidové noviny, Brno, 4. září 1912. In: Deml, Jakub: Pro
budoucí poutníky a poutnice, Votobia, Olomouc 1995; str. 24.
402
Lidové noviny, deník Lidové strany, který vycházel v letech 1893‒1952 v Brně a v Praze.
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27 D
11/9 1912
Drahý Vladimíre,
posílám Vám fejeton Neumannův. Příleţitostně mi jej vraťte, třeba za měsíc. Chci míti své
vavříny a trny pohromadě. Váchal mi sděluje, ţe „Moderní revue“ zle a zle trhá mé
„Zabajkalí“,403 Váchal mi píše, ţe jest tato „kritika“ z návodu jednoho pána, jejţ mi
jmenuje. Tak, nebo tak – já se nerozhněvám, vím, proč jsem co napsal. O spravedlivosti
„Moderní revue“ vím uţ ledacos. Dnes mi psal p. Březina; a vzkázal, ţe mne po zítřku
navštíví. A dnes přiletěl na kole sem bohoslovec krahulovský, 404 jsa vyslán stareckým
P. Fraňkem, abych uţ jel do Starče dělat přes neděli – faráře!! Najednou jsem – dobrý. Ale
bude-li moţno, půjdu zítra na štaci, abych „faráře“ zastupoval a návštěvu pana Březiny –
ztratil. Tak to mám vţdy, v kaţdém štěstí. Také v „Právu lidu“405 (Večerník ze 7. září 1912)
jest fejeton o „Rosničce“.
Váchal mne blahoslaví do nebe, ţe prý skrzevá tu „Rosničku“ se mu hrnou
objednávky a peníze, jak dosud nikdy. A přísahá mi věrnost a poddanost na věky. Je to
hodný člověk, dítě. Od soboty do dneška jsem leţel, spoután kloubovým revmatismem, jako
kaţdoročně v tento čas.
Mám ještě mnoho zpráv pro Vás, můj milý, a mnoho na srdci, ale všeho se dovíte,
a doufám, ţe nám Bůh popřeje, abychom se spolu radovali zde i na věčnosti, anebo aspoň na
věčnosti. Na ten úmysl odsluţte, prosím Vás, mši svatou (co nejdřív) za † Jaroslava
Vrchlického. Zemřel 9. září o ¾ na 10 v noci, zaopatřen svátostmi. Nyní začínám redigovati
(to

znamená

tvořiti)

do

tisku

novou

svoji

knihu:

„Pro

budoucí

poutníky

a poutnice“.406 Mám z toho radost, koupaje se v ideji, ale jak to dopadne, to se uvidí. Chci,
aby to bylo výborné.
Váš Jakub Deml
403

V Zabajkalí, Demlova kniha, která vychází v roce 1912. Jedná se o historii Demlova rodu, který autor
situuje do Ruska. Později Deml knihu doplňuje a vydává jako Mohylu (1926).
404
Mohlo by se jednat o některého z kaplanů u pana faráře Augustina Fraňka, faráře ve Starči, kam byl patrně
uţ tehdy Krahulov přifařen. V roce 1912 byli ve Starči kaplani dva: Viktor Jeřábek (narozen 1885, vysvěcen
1908) a František Roupec (narozen 1883, vysvěcen 1910).
405
Právo lidu vycházelo v letech 1892‒1948. Jednalo se o periodikum vydávané Československou stranou
sociálně-demokratickou. V roce 1893 vycházel coby čtrnáctideník v Kuklenách u Hradce Králové, později
v Humpolci a nakonec od roku 1896 v Praze. V roce 1897 se mění na týdeník a koncem roku na deník. Od
roku 1912 se vydává současně Večerník Práva lidu. Přispívali sem například B. Šmeral či I. Olbracht.
Pravicově zaměřený majitel A. Němec však znemoţňoval vydávání Práva lidu jako orgánu levice. Proto od
roku 1920 začíná vycházet Rudé právo. Právo lidu se tak stává spíše orgánem pravicovým.
406
Pro budoucí poutníky a poutnice, Demlova kniha, která poprvé vychází v roce 1913. Dřevoryty pro tuto
knihu vyhotovil František Bílek.
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28 D
20. IX. 1912
Nejdraţší milý,
dopis Váš dostávám, s oním šekem i fejetonem. Ne, uţ nejsem ve Starči. Ne, nebyl jsem
v Krahulově, sotva vţdy do kostela jsem mohl, bylť jsem churav, revmatické píchání
v kříţi, v pravém kloubě, ba i v pravé noze. Uţ 14 dní uplynulo, co mi to začalo, uţ tolikrát
a tak jsem se léčil (i doktora mi ve Starči zavolala milosrdná farská sluţka), a přec ještě
jakési reziduum v zádech cítím. Ostatně, mívám to kaţdoročně v tento čas. A ostatně jen asi
tři dni jsem leţel „jaksepatří“, a bezpochyby (ani dost málo nepochybuji, ţe) Bůh poslal na
mne tuto nemoc, jako se dává chomout na koně, a nestačí-li chomout, jsou ještě jiné věci na
ukrocení zvířete. Ano, tři dni jsem leţel, ale tímto leţením začala v mém duchu
a srdci tak krutá, tak těţká práce, ţe jsem skoro zcela zapomínal na své bolesti fyzické
a lítal i běhal v takové duševní výhni, ţe jsem dnes – hotov. Nelekejte se. Jsem hotov ve
smyslu nejlepším. Jsem hotov s jistou prací, která Vás potěší víc, neţ všechny moje
dosavadní knihy dohromady. Čtrnáct (skoro) dní jsem byl v podsvětí a urval jsem tam jakýsi
drahokam modrého atlasového lesku – ale, ach, kolik a jakých hrůz jsem při tom zakusil!
Jsem velmi vysílen (včera večer měl jsem mozek uţ jako uvařený), ale dnes v poledne
napsal jsem ještě tyto věty: „Čí jest tato ruka? Kdo to stojí nade mnou? Jakým zákonem se
zjevil a zmizel?“
Puntík a dost. Sto patnáct celoarchových stran. Tiskárna uţ to má v práci. Papír jsem
vybral velmi krásný (pravý anglický velín), ta věc za to stojí. Jistě se ptáte, jak jsem pokřtil
tuto novou knihu. Ano, pokřtil jsem ji, ale titul její změním, poněvadţ jsem změnil svoje
rozhodnutí o velikosti knihy. Chtěl jsem tentokrát udělati velmi velikou knihu (ale někdo
zas

by

mi

vytkl

nestylovost),

kterou

jsem

nazval:

„Pro

budoucí

poutníky

a poutnice“. Ale dnes, uváţiv to vše, rozhodl jsem se, ţe udělám knihy tři, nebo čtyři...
A dosud nevím, jak tuto první nazvu... „Ledňáček“? Ale to bych musel zase vysvětlit
nějakou dedikací: 1.,2.,3.,4. ‒ „Mořské oko“? „Moje srdce“? „Lesní studánka“? „Hoře
azuru“? ‒ Snad něco vymyslím. ‒ Ty knihy pošlete do vazby p. Bradáčovi, ale počkejte
s tím, dokud se nedovím jeho nynější adresy (napíšu o tom „Dělnické“). Panu Váchalovi
jsem Vaši „Půlnoc bohů“407 zaplatil, ale můţete p. Váchalovi poslat 15 K s otázkou, zdali

407

Půlnoc Bohů, viz poznámku k dopisu č. 26 D.
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by Vám neudělal nějaké „ex libris“408 (jedno). „Notantur Lumina“ a „Homilie“ – pardon, vy
jich nemáte ve stejném formátě, chtěl jsem Vám totiţ říci, abyste si obě knihy dal svázat do
1 svazku. „Člověka“409 a „Cestyvěz“410 dejte si vázat zcela do pergamenu!
„Hora proroků“ jaksi uvízla, tím doplňovacím tiskem – ale nevadí, přece doufám, ţe
kniha ta vyjde za 5‒6 neděl jistě. Od té doby jak jste byl na Moravě, jsem nedostal
korektury.
Potřeboval bych kaţdý měsíc 100 K pro tiskaře, pak by to šlo radostně. Tento měsíc
byl poţehnaný: ta paní, které jest „Rosnička“ napolo věnována,411 poslala mi včera 100 K,
ale rukou cizí a z jiného města, a ne za „Rosničku“, nýbrţ na intenci mešní, a vzkazuje mi,
jak se pozdraví, ţe mi bude psát. Těmi „Rosničkami“ chtěl bych posléze obnoviti slávu
a důleţitost sborníků (almanachů) v tom smyslu, ţe ‒ buda míti více peněz ‒ bych v těchto
„Rosničkách“ uveřejňoval pak i myšlenky, duchovní zkušenosti a původní i překladatelské
práce téţ jiných autorů ‒ umělci téţ by mi šli rádi vstříc, neb tím přicházejí ve styk
s obecenstvem. – Chápu tedy, ţe tyto dni psal mi opět p. Konůpek, ač se na mne zřejmě
zlobil (téţ proto, ţe jsem mu dluţen). Kalašová mi poslala 2 své překlady tištěné (věci
dobré), téţ nakladatel Pelcl dnes mi vřele psal. Jedna nakladatelská (bibliofilni) firma
z Hamburku objednala a zaplatila moje publikace a psali o ně – česky, a dávají mi na ruku,
ţe jejich umělci také by mně rádi něco pracovali...
Knihkupec brněnský objednal si všechny moje publikace, ‒ jak vidíte, nelze mi těch
„úspěchů“ ani vypočítati. V „České revui“412 byl sympatický, chvályplný referát413 o mém
„Slavíkovi“ – takové věci přece musím také tisknout, přece si musím také dělat „reklamu“,
tak vidíte, ţe nesmím přestati na jedné rosničce! Čáp české veřejnosti chce více rosniček...
A víte co? Já budu sám svoje knihy – kritizovati, a při tom řeknu, který kritik byl ničemou.
Peněz mi neposílejte, ale aţ jich trochu budete mít, tak mi sdělte a já Vám pošlu šek.
Sice si Šebkovští414 budou myslit, ţe jsem milionářem! Ten předsudek by mně škodil.
408

O tomto ex libris se zmiňuje i Váchal ve svých vzpomínkách. Vytvořil je 15. 9. 1913 za 25 K 20 h včetně
tisku v tiskárně.
409
Ernest Hello napsal soubor studií s názvem Člověk, jeden z prvních překladů vytvořil Josef Florian, vydal
Jos. Florian, Stará Říše, 1909.
410
Cesty věz nebo Vidění a zjevení Demlův překlad svaté Hildegardy z roku 1911.
411
Eliška Wiesenbergerová.
412
Česká revue vycházející v letech 1907–1930, politická a kulturní revue českého liberalismu. Časopis
navazoval na stejnojmennou revui z let 1897‒1903 a Novou českou revui (1904‒1905).
413
Jakub Deml: Slavík svatého Bonaventruy, Česká revue, roč. 1911‒12, Národní strana svobodomyslná,
Praha 1912; str. 700‒701.
414
Deml se stěhuje do Šebkovic 12. února 1912. Tamní obyvatele znal osobně, protoţe tato obec náleţela
k babické farnosti. Usadil se v domě č. 32 u rolníka a pozdějšího starosty, Jana Pánka. Básník je v obci velmi
oblíben a měsíce strávené v Šebkovicích patří k těm nejkrásnějším, jaké proţil. Uţ 17. října 1912 však přichází
příkaz konzistoře, aby Deml Šebkovice opustil a odstěhoval se do velkého města.
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Konejte (prosím) několikrát Memento415 za tyto mrtvé:
Jaroslava Vrchlického
Boţenu Němcovou
Karla Jar. Erbena
Karla Hynka Máchu
Felixe Jeneweina
Hanuše (t. j. Jana) Schwaigra
Julia Zeyera
Josefa Sládka
a za tyto ţivé:
Václava Jebavého (Březinu)
Elišku paní416
Mathildu pannu417
Alfonse profesora laika
Leopoldu Tenorovu
Josefa Váchala
anebo: pro omnibus amicis et benefactoribus nostris.418
Třeba dnes za toho zítra za onoho etc.
Zdá se, ţe proti všem mým přátelům Bůh ţárlí..., anebo ţe jsou pod těţkou tajemnou
kontrolou. ‒ „Rosnička“ (a „Sv. Dympna“) mi zjevila, kolik lidí mne miluje, chci říci: kteří.
Velmi srdečně mi psal P. Odvalil (jenţ snad bude o mých kníţkách referovat), potom jeden
profesor gymnazijní, a jedna učitelka, která (sama jsouc novým abonentem mým) mi poslala
peníze uţ ale na 5 „Hradů smrti“. Všechny subskripční peníze padly na moje dluhy, a tak
jest mi opravdu do smíchu, pomyslím-li, z čeho neb zač jej postavím... Z toho vidíte, ţe
nikdy nemám dost peněz, a jakmile stluču 50 K, uţ to letí tiskařům, coţ jest pro nás
a pro svatou věc nejvýhodnější. Abych měl sám jakýsi přehled po našem království, hodlám
vydávati svoje Acta, tj. hodlám pokračovati v těch a takových kníţkách, jak byla
„Rosnička“ ‒ ten způsob jest nejvýhodnějším i z vnějších, i z vnitřních důvodů:
1) kdekdo jí rád „nářez“, protoţe si můţe vybrati,
415

Upomínka, vzpomínka.
Eliška Wiesenbergerová.
417
Mathilda Vaňková.
418
Za všechny přátele a dobrodince naše.
416
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2) v našich českých ubohých poměrech literárních obstojí jen obchody se „smíšeným
zboţím“
3) naše „inteligence“ má ráda věci stručné, informační, poněvadţ jest ucuchána
školami a ţurnály a kanceláři,
4) téţ já miluji formu aforistní, modlitby střelné, dřevoryty, úsečnost, nápovědi,
fakta, věci osobní a jen osobní...
5) Kníţky menší moţno vydávati častěji, čímţ se stále oţivuje kontakt s čtenáři
a zmatek mezi „kritiky“, kteří pitomci myslí (jako v „Moderní revui“ a v „Národní
politice“), ţe můj nos jest dostatečným dokumentem proti mému srdci a ţe lze jednu moji
publikaci souditi bez ohledu na druhé, které jsou pak okem, ústy, čelem, takţe teprve
několik knih tvoří celou tvář člověka a několik postav celý obraz, a několik obrazů celý
cyklus ‒ a moje mlčení atmosféru ‒ ó pitomci! Ne pitomci, nýbrţ darebové, poněvadţ
pokrytecky přehlíţejí moje mlčení, které jest v mých knihách zrovna tak důleţitým
činitelem jako v hudbě... Nechci dokonalou knihu, chci dokonalou duši. Moravskou.
A svou.
Kníţky ţádané Vám posílám. Pozdravuji Vás tisíckrát. Z toho ze všeho vidíte, ţe jste
necelebroval za † Jar. Vrchlického darmo. Mohl byste (prosím) celebrovati za nemocnou
paní Elišku.

Jakub Deml
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29 D
28/9 1912
Drahý a milý!
Ten šek Vám posílám ochotně... Tento týden jsem byl stále mimo dům; v Praze jsem byl.
Na výstavě „Sursumu“.419 Byl jsem první noc hostem P. Odvalila na Pankráci. Potom jsem
byl hostem p. Váchala. Co jsem viděl a pocítil? Jak Vám říci tu spoustu dojmů? Aspoň Vám
je povypočítám:
1) mluvil jsem s Pacovským, který mne poznal v „Dělnické tiskárně“. Ptal jsem se
ho, jak mne poznává? Odpověděl, ţe dle toho, ţe vyjednávám a mluvím s faktorem
o „Hoře proroků“. Já mu na to řekl s úsměvem: „Anebo dle toho, ţe kromě mne ţádný jiný
kněz do „Dělnické“ nechodí?“
Pacovský mne zavedl do Muzea.420 Tam si mne přál vidět asistent Muzea,
spoluredaktor „Veraikony“421 pan Dolenský, který od kohosi dostal moji „Rosničku“
(a líbila se mu) a který jest (prý) volnomyšlenkářem. Milý pan Dolenský ukazoval mi celou
knihovnu a nabízel se mi, ţe mi z oboru knihovního všechno obstará, budu-li něčeho
potřebovati, např. kdybych z Muzea potřeboval nějaký kniţní originál k reprodukci pro
některou svoji knihu atd. Vidíte, milý příteli, jak se mi poklady otvírají...
2) V „Dělnické“ mi řekli, ţe „Hora proroků“ bude za 14 dní dotištěna. A já jim řekl,
ţe jim pak dám hned do tisku „Hrad smrti“.
3) Mluvil jsem s Ludvíkem422 i s p. Klementem.423
4) Mluvil jsem s nakladatelem Pelclem.
5) byl jsem v biografu „Lucerně“,424 uviděv tam euchar. kongres a jiné komedie.425

419

Sursum (1910‒1912), umělecké sdruţení. Název vznikl z lat. sursum corda (vzhůru srdce). Sursum
sdruţoval autory druhé symbolistní generace. Snaţili se především o zachycení stavu duše a vnitřního ţivota
člověka. Cílem bylo jakési „nadvědomí“. Někteří z autorů byli původně spojeni s katolickou revuí Meditace.
Celé sdruţení se nechávalo ovlivňovat mystikou, magií, okultismem a theosofií. Členy byli např. Emil
Pacovský, Jan Konůpek, Josef Váchal či Jan Zrzavý. Výstava uměleckého sdruţení SURSUM, kterou Deml
navštívil, trvala od 22. září do 21. října 1912 v praţském Obecním domě. Navštívilo ji 1200 lidí. Byla druhou a
zároveň poslední společnou výstavou sdruţení.
420
Národní muzeum.
421
Revue Veraikon (1912‒1937), časopis vyznavačů „nové spirituality“, který zakládá Josef Váchal spolu
s Emilem Pacovským, Františkem Koblihou, Janem Konůpkem a Janem Zrzavým.
422
Ludvík Bláha.
423
Klement Vladimír Šebesta.
424
Biograf funguje v pasáţi Lucerna ve Vodičkově ulici od roku 1909 dodnes.
425
Eucharistický kongres, setkání organizované římskokatolickou církví se poprvé konalo v roce 1874
v Avignonu. Dva roky poté uţ získal kongres mezinárodní charakter. Dnes se pořádají kaţdé čtyři roky.
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6) setkal jsem se s p. Laurinem, jenţ jest ţidem, redaktorem, kritikem
a spisovatelem (přišel k Váchalovi).
7.) setkal jsem se s paní Kamillou Neumannovou (prosila prý Váchala, aby ji se
mnou „svedl dohromady“, ţe by mne ráda viděla. Proto si myslím, ţe schválně nám přišla
v cestu, kdyţ jsem šel na nádraţí.
To ostatní Vám sdělím později! Jdu do města, maje náhle příleţitost.
Váš Jakub Deml
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30 D
2. října 1912
Můj milý,
tedy pokračuji, ale dnešní svůj dopis velmi zkrátím, poněvadţ mám tolik práce, ţe věru
nevím, co napřed. V Praze jsem se přesvědčil, ţe Oldřich Novotný mne pomlouvá; vykládá
o mně, ţe jsem „Slavíka“ překládal ‒ z němčiny, z německého překladu Diepenbrockova!!
Na svou čest a duši Vám, příteli, pravím, ţe jsem Diepenbrocka neměl při tom překládání
ani v rukou!! Ubohý Oldřich Novotný si myslí, ţe existuje pouze Diepenbrockovo vydání
„Slavíka“! Anebo si, chudák, namlouvá, ţe neumím latinsky... Takovýmto podloudným,
zákulisním pomlouváním mé osoby snaţí se Oldřich Novotný zachrániti a zahojiti svoji
pošramocenou básnickou reputaci – na můj účet! Tak mne pomlouval u p. Váchala, z čehoţ
jisto jest, ţe mne tak pomluvil i jinde!
Oldřich Novotný tak na mne ţárlí a se vzteká, ţe mi ani neodpověděl na můj lístek,
v němţ ho prosím, nedal-li by mi své „Krůpěje světla“426 výměnou za některou publikaci
moji.
Není vyhnutí, musím se veřejně obhájiti proti pokoutnímu očerňování Oldřicha
Novotného. Tuto neděli nebyl jsem na pouti, jsa na pouti. A teď mi lidé vypravují, ţe
babický farář Jindřich Svoboda tuto neděli proti mně s kazatelny řečnil, a ţe se velice při
tom vztekal! Moje jméno prý při tom nevyslovil, ale mluvil o jistých kníţkách, a celá
babická farnost jest přesvědčena, ţe to padalo na P. Demla a jeho „Rosničku“. A celá obec
šebkovská jest tím farářovým zákeřným výpadem na P. Demla velmi pobouřena, a bude prý
to ještě tento týden v novinách. Jak vidíte, můj drahý, případ jest podobný jak
u P. Oldřicha Novotného; farář babický ví, ţe za pár měsíců přijede k němu biskup Huyn
vizitovat, a poněvadţ cítí, ţe v některých věcech duchovní správy (ohledně kázání, jeţ si
odpouští, ohledně křesť. cvičení, jichţ nekoná, ohledně nedělní zpovědi, kterou zapověděl,
ohledně kuchařky, s kterou chodí jako manţel na procházky, na vizity a s níţ jezdí v kočáře
a s níţ se líbe neopatrně na divaně) by před biskupem neobstál: dělá si přítele
z „mamony nepravosti“, tj. útočí na P. Demla, dobře věda, ţe kaţdá sprostota, na P.
Demlovi spáchaná, jest největší a dostatečnou a vše zakrývající zásluhou v očích biskupa
Huyna...
426

Oldřich Novotný vydává Krůpěje světla v roce 1911. Podle Lexikonu české literatury 3 se jedná o knihu
lyriky „charakteristické výtvarným viděním, dithyrambičností a verbální zdobností“.
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Tak vidíte, můj drahý Vladimíre, ţe čert mi nedá dlouho spát... A všech takovýchto
svých „slastí“ Vám ani nesděluju.‒ Výstava „Sursumu“ mne nenadchla.‒ Nerad bych
ukřivdil p. Váchalovi, a proto Vám zatím pravím, neţli s ním něco podniknete, neţli mu
něco slíbíte neb dáte, abyste se zeptal nejprve mne. Také mi sdělte, co Vám p. Váchal dosud
sám poslal nebo psal. Potřebuji těchto Vašich zpráv, abych mohl pana Váchala ve svém
podezření očistiti. Tedy nikoli ve špatném, nýbrţ v dobrém úmyslu chci to vše znáti. Neboť
„kritika“ mého „Zabajkalí“ v Procházkově „Moderní revui“ souvisí jaksi se jménem Josefa
Váchala (on jest tam i jmenován), a tu mi napadá všelicos. Řekl bych toto svoje podezření
Váchalovi přímo a hned, ale on by se mi mohl pomstíti tím, ţe by mně nevydal svoje
dřevoryty k „Hoře proroků“... Proto i Vy zachovejte toto moje podezření v naprosté tajnosti,
a nezmiňujte se o tom ani nejdůvěrnějšímu ze svých přátel, neboť vše, co jste kdy řekl
Ludvíku Bláhovi, ví Oldřich Novotný, který má v praţském semináři (a myslím i na
Strahově) své straníky! Nezmiňujte se p. Bláhovi o tom, co Vám právě píšu, neb milý
(a nevinný) Ludvík Bláha by si zas myslil, ţe se na něho zlobím. Jak vidíte, nejel jsem do
Prahy nadarmo. Vládne tam samá literární klika, intrika, pomluva, špína, politika. ‒ Jakmile
se přesvědčím, ţe p. Váchal není mým zrádcem, ihned Vám to sdělím. Ten referát v
„Moderní revui“ vypadá tak, jako bych Váchala chtěl okrást jak, jsem „okradl“ Bílka ‒
slovem, ţe jsem prase, které zneuţívá výtvarných umělců... A na mou skromnou, tichou
otázku Váchal odpověděl pevně a hlasitě: ţe uţ ţádné mojí knihy ilustrovati nebude! ‒
Takto mi odpověděl, ač ještě nedávno mi psal, ţe mi udělá vše, čeho si budu přát. A proto
myslím, ţe onen referát „Moderní revue“ souvisí s nějakou falší Váchalovou. Domnívá se
asi, ţe více uţ pro něho učiniti nemohu.
Také mi mimoděk napadá, ţe ta svatá témata („Duše kající“, „Modlitba“ etc.)427
přiměšuje do svých prací jen z kšeftu... A právě toto svoje domnění chtěl jsem s Vámi
projednati tehdy, kdyţ jste jel do Bíteše, a kdyţ jsem Vám psal, ţe bych s Vámi ještě
o něčem rád mluvil... Jsou tam v Praze všelijaké potvory ‒ upřímné, kající, modlící se, ale
přitom moţná slabé/ tak slabé, ţe se nerozhodnou, aby opustili hampejz, jakým jest ta i ona
redakce. Kdo chce zůstati přítelem Arnošta Procházky, Kamilly Neumannové atd., jak můţe
se státi přítelem mým? A v tom „Sursumu“ je tolik falše a špíny a intrik...! Jeden ţárlí na
druhého, jeden se posmívá (za zády) druhému, všechno se to pomlouvá jak chlapečci...

427

Duše kající a Modlitba jsou Váchalovy barevné linoryty, součásti souboru Sedmero hlavních hříchů (říjen
1912), kam patří: Sladkost hříchu, Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Obţerství, Hněv, Závist, Lenost, Duše kající,
Modlitba. Váchal nechal natisknout pouze 27 exemplářů.
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Sdělil jsem kdysi Váchalovi jména svých přátel, a on s nimi navazuje styky za mými
zády. Tak např. poslal vřelé psaní sl. Leopoldě Tenorové a balík svých prací, ač ví, ţe
Leopolda všechny svoje úspory uţ dala a dává Váchalovi mýma rukama... A Leopolda hned
se dala ošálit a poslala mu peníze a jistě i lásku. Kdyby věděla, ţe jest mu vlastně vděčna za
zradu na mně spáchanou! Jistě ani jeden z jeho odběratel a zákazníků neplatí mu tolik jako
já, a on ještě vyţdímává potají mé přátele. Váchalův poslední dopis nesvědčí téţ o dobrém
jeho svědomí: Domníváť se (bez příčiny z mé strany), ţe jsem s ním všechny styky navţdy
přerušil. Ale dosti o těchto věcech.
Knihy, které si chcete dát vkusně vázat, pošlete na tuto adresu:
Pan Metod Kaláb, úředník „Dělnické tiskárny“ v Praze II, Myslíkova ul. č. 1959.
A připište takovýto list: Váţený pane, na radu přítele Demla osměluji se Vás prositi, abyste
připojené knihy lask. odeslal do vazby panu Bradáčovi. Způsob vazby ponechávám Vašemu
vkusu, doufaje, ţe mi nezazlíte mé důvěry. Přál bych si, abych ty knihy měl do
1. prosince. V úctě Vám oddaný...
Váchal mi dal (poslal) výtisků svého cyklu „Sedmero hlavních hříchů“.428 Jeden
z těchto exemplářů Vám posílám darem, ale zatím Váchalovi ničeho neplaťte, dokud se mne
nezeptáte. On nemusí a nemůţe vlastně vědět, ţe jsem Vám tento exemplář poslal. ‒ Pište
mi brzo.
Váš Jakub Deml

428

Sedmero hlavních hříchů ‒ Váchalův cyklus dřevorytů z roku 1912.
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31 D
7/10 1912
Milý příteli,
Váchal od Vás neţádá mnoho za to ex libris.429 Aţ Vám tedy pošle své ukázky, vyberte si
z nich jeden obrázek dle svého vkusu a potom mu doplaťte 15 K. Patnáct korun snad
seţenete; kdybyste tolik peněz neměl, sdělte mi. Panu Březinovi se líbí ze „Sedmera
hlavních hříchů“ nejvíce list první a dva poslední, a hlavně koloritem, čemuţ p. Březina říká
symbolika barev. Ty postavy oněch (těchto) tří listův mají prý (dle Březiny) těla uţ poněkud
duchovní, ačkoli ještě stará, hmotná, smyslná, neduchovní. Není pochyby, příteli, u nás
dosud jedině Bílek dovede tvořiti těla duchovní, postavy lehké, spirituelní, mystické. Co se
týče ostatních listů tohoto Váchalova cyklu, jsou invencí konvenční (např. to lakomství), ale
výtvarně dokonalá; tak pravil p. Březina, a také řekl, ţe tento cyklus znamená u Váchala
patrný pokrok. ‒ Dnes jsem četl v „Národních listech“430 Mádlův referát o výstavě
„Sursum“.431 Mádl praví asi tolik, ţe všichni tito umělci přejímají z druhé ruky, jsou
epigoni, ale Váchal, jediný Váchal ţe jest z nich nejčeštějším, domácím, poněvadţ prý
následuje sochaře Bílka a doplňuje Bílka barvami, v čemţ jest Bílek monotónní.
Dle mého úsudku má Váchal výborný smysl pro barvy, pro jejich symbolické
upotřebení, ale v liniích, gestech, výrazech jest ještě daleko za Bílkem a také asi zůstane za
Bílkem, poněvadţ ‒ není Bílkem; poněvadţ a) nemá potřebné erudice
b) víry
c) cudnosti
ačkoli se o tyto ctnosti vynasnaţuje. Bílek rostl přímo od půdy, nepřetrţitě, tiše, úporně –
kdeţto Váchal začal teprv nedávno a uţ mu vlasy šediví. Bílek jest cholerik, Váchal
sangvinik.
Bílek nemá ve svých výtvorech míst a bodů mrtvých. Kdeţto např. Váchalovy
stromy jsou zřejmě mrtvy, neţivotny, neoklame-li nás Váchal barvami. Všimněte si všech
jeho stromů, pňů a větví, a dáte mi za pravdu; nejen to: uvidíte a pochopíte, ţe i Váchalovy
429

Balcárek Váchala ţádal o vytvoření ex libris v druhé polovině září 1912. Váchal chtěl po Balcárkovi
30 K za ex libris se štočkem a reprodukčním právem. Doporučil mu zároveň tisk v Politice, kde by ho
100 kusů mělo vyjít na 2‒3 K. Dochovala se nám Váchalova odpověď Balcárkovi na tuto ţádost v opisu
psaném Balcárkovou rukou. Uloţeno v LA PNP Praha, Váchalova korespondence Demlovi, fond Deml, dopis
z 27. 9. 1912.
430
Národní listy, deník, který vycházel v Praze v letech 1861‒1914.
431
K. B. Mádl, Sursum, Národní listy II, 6. 10. 1912. Příloha k č. 276, str. 17‒18.
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postavy jsou takové. Bílek tvoří jako příroda. Váchal tvoří jako malíř. Váchal mi dal
10 exemplářů „Sedmera hl. hříchů“ na rozdání mezi mé známé; chci mu je zaplatiti sám,
proto se mu ani nemiňte, ţe jste ten cyklus dostal, leda by se Vás Váchal sám ptal. Chci mu
dáti za těch 10 exemplářů 200 K, tedy 20 K za jeden – budu-li mít peněz, a jestli ty
exempláře rozprodám. Váchala jsem ţádal, aby mi nakreslil titulní list pro moji novou
(původní) knihu; Váchal pravil rozhodně: „to pro mne není, já neumím dělat věci
dekorativní; ale aţ zase budete mít něco svatého, nějaký překlad, ten Vám vyzdobím.“
Nyní tedy víte, jak to řekl, a posuďte, co tím mínil. Tento jeho výrok neberme jako
výrok politický, odmysleme si „Moderní revui“ a nátlak morální této redakce na Váchala –
odmysleme si to. Co to pak znamená? To znamená: „Já Josef Váchal mohu si voliti jen
témata mytická nebo historická, kde lze zakrýti moji nemohoucnost výtvarnou, nebo témata
karikaturní, z téhoţ důvodu; proto mějte se mnou slitování a nenuťte mne, abych odkrýval
své nedostatečnosti.“ Buďme tedy šetrni a přijměme toto vysvětlení Váchalovo.
Váchal nabídl své „Mystiky a vizionáře“432 St. K. Neumannovi, aby mu je vydal.
Neumann mu nabídl za to minimální výhody, hmotné ţádné; Neumann byl spravedlivý,
neboť Neumann nemá odběratel. „Philobiblon“433 má asi 20 abonentů, proto asi zanikne.
A tu Váchal poslal mi dopis Neumannův a nabídl „Mystiky – Vizionáře“ mně, abych mu je
vydal. Mně to bylo nemilým, poněvadţ mám příliš starostí se svými publikacemi. Ale
neodmítl jsem nabídky Váchalovy. A Váchal mi v Praze důvěrně pravil, ţe „Mystiky“ zadal
přece Neumannovi, aby si tím polepšil svou pochroumanou pověst klerikála. Nevyčítám,
nevytýkám, nezazlívám Váchalovi této opatrnosti, poněvadţ Váchal potřebuje peněz na
činţi, na barvy, na dřevo, na ţivobytí. A kolikrát i Bílek změnil navenek svou konfesi!!
Váchal jest nevinen, hájí si chleba, ale strašnou vinu mají preláti a biskupové, kteří
dnes umělců – nepotřebují...
Jednejte tedy s Váchalem uctivě, pravdivě, a buďte mu ve svém srdci vděčen, ale
ohledně peněz vţdy se mne zeptejte. Záleţí na tom, abych já mu mohl co nejvíce platit, aby
pro mé publikace rád co nejvíce učinil. Co se týče Ludvíka Bláhy, nemusíte ho varovat před
ničím, leda na to jej upozorněte, aby neplýtval penězi, ţe to škodí publikacím Jakuba
Demla, a dřív neţ si co koupí, aby se optal Vás (nebo mne). A ohledně ostatních věcí jej
nevarujte (mně nikdo neublíţí a neuškodí, nejvíce a jedině ubliţuju si já sám, a jest toho
432

Váchalův cyklus dřevorytů Mystikové a vizionáři byl dokončen v roce 1913.
Philobiblon, bibliofilský časopis S. K. Neumanna. Vyšla jen dvě čísla v roce 1912. Vydávání bylo
zastaveno pro finanční a grafickou náročnost. V posledním čísle vyšla Neumannova recenze na Demlův Ţivot
svaté Dympny. Kaţdý svazek tvořilo deset sešitů. Časopis byl orgánem soukromého krouţku moravských
bibliofilů.
433
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třeba ‒ ), ale budete-li mu příště o něčem referovati, sdělujte mu to (jemu i jiným) jako svou
vlastní zkušenost, a mého jména při tom nevyslovujte. Tak jest to objektivní
a spravedlivé: na osobách nezáleţí.
Děkuji Vám za „stvrzenku“ Vašeho neobyčejného přátelství, tj. za posledních 50 K.
Můţe Vás těšiti, ţe nechodíte nadarmo do škol: a ty peníze jsou za těchto poměrů jediným
dobrým účelem katechezí... Vaše přátelství nazývám neobyčejným, poněvadţ ze všeho
českomoravského kléru jste Vy mým přítelem jediným. Všichni ostatní z těchto mých
„přátel“, pokud ode mne co berou ještě, mají úmysly nepravé (přitom); vím to. Vy jediný
mne milujete pro Boha. Váš

Jakub Deml
O „Půlnoci bohů“ R. Medka píše Dr. Arne Novák správně, ţe jest to dítě Jiřího Karáska
(a Hlaváčka): epigon, tedy básník, jenţ není originelní, bezprostřední, nýbrţ básník, který
přejímá z druhé ruky formy uţ hotové; ale praví Dr. Novák, ţe tento epigon (Medek) jest
milý, poněvadţ nehřeší proti formě, ačkoli ideově kniha jeho naprosto neodpovídá svému
prologu a byť symbolicky, přece dává svým mytickým rekům a rekyním city a duši, které
jsou naprosto nemyticky, poněvadţ dekadentní, moderní. V tom ohledu Zeyerův
„Vyšehrad“434 prý jest věrnější, důslednější, správnější, umělecky lepší.

434

Vyšehrad, soubor epických básní z roku 1880.
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32 D
7/10 1912
Drahý příteli,
dnes odpoledne poslal jsem Vám delší dopis, ale poněvadţ osoba, která jej nesla na poštu,
jest mi osobně neznáma a mimo to ţebračka a buďto opilá nebo na rozum padlá, nevím,
zdali jste onen dopis dostal; proto mi to ihned oznamte lístkem!
Pan Váchal sotva Vám pošle „Sedmero hl. hříchů“, ale kdyby Vám ten cyklus poslal,
nevracejte mu ho, poněvadţ by Vám jej jistě poslal s nějakým věnováním: V tom případě
mi to ihned oznamte, a já Vám sdělím, co dále činiti máte...
Váš, Váš, Váš Jakub Deml
Činíte mne vskutku šťastným.
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33 D
12. X. 1912
Můj drahý,
Vaše ex libris jest výborné, ale pan Březina podotkl, ţe ten „panáček“ v ornátě by tam
neměl být!
I napište panu Váchalovi upřímně a prostě toto:
1) ţe prosíte, aby Vám jich dal natisknout na Váš účet 300 kusů (bude to laciné! jen
papír budete platit, tak se nebojte);
2) a aţ to bude natištěno, ţe prosíte, či vlastně se táţete (poněvadţ tomu tak
nerozumíte), zdali by nebylo moţno toho kněze na dřevorytu vynechat a vše ostatní
ponechat? A je-li či bylo-li by to moţno, ţe prosíte, aby to p. Váchal učinil a nechal těchto
obrázků bez kněze natisknout rovněţ 300 neb 500 kusů.
Ta architektura jest výtečná i to světlo jest výborné, jak hraje na klenbě a na stěnách.
A myslíte-li, ţe Váchal uţ to dal natisknout, nepište mu ničeho z mé rady, aţ to
dostanete (těch 300) hotové.435
Tyto dni poslal jsem p. Váchalovi 50 K a několik dní před tím 10 K. Pan Váchal
velice mi děkuje; myslím, ţe jest dobrý. Také slečně Tenorové psal uctivě a skromně. Nerad
bych křivdil komukoliv, jemu teprve ne. Povaţujte jej se mnou za dobrého a mějte jej rád.
Panu Konůpkovi také jsem poslal předevčírem 50 K. Divíte se, kde beru tolik peněz? Jistá
dáma (nová) zjednala mi 20 abonentů... Neustávejte konat za mne Memento!436
Váš Jakub Deml
Píšu Vám nahonem. Farář babický437 poslal mi dnes ultimátum:
1.) chci-li ještě v Babicích celebrovat, abych si tam nosil kalich, poněvadţ prý onen
babický kalich dal pozlatit...
2.) ţe „nemůţe ode mne ţádat, abych ještě někdy místo něho měl v Babicích mši
velkou“. – Inu, zlobí se smrtelně na „Rosničku“.
435

Váchal sám se svým výtvorem příliš spokojen nebyl, v dopise ze 14. 10. 1912 Demlovi píše: „P. Evermod
Balcárek psal, ţe je spokojený s ex librisem, ale mně se moc nelíbí, počítal jsem zaň proto 15 Korun a příště
udělám mu jiné.“ LA PNP Praha, Korespondence Josefa Váchala Jakubu Demlovi, fond Deml, Váchalův
dopis ze14. 10. 1912.
436
Z latiny, „vzpomínku“.
437
Jindřich Svoboda.

127

Requiescat in pace
post fornacem,
cum non libera.438

438

Z latiny, „Ať odpočívá v pokoji za pecí, kdyţ ne svobodná.“
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34 D
16/10. 1912
Drahý příteli,
prosím Vás, nezapomeňte, ţe 20. října umřel pan auditor Ševčík; sluţte za něj rekviem buď
den před tím, nebo v pondělí. ‒ To ostatní Vám sdělím jindy, právě jdu do Jaroměřic.
A prosím Vás, celebrujte desetkrát (kdy Vám moţno) za ţivou paní Elišku
Wiesenbergerovou (aby byla zdráva duší i tělem). Stala se mým dobrým andělem (a tedy
i Vaším). Pozdrav!

Jakub Deml
Tento týden pošlu „Hrad smrti“ do tisku.
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35 D
22/10 1912
Nejmilejší Vladimíre!
Máte zcela pravdu: nepište p. Váchalovi ničeho o tom knězi na Vašem ex libris. Pro mne
a pro Vás by tam ten panáček arci mohl chybět (protoţe ani mně, ani Vám se Kristus Pán
neráčil takto zjeviti), avšak nezapomeňte:
1) ţe tak pěkného ex libris nemá (a nepřeje si míti) dnes ţádný opat, ani biskup,
2) ţe právě s tím panáčkem bude to teprve srozumitelno a bude se to líbit celému
Strahovu439 (a my tak často musíme býti přihlouplými, anebo nevinnými, anebo i svatými
kvůli hlupákům, anebo kvůli dětem, poněvadţ uţ i ten Ţalmista440 si naříká na absolutní
nedostatek moudrých zpovědníků, an zoufale křičí: DELICTA QUIS INTELLIGIT!?441
O tom napíšu někdy svůj pláč...)
S tím ex libris můţete býti opravdu spokojen, a také by nebylo moudrým, umělcovi
předpisovat něco na díle uţ hotovém. Nechte tedy p. Váchala, ať Vám dělá ex libris nové,
však jest to jeho radostí, můţe-li něco dělat (tím stále se zdokonaluje), zvláště pro mé
přátele, poněvadţ si při tom myslí a se utěšuje, ţe to dělá vlastně pro mne – ale dělati pro
mne něco přímo, jest mnohým lidem velmi nesnadno, poněvadţ se domnívají, ţe jsem
strašně učený etc.
Panu Váchalovi napište, ţe Vás velmi oblaţil, ţe tak krásnou věc ani na Strahově
nikdo nemá, a ţe jste za to povděčen jak umělci, tak příteli Demlovi, bez něhoţ byste se
takovou vzácností nehonosil, atd. Slovem: napište mu něco potěšujícího, např. i to, ţe mu
neukládáte lhůty pro to nové ex libris, ţe Vám toto zatím výborně dostačí, a má-li práci
jinou, ať jen ji dělá, v tom dobrém vědomí, ţe P. Balcárkovi není ničeho dluţen, uţ i proto,
ţe P. Balcárek cítí se spravedlivě býti dluţníkem Váchalovým, dostav od přítele Demla
„Sedmero hl. hříchů“, za které si netroufal (ač si toho ze srdce přál) poděkovati tvůrci cyklu
zjevně, nemaje dosud zvučnějších „slov“… Tak, či podobně. Míním, abyste Váchalovi
zatím peněz neposílal, poněvadţ jich budu potřebovati já (na tisk). Nedávno jsem Váchalovi
poslal 50 K a dnes opět 20 K. Jest lépe, platím-li mu já. ‒

439

Strahovská kanonie premonstrátů na Strahově.
Ţalmista, David.
441
Z latiny, „Kdo pochopí provinění!?“
440
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Paní Eliška Wiesenbergerová poslala mi 16. září 100 K a 16. října opět 100 K,
pokaţdé na jedinou mešní intenci; zajisté jsme nechybili, ustanovivše se na tom, odslouţiti
jich více. ‒ Nabídl jsem paní Elišce W. dedikaci své knihy „Domů“, ale ona mi odpověděla
tak pokorně, ţe si nepřeje veřejnosti – takţe nevím, jak se k ní zachovati: zůstává vůči mně
stále v tajemné, záhadné skrytosti. Ostatně ta dedikace byla by pro ni vskutku trestem, je-li
(jak se dohaduji) pod nějakým komandem... Moji dedikaci můţe přijati jen osoba všestranně
svobodná..., z kněţí na příklad jediný Vladimír... „Domů“ bezpochyby nebude míti
dedikace, ale o tom rozhodne čas...
Díky za vše, co jste učinil pro † p. auditora,442 pro paní Elišku – a tím pro mne.
Pravíte, ţe „oba moje listy“ jste obdrţel; jest v těchto „obou“ i onen, jejţ jsem Vám
byl avizoval jakoţto ztracený? Zodpovědění této otázky jest pro mne velice důleţito,
poněvadţ v onom „ztraceném“ listě informoval jsem Vás o p. Váchalovi, a (tuším) o své
poslední návštěvě v Praze, tedy i o paní Neumannové atd. Kdyby se tento list můj byl ztratil,
měl bych zase o několik nepřátel více, v samém centru Prahy. Proto mi o tom podejte
pečlivou zprávu, anebo, nevíte-li, který list míním, pošlete mi všechny moje listy, které jsem
Vám napsal po své poslední návštěvě praţské,443 kromě listu dnešního a kromě toho, kde
Vás prosím o requiem za † p. aud.
Jste na velkém omylu (tj. ve velkém optimismu, myslíte-li, ţe jste mi získal
subskribenta: kromě toho p. kaplana v Koţově444 (tuším tak se to jmenuje) nepřihlásil se mi
nikdo, tím méně Kulička. „Hora proroků“ se dotiskuje, doufám, ţe za 3 neděle bude hotova.
Proč ne dříve? Protoţe 4 neděle dělala si tiskárna ze mne blázna – však jsem jí napsal
škaredý list za to! Teprve po mé hrubosti poslali mi další korekturu, takţe něco přes půl
knihy uţ je natištěno, a teď to půjde rychle, poněvadţ poznali, ţe se umím rozčilovat – ale já
se rozčiloval asi 7 dní stokrát víc, neţ jsem jim mohl říci...
Přesto poslal jsem dnes „Dělnické“ rukopis „Hradu smrti“, řka, ţe jim jej zadávám
do tisku jen pod tou podmínkou, kdyţ mi tu knihu dohotoví nejdéle do 20. prosince 1912.
V pátek četl rukopis „Hradu smrti“ pan Březina, a čta jej, zmínil se náhle o všech,
s nimiţ vůbec (ať dobrovolně, ať nedobrovolně) obcuje, i pravil slavnostně povýšeným
hlasem: „Ze všech lidí nejraději mluvím s vámi!“ „s vámi“ řekl důrazně. A jako by chtěl
zastříti toto vyznání lásky, podotkl: „protoţe vy nejlépe mi rozumíte; vám nemusím ničeho
vysvětlovat, ani se bát, ţe nebudu pochopen“442

Josef Ševčík.
Patrně je myšlena návštěva koncem září 1912, viz dopis č. 31 D z 28. 9. 1912.
444
Nejspíš se jedná o Choţov, ves poblíţ Radonic. Farář František Bísek.
443
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A opět pravil p. Březina, čta „Hrad smrti“, ţe se podobám Poeovi, ale ještě více jiný
Angličan ţe se mi náramně podobá: básník Quincey. „My jsme také poţívači opia“, pravil.
Nadmíru se p. Březinovi opět líbila moje zastřeně ironická předmluva k „Hradu
smrti“ (poznáte téţ, drahý Vladimíre, ţe jest to kousek mistrovský!) a nejlepší částí této
knihy dle p. Březiny jest, kde líčím všeobecnou hnilobu, všeobecný rozklad přírody
(„oblaka trčí nad krajinou jak veliké, shnilé ryby... do městské kašny stéká hnis...“,445 toto
Vám cituji pro orientaci, aţ knihu dostanete), a pan Březina pravil, ţe něco podobného líčí
Huysmans ve své knize „Naruby“,446 jenţe moje líčení té věci jest prý daleko hlubší, daleko
poetičtější a mnohem silnější; „takové věci nemůţe napsat neţ ten, kdo to viděl, kdo to
proţil!“ pravil p. Březina. A některým částem „Hradu smrti“ se p. Březina srdečně, vesele
smál, na příklad (anebo vlastně: výhradně) mým „kriticko-vydavatelským“ poznámkám, kde
si tak nehorázně, tak smrtelně váţně, tak rozpustile váţně dobírám zdravého rozumu... Těšte
se: nasmějete se téţ, neboť v těch poznámkách (a některé z nich jsou velice dlouhé) mluvím
jako Drtina, jako Masaryk, jako starý univerzitní profesor... „Hrad smrti“ jest knihou,
intimní knihou pro mé milence – jedinečnou knihou naší české literatury, nejlepší mou
knihou vůbec. ‒ Nejumělečtější mou knihou. A jest i zůstane věnována Vám.
Před týdnem byl u p. Březiny návštěvou Dr. Chalupný. Vyprovázeli mne
s p. Březinou z Jaroměřic aţ do Popovic, ač bylo uţ tma. Dr. Chalupný řekl prý potom
p. Březinovi: „Aţ řeknu Alfredu Fuchsovi, ţe jsem mluvil s P. Demlem, bude skákat do
stropu!“ Dr. Chalupný prý řekl p. Březinovi, ţe mám v Praze mnoho tajných a velikých
ctitelů, kteří prý číhají a chytají kaţdé moje napsané nebo povězené slovo, sledují kaţdý
můj krok, tvoří si o mně legendy, ale nikdo prý mne tak vášnivě nemiluje jako právě Alfred
Fuchs: jest to ţid, akademik, jenţ prý se dá pokřtít, a studuje prý teologii pod
Dr. Korkordáčem. ‒447
Dnes jsem byl opět u p. Březiny. V pátek mi vysvětlil, proč ve středu před
Dr. Chalupným stále sám hleděl mluvit: „Tak to dělávám ve styku s lidmi, kteří jsou
z jiného světa neţ já; nechám-li je mluvit, jsme ihned tam, kde já uţ ničeho nevím, a potom
se jeden před druhým stydí“, tak asi řekl p. Březina. „On vţdy začne něco mně tak cizího –
a já se pak matu, já se sobě ztrácím“, tak asi řekl p. Březina, mluvě nad mým „Hradem
smrti“ o Dr. Chalupném..., a o podobných návštěvách. ‒

445

In: Deml, Jakub: Hrad smrti, Praha 1912; str. 29‒30.
A rebours, poprvé vydáno v roce 1884. Dekadentní román pojednávající o hraběti des Esseintes. V českých
překladech: A. Procházka (1913) a Jiří Pechar (1979).
447
František Kordač.
446
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Dnes mi p. Březina pravil: „Víte, co se stalo s P. Norbertem Drápalíkem? Ujel do
Ameriky!“ Pan Březina mi to ukazoval v několika novinách. Opat Norbert Drápalík, jak
noviny píšou, zpronevěřil klášteru 200.000 K a prchl do Ameriky s jistou dámou. Lidé zde
v okolí vypravují, ţe P. Norbert má dítko s hraběnkou Krasonickou.448 Dle toho soudím, ţe
prchl s ní. V brněnském „Hlase“ pouze píšou, ţe P. Norbert Drápalík své hodnosti se vzdal.
V Nové Říši se vypravuje, ţe P. Norbert opat chtěl ujet, ale ţe ho chytli ještě doma, ţe přijel
jeden kanovník z Brna a jeden prelát z Prahy, ţe P. Norbertovi sňali opatský prsten, a ţe ho
vsadili do kočáru a ţe ho zavezli někam.
Pan Březina pravil, ţe jest mu líto P. Norberta, „ale není potřeba ho litovat, protoţe
se raduje, a já mu přeju té radosti – jen aby se mu podařilo dostihnout Ameriky, on si tam
zaloţí farmu, a bude šťasten“ – tak upřímně pravil p. Březina, a já mu srdečně přisvědčil.
Býti daleko od Evropy,
toť věru štěstím, příteli!
V nedělním čísle brněnsk. „Hlasu“ (20. října, tedy v úmrtní den výroční
p. auditora),449 coţ jest důleţito! věnuje Dr. Al. Kolísek (L. P. C.)450 fejeton mé „Rosničce“.
Chválí mne, toť se rozumí! Ale teď kaţdý usoplenec uţ mne můţe chválit! Víte
proč, příteli?
Protoţe před 6 nedělemi (asi) v „Lidových novinách“ slavně mne pasoval na básníka
St. K. Neumann, anarchista. Neumann mne nazval velikým básníkem, proto také jsem mu
řekl: BRATŘE!
Ale zároveň jsem tehdy (prorocky neomylně) napsal St. K. Neumannovi, ţe teď
všechna chamraď všech ţurnálů mne bude ctít jakoţto básníka, ţe však vím, kdo měl tolik
statečnosti a kdo byl tolik poctivým, aby to řekl prvně – sám, proti všem!
To byl můj nepřítel: St. K. Neumann. Z toho, můj drahý Vladimíre, vidíte
velevýznamnou věc: klerikálům skutečně jedinou autoritou není pravda, nýbrţ
protikatolický tisk („Lidové noviny“) ‒ čili: teprve aţ svět uzná evangelium, budou mu
klerikálové věřit; teprve aţ svět pokloní se Kristu, přijmou Krista i klerikálové, zatím se za
něho stydí, a proto mu odpírají jurisdikci… Drahý Evermode, drahý Vladimíre! „Hlas“ mne
chválí!
A ještě jednu novinku mám pro Vás:

448

Hraběnka Attemsová. Rod Attemsových získal krasonický zámek koncem 19. století a ţili zde aţ do konce
2. světové války.
449
Josef Ševčík.
450
L. P. C. = šifra Alois Kolísek.
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Josef Marek (profesor kreslení v Praze) odpověděl na můj list přátelsky důvěrně, řka,
ţe mi nakreslí titulní list k mojí knize „Domů“.
Píše mi, ţe se domníval, ţe se na něho hněvám. Poněvadţ pak já nedal jsem mu
podnět k takovéto domněnce, z toho právem usuzuji, ţe jej proti mně navedl velechytrý
a imorální Josef Florian… Josef Marek ještě před 3 roky mne ctil – a najednou mi přestal
odpovídat. Jest to týţ Josef Marek, který pracuje v kruhu „Moderní revue“ a Kamilly
Neumannové. – Z toho vidíte, jak mocny jsou Vaše modlitby za mne, a jak mne dobrý Bůh
obohacuje. ‒ Pište mi brzo!
Váš Jakub Deml

Uţ jest 1

hod. po půlnoci! Radost a přítel neunavují.. ‒
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36 D
[nedatované tři listy, podle i. č. se jedná o přílohu předchozího dopisu]
Dnes Vám doporučuji ke koupi knihu „Duše národa“,451 kterou napsal Fielding
a vydal Laichter Jan na Vinohradech. Stojí 3. 40 K.452
Kdyţ Vám nějakou knihu takto doporučuji, stojí vskutku za koupi, a nepochybuji, ţe
jste tomu velmi rád. Jistě jsem Vás v tom dosud neoklamal. Ale tím nemyslím, abyste si ji
okamţitě kupoval, nýbrţ věda, ţe si mé listy schováváte, chci, abyste na ni nezapomněl, aţ
dosavadní četbu svou skončíte. Kdyţ Vám takto poukazuju na některou knihu, jako bych
Vám doporučoval své přátele, jako bych Vám říkal: Aţ půjdeš dál, v té hospodě se zastav,
tam jest nocleh výborný...
A máte-li kdy knihu nějakou jen vypůjčenou, neopomeňte dělati si z ní výpisky.
Zřiďte si na to zvláštní deník, a přičiňujte k tomu své vlastní poznámky, a pište vše in
continuo,453 jak stádo běţí... Toho všeho budete potřebovati v duchovní správě a k rozpětí
ducha i srdce a k potěšení... Kaţdý kapitán, kaţdý vojevůdce potřebuje deníku, map,
a nejcennější jsou ty, jeţ udělal sám.
A není ţádných maličkostí v našem ţivotě. Není ani jediné věci, která by nemohla
býti předmětem nejzboţnějšího rozjímání... Tak např. pohlédl jsem včera na bídnou
mazaninu kramářskou, která visí na stěně mojí výměnky s ostatním inventářem selských
stěn, jest to obraz „Poslední večeře“454 od Lionarda da Vinciho. Sotvaţe jsem několik vteřin
na tom papíře utkvíval, zpozoroval jsem, ţe jedině Kristus a Jeho Miláček na nikoho se
nedívají...455 A v téţe chvíli sletěl jsem do propasti mysteria... Jen to porozjímejte! Jidáš se
dívá nejvíce... A abyste to ještě lépe pochopil, přečtěte si úryvek básně, který Vám tuto
přikládám na zvláštním lístku. Napsal ji Walt Whitman, jejţ právě studuju..., a bez té básně
byl bych snad neuviděl ničeho na „Poslední večeři“, poněvadţ se mi to vybavilo současně...
Walt Whitman: „Zpěv ze silnice“, báseň XIII.456

451

Fielding, Hall: Duše národa, překlad Zdeněk Franta, Jan Laichter, Praha 1905.
Laichterovo vydání z roku 1905, vazba A. Malík, překlad Zdeněk Franta.
453
Z lat., v souvislosti, nepřetrţitě, stále, souvisle.
454
Poslední večeře, jeden z nejslavnějších Leonardových obrazů vznikal v letech 1495‒98. Jde o nástěnnou
malbu s rozměry 440×880 cm zobrazující Jeţíše Krista a dvanáct apoštolů při poslední večeři.
455
Obdobnou pasáţ Deml uvádí i ve své Svaté Dympně na str. 27.
456
Whitman, Walt: Stébla trávy, Knihovna klasiků, Odeon, Praha 1969. Oddíl Rákosí, Zpěv silnice, konec
básně 13, str. 145.
452
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„Hleď však! S tebou je to zrovna tak zlé jako s jinými, / smíchem, tancem, obědem,
večeří lidí, mezi šaty a ozdobami, mezi těmi umytými a oholenými obličeji, viz tajný
odpor a zoufalství.
Ani choti (jemu nebo jí), aniţ příteli se důvěřuje by zpověď vyslyšel, / jiný
sám, protichůdce všech, plíţí se a číhá za námi/ bez hněvu, bez řeči třídami měst,
zdvořilý a vznešený v sálech/ ve vozech ţeleznic, na parnících, ve veřejných
shromáţděních, doma, u muţů a ţen, při stole, v loţnici, všade, / pěkně oděný,
smavý obličej, přímá postava, smrt pod klíční kostí, peklo pod lebními kostmi, pod
jemným suknem a rukavičkami, pod pentlemi a umělými květinami, šetří pravidel
dobrého mravu, neříkaje slabiky o sobě, o jiném hovoře, ale nikdy o sobě.“
Kromě miláčka Páně cítí se přece všichni nějak zrádcem... Jan Evangelista nebojí se hledět
do sebe, a nezuří proti osobám... Vidí tajemství... Vidí za oponu osob...
Můţe-li nám antické Řecko a antický Řím býti studnicí všelidské moudrosti
a umění – proč pak ne stará Indie, Čína, Japan, Egypt, Mexiko, Tibet, zvláště kdyţ víme, ţe
kultura řecká byla uţ z katolické ruky, římská teprve uţ, ana vzešla z řecké a velmi
zpovrchněla – a všecky tyto kultury měly kolébku pod Himálají... Není pověry, aby v ní
nebylo jádra nějaké pravdy – ať ţije Japan! Čína! Mongolie! Hindustán! Ať nás neuráţejí
způsoby dětí!
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37 D
25. X. 1912
Drahý Vladimíre,
1.) před 2 měsíci poukázalo mi c. k. místodrţitelství 500 K podpory, ale brněnská
konzistoř mi tuto podporu zadrţela a do dneška nevyplatila;
2.) místo této „podpory“, tj. místo platu nespravedlivě zadrţeného, posílá mi
brněnská konzistoř nový výnos svůj č. 6382. ze 17. října 1912. Z kteréhoţto výnosu vidíte:
a) ţe biskup Huyn jest pokrytec,
b) ţe biskup Huyn jest pokrytec,
c) ţe biskup Huyn jest pokrytec.
Neboť:
I) uţ 5 roků mám v brněnské konzistoři řadu svých rukopisů, předloţených
k posouzení;
II) i můj neviňoučký „Slavík sv. Bonaventury“ uţ půl druhého roku úpí v zajetí
biskupa Huyna;
III) biskup Huyn na papeţské encykliky457 a konstituce458 se proti mně odvolává, ale
na druhé straně pranic jich nedbá, jako by byl sám „nejvyšším úřadem v církvi“
(f. Stará Říše, Třešť, Mutěnice, Bystrc, etc.)
IV) nikoliv já, nýbrţ biskup Huyn „psal na radost Lidovým novinám“;
V) biskup Huyn zatajuje, jakou zálibu nachází v mé „Rosničce“ onen fejetonista459
„Lidových novin“;
VI) biskup Huyn zatajuje, proč mne ustavičně honí z venkova do města, z města na
venkov, z místa na místo; aby vyčerpal mou fyzickou i duševní energii;
VII) atd., atd., atd.
Prosím Vás, Příteli ‒
1) neustávejte se modlit za mne;
2) neustávejte přemýšlet pro mne o dalších zdrojích peněz.

457

Encyklika (z lat. encyclia – obecný, obíhající) je papeţský okruţní list adresovaný původně pouze
biskupům, dnes většinou i kněţím a věřícím z celého světa. Název kaţdé encykliky bývá sloţen z prvních slov
jejího obsahu. Adresáty mohli být buď všichni biskupové, nebo jen určití, vybraní. Většinou se jedná
o poučení papeţe o otázkách víry a mravů, případně církve či odsouzení nějakého společenského jevu.
458
V tomto významu církevní dekret, dokument.
459
Stanislav Kostka Neumann, viz poznámku k dopisu č. 26 D.
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A obzvláště Vás prosím: co nejdříve odsluţte mši svatou za vítězství balkánských
Slovanů proti Turkům:460 neboť (věřte! a rozumějte!) od toho závisí i naše vítězství! jak to?
Můj boj s hrabětem Huynem a ostatními biskupy moravsko-českými není v podstatě ničím
jiným neţ bojem
Slovana s Prušáky!
Bojem zákona Boţího proti paragrafům zákonodárství Antikristova. Bojem evangelické
svobody proti stupidnímu byrokratismu. Bojem ducha proti liteře. Bojem srdce proti drštce.
Bojem Metodějovým proti Wichingovi.
Udavač P. Jindřich Svoboda, nynější farář babický, uţ se tedy nemusí bát, ţe dostane
on a jeho slečna hospodyň koštětem, aţ Jeho Excelence biskup Pavel hrabě Huyn za pár
měsíců přijede je zvizitovat. A biskup také bude volněji dýchat, odstraniv mne z míst, „kam
hodlá sám přijíti.“
Pozdrav!
Váš Jakub Deml

[příloha – opis dopisu z konzistoře]
č. 6382
velebnému
panu Jakubu Demlovi, knězi v Šebkovicích.
Vydal jste letos tiskem Kryla a Scottiho v Novém Jičíně spis nazvaný „Rosnička“.
Učinil jste tak, aniţ jste předloţil spis dříve církevnímu úřadu k posouzení. Tím jednal jste
proti rozkazu Apoštolské Stolice Constitutio Leonis XIII. „Officiorum et munerum“
d. d. 25. Januari 1897 a „Pascendi“ d. d. 8. Septembris 1907.461 Bisk. konzistoř vám
nařizuje, abyste nikdy nevydával v budoucnosti nějakého spisu, dokud jste jej nepředloţil
církevnímu úřadu. V opačném případě bude proti Vám postupovati dle kanonického práva
se všemi důsledky jako proti neposlušnému k rozkazům nejvyššího úřadu v církvi.

460

V 19. století zahájily národy na Balkánském poloostrově svůj boj za nezávislost na Osmanské říši. Vše
vyvrcholilo dvěma balkánskými válkami v letech 1912‒13.
461
Apoštolské Stolice Lva XIII. Ustanovení (soubor úkolů a povinností) dne 25. ledna 1897 a „Pascendi“
8. září 1907. (d. d. = „di et dato“, tedy daného dne).
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Jako kněz ve výsluţbě přispívejte k blahu církve sv. vřelou a hojnou modlitbou, ale
bisk. konzistoř Vám téţ rozhodně přikazuje, abyste nešířil ani slovem ani tiskem mezi
lidem, se kterým se stýkáte, svých názorů o veřejné činnosti kněţstva. Komu jste psal na
radost, můţete poznati z čísla 243 „Lidových novin“ ze dne 4. září t. r.462 Tam pisatel
fejetonu „N“,463 který o sobě praví: „Je to katolík, tedy můj nepřítel. A já nemiluji svých
nepřátel, neboť nejsem křesťan“, nachází ve Vašem spisu „Rosnička“ zálibu.
Spolu si přeje bisk. konzistoř, abyste, opustiv venkov, usadil se ve městě.
V bisk. konzistoři v Brně, dne 17. října 1912
Dr. J. Hodr
kancléř

462
463

Setkání s katolíkem, viz poznámku k dopisu č. 26 D.
Stanislav Kostka Neumann.
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38 D
30/10 1912
Můj milý,
Váš poslední, rekom. dopis jsem dostal a zhrozil jsem se nad poštovskou sviňou, která do
mé privátní korespondence strká svůj zasraný frňák. Sděluji Vám, ţe zítra, tj. 31. října 1912
odjíţdím do Prahy a zdrţím se tam několik měsíců; svou novou adresu ihned Vám
oznámím, jakmile si najdu byt. Kdyby bylo něco pilného, pište mi na adresu: Jakub Deml, u
p. Váchala na Král. Vinohradech, Kladská 3.464 Tam se Vám dostane o mé osobě téţ
informací, kdybych tam právě nebyl.
Váš Jakub Deml
Do Prahy jedu nerad, a nevím ostatně, zdali se zítra neobrátím jinam !

464

Od 12. ledna 1912 Deml bydlel v Šebkovicích. Uţ 17. října téhoţ roku však přišel příkaz z konzistoře,
podle něhoţ se musel básník přestěhovat do velkého města. Deml proto odchází 31. 10. 1912 do Prahy, kde
zprvu bydlí u Váchala (od 31. října do 13. listopadu), pak na Vinohradech v Luţické ulici, na Nových
zámeckých schodech a nakonec na Ţiţkově.
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39 D
[první strana dopisu, tištěný text]
„V den Svatého Rafaela Archanděla, 24. října 1912465

Přátelé,
posílejte mi vše na mou dosavadní adresu do Šebkovic, dokud Vám neoznámím, ţe se
odstěhuji na zimu jinam.

Jakub Deml,
kněz,
t. č. v Šebkovicích,
pošta Jaroměřice SZ dr., Morava“

[druhá strana, text psaný rukou]

4. XI. 1912
Můj milý,
moje adresa aţ do 14. listopadu zní: Jakub Deml, u pana Váchala, Král. Vinohrady, Kladská
ul. 3. ‒ 466
Od 14. listopadu budu bydleti jinde, coţ Vám potom ihned oznámím, anebo Vám to
řeknu hned: Král. Vinohrady, Luţická ul. č. 31., ale na tuto adresu mi pište aţ po
14. listopadu!
Uţ jsem zaplatil 70 K čtvrtletní činţe. Zůstaly mi v kapse celé 3 K. Pan Váchal mne
ţiví, dává mi nocleh a půjčil mi z vlastního popudu 20 K. Jak vidíte, uţ jsem v Praze
„matičce“… Proti své vůli byl jsem seznámen osobně s Rud. Medkem, básníkem,
s p. Tomanem, rovněţ básníkem, s p. Adámkem, malířem teozofem, atd. atd. atd.
465

Archanděl Rafael, mezi jeho atributy patří hůl a cestovní láhev. Jeden ze tří archandělů, o nichţ se Bible
zmiňuje (mimo něho ještě Michael a Gabriel).
466
Deml u Váchala bydlel od 31. října do 13. listopadu 1912. Pak si pronajal pokoj v Luţické ulici, kde ho
Váchal často navštěvoval.
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Sdruţení „Sursum“ mne pozvalo k spolupracovnictví pro jejich almanach, redakce
„Národního obzoru“467 rovněţ mne poţádala o nějakou práci. Kdyţ jsem odjíţděl z Moravy,
celé Šebkovice plakaly, také v Jaroměřicích bylo mnoho poplachu a zármutku.
Dnes jsem potkal v Praze ţida, spisovatele Laurina..., který mne pozval na oběd, já
se vzpíral, ale on řekl, chci-li jej urazit, abych odmítl jeho pozvání. A tak jsem šel s ním.
Řekl mi, ţe akademik Alfred Fuchs, ţid, umí mého „Slavíka“ celého nazpaměť, a ţe se
strašně na mne těší.
Dojmů je tolik, ţe jsem jako ztřískán. Doposud nevím, jak to bude dál, kdyţ celá
moje gáţe padne vlastně jen na činţi... Budu se ţivit rukama svýma... Pozdravuji Vás vřele.
Pište mi brzo. I peníze mi smíte uţ poslat.
Váš Jakub Deml
To psaní, které Vám přišlo ode mne rozstříhnuto, dával mi v Budějovicích na poštu sám
šebkovský pan starosta Prodělal! Z toho vidíte, ţe to rozstřihli aţ na poště někde! Stíţnost
podejte!

[třetí strana dopisu, tištěný text, poznámky viz předchozí dopis]
„Č. 6382
Velebnému panu
Jakubu Demlovi, knězi
v Šebkovicích.
Vydal jste letos tiskem Kryla a Scottiho v Novém Jičíně spis nazvaný „Rosnička.
Učinil jste tak, aniţ jste předloţil spis dříve církevnímu úřadu k posouzení. Tím jednal jste
proti rozkazu Apoštolské Stolice Constitutio Leonis XIII. „Officiorum et munerum“
d. d. 25. Januari 1897 a „Pascendi“ d. d. 8. Septembris 1907. Bisk. konzistoř vám nařizuje,
abyste nikdy nevydával v budoucnosti nějakého spisu, dokud jste jej nepředloţil církevnímu

467

Národní obzor, nestranný uţitečný časopis nezbytný pro kaţdého, bez rozdílu politických stran. Týdeník
vycházející v letech 1907‒1914. Vydává Karel Ladislav Kulka.
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úřadu. V opačném případě bude proti Vám postupovati dle kanonického práva se všemi
důsledky jako proti neposlušnému k rozkazům nejvyššího úřadu v církvi.
Jako kněz ve výsluţbě přispívejte k blahu církve sv. vřelou a hojnou modlitbou, ale
bisk. konzistoř Vám téţ rozhodně přikazuje, abyste nešířil ani slovem ani tiskem mezi
lidem, se kterým se stýkáte, svých názorů o veřejné činnosti kněţstva. Komu jste psal na
radost, můţete poznati z čísla 243 „Lidových novin“ ze dne 4. září t. r. Tam pisatel fejetonu
„N“, který o sobě praví: „Je to katolík, tedy můj nepřítel. A já nemiluji svých nepřátel,
neboť nejsem křesťan“, nachází ve Vašem spisu „Rosnička“ zálibu.
Spolu si přeje bisk. konzistoř, abyste, opustiv venkov, usadil se ve městě.
V bisk. konzistoři v Brně,
dne 17. října 1912
Dr. J. Hodr
kancléř“
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40 D
15. XI. 1912
Nejdraţší příteli,
dopis Váš jsem dostal. Včera mi přišel nábytek. Dnes uţ jsem si svoje truhlíčky srovnal.
Váchal jest velmi dobrý, jest mi pravou rukou. Učinil mi úvěr u svého krejčího. Koupil jsem
si Jungmannův slovník468 za 70 K, antikvárně, toť se rozumí, 40 K hned jsem zaplatil.
Matka p. Váchala469 mi dává obědy a pere mi; také mi půjčila 25 K, abych mohl vyplatit
dovozné za svůj nábytek. Z toho jsem si koupil téţ nějaké drobnosti do svého hospodářství,
a zbylo mi 20 krejcarů, z nichţ 15 kr. padne zejtra na mléko, a uhlí uţ si nemohu koupit,
protoţe putna uhlí stojí asi 1 K. Váchal téţ uţ nemá ani krejcara, poněvadţ celých 14 dní
mne ţivil. Vašich 30 K přišlo velmi vhod, ale jsem já nerozumný, viďte: mám se starat
o ţivobytí, zde, a já si koupím Jungmannův slovník! ‒ Milý příteli, ani nevíte, kolik blaha
jsem zaţil v tomto svém exodu. Nepravím to symbolicky, tím méně ironicky, nýbrţ pravdu
pravdoucí říkám, ţe jsem dosud nepoznal tolik lásky, jako v těchto dnech. Napsal bych Vám
o tom více, ale ta vaše poštovská kurva nesmí vědět o těchto tajemstvích.
Chcete přijet do Prahy. Přál bych Vám toho ze srdce, ale také mi napadlo, ţe byste to
viaticum470 mohl obětovat několika mamlasům, jejichţ nespravedlností a surovostí trpím
bídu; to jest, ţe byste to cestovné měl poslat mně a navštívit mne jen duchovně, jak to
odporučuje náš rozmilý klérus věřícím místo přijímání svátostného... Upřímně řečeno, raději
bych viděl Vás neţli peníze, takţe moje rada, kterou Vám dávám ohledně viatika, podobá se
velmi samovraţdě. Obětujte mi tedy raději 5 minut adorace coram. 471 Ssma,472 aby mne Bůh
neopouštěl, a přijeďte. Uvidíte, ţe jest to tak lépe. V Šebkovicích neznal jsem cenu koruny,
tady začínám poznávat cenu halíře. Buďte dobré mysli: tento měsíc uţ Vám jistě pošlu
„Horu proroků“.473 O svých ostatních vítězstvích a zdarech, nemalých, v tomto dopisu
mlčím, kvůli té poštovské svini, která tam v Slavětíně strká rypák svůj do mé
korespondence.
468

Česko-německý slovník – pětidílný slovník zachycuje lexikální zásobu češtiny a její historický vývoj.
Vychází v letech 1834‒39. Josef Jungmann, viz Jmenný rejstřík. O koupi slovníku mluví Deml ve své knize
Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi. První pětidílný slovník prý koupit pro Březinu za
100 K v knihkupectví Bačkovského. Za několik dní zde objevil další výtisk, který okamţitě zakoupil pro sebe.
469
Anna Váchalová.
470
Z latiny, „cestovné.“
471
Z latiny, „před tváří.“
472
Z latiny, zkratka „sanctissima“ – „nejsvětější.“
473
Anna Kateřina Emmerichová.
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Buďte bez starosti: vše se dovíte, nic Vám nezamlčím, o nic Vás neoloupím – jen
buďte trpěliv a čekejte věrně, jak dosud jste čekal. Kvůli těm c. k. poštovským sviním
musím všechny své dopisy vydávati tiskem. P. Fr. Polákovi do Telče jsem poslal před
3 nedělemi „Sedmero hlavních hříchů“, exemplář za 20 K, ale P. Fr. Polák tuto knihu
neobdrţel. Kdo ji ukradl? C. k. poštovská svině. Neteři † p. auditora,474 slečně Anně
Michorové psal jsem před 14 dny ohledně pozůstalosti, ale ten dopis přišel slečně Anně
úplně otevřen. Kdo to učinil? C. k. biskupská svině! – Ale Bůh mi stonásobně vynahraţuje
tyto do nebe volající surovosti.
Váš Jakub Deml, Král. Vinohrady, Luţická 31

474

Josef Ševčík.
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41 D
Ten týden před adventem 1912
[24. 11. 1912]
Přátelé,
vyšší mocnost pohnula mne k tomu, abych se opět stěhoval. Nechybím se příliš pravdy,
řeknu-li, ţe 520 K mojí celoroční gáţe padne jenom na stěhování. Přeju si ovšem ţivota,
mám ţivot, a ţivotem mým jest dar. Koho chváliti, komu děkovati? Nechceme-li vůbec
mlčeti, dluţno říci, ţe jest to k pláči. Ten, kdo ničeho nemá, čeho by nedostal, ani
v nejvýmluvnějším díku nevidí svého vlastnictví. Je-li co mým povoláním, jest jím, ať se
stane cokoliv, chvála a díkůčinění.
Vydávám-li dnes „Horu proroků“ a vydám-li zítra „Hrad smrti“ a pozítřku „Domů“
a po pozítřku „Kollektánea“475 či „Pro budoucí poutníky a poutnice“: není to tak moje jako
Vaše, ó přátelé! Neboť mohu-li vydati tyto knihy, nevěda, budu-li míti dnes dva halíře na
večeři a zítra 70 K na ¼ letní činţi, z toho patrno, jak málo rozhoduji já o svých
publikacích.
Na tomto místě, aby se předešlo jakémukoliv nedorozumění, nelze mi nezmíniti se,
ţe kromě Vás tu a tam, jakýmsi omylem, hlásí se ke mně tak zvaní abonenti či odběratelé,
kteří milují jasnost, aby věděli, kde začíti a kde přestati – ó Boţe! Abych jim popřál této
iluze, srdci jejich tak potřebné, uvádím na knihách svých „ceny krámské“. Vy, přátelé drazí,
nelekejte se těchto cen, tak vysokých, tak nekřesťanských, a vysvětlete ostatním, kteří mne
neznají, mne a Vás, co to znamená, vysvětlete to těm, kteří se bojí mně se přiblíţiti, řekněte
jim

holou

pravdu:

ţe

jsem

vskutku

malomocný

a

prašivý

a

blázen

i podvodník, ale v záleţitostech peněţních ţe jest se mnou lidská řeč. A totéţ ţe platí
i o mých lhůtách a o všech mých paragrafech a krevních mstách a o mých politických
persekucích a kastovních hněvech a exkomunikacích, neboť všechno jest nejisté a bolestné a
radostné, hrozné a slavné jako – ţivot.
Pozdravuji Vás bratrsky a synovsky, a oznamuji Vám, ţe adresa moje nyní takto zní:
Jakub Deml, kněz,
Král. Vinohrady,
Luţická 31

475

Kollektáneum, Demlovo dílo, které patrně nikdy nevydal.
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42 D

8/12 1912
Příteli,
nemůţete si pomyslit, co jsem zaţil a zkusil tyto dni. Razítko (pečetítko) jsem Vám poslal,
sdělte mi, zdali jste je dostal; stálo 11 K. Expedoval jsem zatím jen 90 exemplářů „Hory
proroků“,476 a frankatura mne uţ stála – v těchto 3 dnech – na 50 K... Dověděl jsem se od p.
Jos. Marka, ţe personál poštovní v Praze krásné knihy sprostě krade. Pan Marek mi poslal
poštou vloni a letos 2-3 knihy, ale ţádnou jsem nedostal, neboť byly krásné... Kaţdý
exemplář „Hory“ proto rekomanduju. Povaţte, co vydám peněz poštovským herkám!
A tiskařům uţ jsem tolik set dluţen...
V dedikaci „Hradu smrti“ jsem přidal Váš titul: řeholní kanovník. Doufám, ţe „Hrad
smrti“ do Vánoc vyjde; jen peníze! peněz není...
Dnes mi poslali Kryl a Scotti z Nového Jičína poslední korekturu knihy „Domů“;
kniha do Vánoc vyjde, ale páni tiskaři z Nového Jičína uţ mne prosí o peníze; není divu:
jsem jim dluţen ještě za „Rosničku“, novou knihu uţ mi zas dotiskují, na krásném
anglickém velínu, a já jim neplatím, protoţe c. k. konzistoř uţ 5 měsíců mi zadrţuje
500 K podpory, c. k. místodrţitelstvím mně poukázané! Buďto poproste p. Kuličku, anebo
se modlete, aby mně pomohl Bůh. Na „Hrad smrti“ nedal jsem tiskárně dosud ani halíře,
a půl knihy uţ jest vysázeno. Pro knihu „Domů“ nakreslil mi pan Marek překrásné ex libris,
zítra to dám reprodukovat; pro tutéţ knihu dám zítra zhotovit světlotisk (bude stát jistě 80
K) dle fotografie své † sestry Mathildy;477 rád bych do téţe knihy dal ještě jeden světlotisk,
ale z důvodů finančních nesmím si to dovolit. Takové jsou moje slasti. A rád bych
pokračoval ve vydání Kateřiny Emmerichové v úpravě „Hory proroků“, rád bych viděl
druhé vydání „Slavíka“, ale nádherné, rád bych vydal krásný barevný obraz Panny Marie (k
zarámování), jejţ namalovala Marie Alešová, dcera mistra Mikuláše Aleše. která mi dala
právo reprodukční...
A takové lamentace abych psal stále... Umělci, a výborní umělci padají mi do náruče
jak zralá jablka, a já abych se bál, dát jim práci... Takţe potom pracují, donuceni nouzí, pro

476
477

Anna Kateřina Emmerichová.
Mathilda Demlová.
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Vilímka nebo pro jiného čerta. – Mohl byste odslouţiti několik mých intencí? Poslal bych
Vám je.
Pište mi, jak se Vám líbí „Hora“.
Váš Jakub Deml
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43 D
22/XII 1912
Můj nejmilejší!
16. XII. 1912 poslal jste mi 100 K. Tuším, od koho. K Vaší radosti Vám sděluji tyto věci:
1.) Na Štědrý den dostanu z tiskárny „Hrad smrti“; kniha uţ jest natištěna, jen
obrázky schnou (naráţely se 3 barvy), takţe Vám hned na Štědrý den odešlu exemplář nebo
více, arci nevázané, prozatím, a na sv. Štěpána je asi dostanete.
2.) Kniha „Domů“ uţ jest rovněţ natištěna, celý náklad uţ mám zde, jenţe musím
čekat na světlotisky, které mi „Unie“ dodá asi 30. prosince, takţe na Nový rok dostanete,
anebo hned po Novém roce, také tuto knihu. Na exempláře vázané rovněţ musíte nějaký
týden počkati.
3.) Sochař Bílek mne krásně pozval, jeho paní478 krásně mne přijala, a Bílek sám
políbil mne na ústa. Všechno mi ukázali, na oběd mne zdrţeli, a Bílek mi dal dva velké
svoje dřevoryty, a ţádal mne, abych mu poslal text svého „Slavíka“, ţe mi tu kníţku
vyzdobí. Dá-li Bůh, vyjde tedy „Slavík sv. Bonaventury“ podruhé, s dřevoryty Fr. Bílka.
4.) Konečně jsem dostal tu c. k. podporu 500 K.
5.) Tento měsíc vydal jsem na penězích 1200 K.
6.) Po Novém roce vydám Váchalův velký, čtyřbarevný dřevoryt: Madona.479 Na
pravém japonském papíře! 500 kusů!
7.) Velmi chybujete, jako já – a tentokrát jsem to zavinil jistě já u Vás, svým
voláním o korunky –, ţe spoléháte víc na lidi, neţ na Boha. Víte, co tím zde míním? Ty
Vaše konzistorní intence. A hleďte, jak nás Bůh trestá: Vy celebrujete za 1 korunku, a já
následkem toho dávám 100 K na odslouţení 20 intencí svých... Nikdy, nikdy uţ neţebrejte u
nikoho o intence! Nýbrţ, kdykoli intencí nemáte: celebrujte vţdy na úmysl svůj, anebo se
optejte na úmysl můj – prosím! Takto tisíckrát více dostanem od Boha neţ malou vírou...
8.) Mikuláš Aleš mi krásně psal, a jsem k němu zván.
Váš vděčný Jakub Deml

478

Berta Bílková.
Madona, Váchalův velký čtyřbarevný dřevoryt, podle Váchalových vzpomínek jej vytvořil 14. 12. 1912 pro
Jakuba Demla. Vyobrazen je in: Mrázová, Marcela: Milý a dobrý hochu – Milovaný, důstojný pane!, Trigon,
2005. 27. obrazová příloha.
479

149

44 D
23/12 1912
Milý příteli,
pan Váchal posílá Vám to nové ex libris, a přeje Vám se mnou šťastných svátků. Abyste
věděl, jak krásný bude ten Váchalův čtyřbarevný dřevoryt „Madona“, posílám Vám první,
makulaturní otisk,480 vydám těchto obrazů 500 na pravém japonu, shánějte mi předplatitele
(takový obraz lze přece zarámovat!), ‒ ale plodně, tj. aby z toho něco kouklo! To víte, ţe
klerikální tisk nám reklamu neudělá. Doufám, ţe jste spokojen s naším podnikáním, a ţe
tedy ani pan Kulička nemusí zoufati nad svým věřitelstvím. A také vidíte, ţe Vám skutečně
přejeme, já i mistr Váchal i sl. Mathilda481 ustavičných svátků!
Josef Váchal

480

Mathilda Vaňková

Jakub Deml

Makulatura ‒ odpadový papír potištěný nebo popsaný; v polygrafii pak všechen papír určený do sběru,
vadné výtisky apod.
481
Mathilda Vaňková.
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45 D
[pondělí po čtvrté neděli adventní 1912]
Milý příteli,
děkuji Vám za oba listy, za Váš i za ten druhý.
Nábytek uţ mi tedy konečně jede, takţe ho dostanu asi zrovna na Jeţíška, anebo na
Boţí Hod... Pana Vernera, jak souditi moţno z jeho dopisu, jsem urazil. Čert ho vem. Také
mi píše dnes jeho spanilomyslná sestra, zkoušejíc s tváří nejnevinnější, slepit, co tak málo
drţelo. Bůh jí dej zdraví a štěstí v jejím ţivotě aţ do pátého kolena! Co jinak nového?
Včera, čtvrtou a poslední neděli adventní vzkázal mi po velké mši zdejší pan farář, abych
k němu přišel. Spatřiv mne, s nejnevinnější tváří a hlasem láskyplným a bratrsky sníţeným
mi pravil: „Lituji vás!“ Potom mi přečetl konzistorní výnos, kde se povídá, ţe „knězi Jakubu
Demlovi není dovoleno rajnsenkrecht482 nic z kněţských úkonů, ani celebrovati, aţ do
dalšího ustanovení“. Pan farář byl velmi dojat, neb se narodil v Nilu, maje skoro týţ osud
jako Mojţíš, já však ocenil jeho city a šel jsem k oknu, kde měl pan farář rozkvetlou
mučenku a přivoněl jsem k jejím květům a pravil jsem, dojat jejich krásou: „Vy máte pěkná
kvítka!“ A bratrsky jsem se usmál.
Pan farář neocenil mého poetického výkonu a pořád na mne naléhal, abych mu
donesl celebret,483 jejţ mi ordinariát v červnu „vystavil“. Potom slevoval a řekl, abych mu
ten celebret poslal. Já řekl konečně, ţe takové listiny z ruky nedám. A tak uţ chtěl tu listinu
jen vidět, a ţe prý si opíše jen číslo a datum... Abych uchlácholil jeho strach, řekl jsem, ţe
mu vyhovím. To mu musí stačit nadosmrti. Chudáček, lekl se, ţe snad se prohřešil, pustiv
mne párkrát k oltáři a nezeptav se mne na celebrat. Ať se třese, to je spasitelné. Přeju Vám
veselých svátků!

Jakub Deml
E.W-ové484 napište, ţe ten, na koho se Vás ptá, ta osoba ţe jest zdráva a ţe ani deset
biskupů nevezmou mu jeho štěstí, které jest věnem spravedlnosti. Víra otevírá rajské brány,

482

Zkrátka, vůbec.
Povolení slouţit mši.
484
Eliška Wiesenbergerová.
483
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a proto ať se E. W. nebojí ani o mne, ani o sebe! Sama ví, ţe nevěrci nás nepřemohli, ač
vyrukovali proti nám s velikým kapitálem. Tak nějak ji potěšte.
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5.3.

Dopisy z roku 1913

46 D
8/1 1913
Milý příteli,
přijedete tedy do Prahy; velice bych se na Vás těšil – jindy se těším a zítra snad uţ se
budu nesmírně na Vás těšit, ale dnes cítím ve svém srdci strašnou osamělost, a tedy potřebu
samoty naprosté, nevím, jak to ve mně vzniklo – ! Podotýkám však velice přátelsky:
nemíníte-li zde celebrovati, neukaţte se mi. Vidím-li kněze, jenţ opomenul celebrovat,
pokoušejí se o mne mdloby (nelhu Vám!), neb se stydím sám za sebe. Toť moje hrozné
tajemství.
Srdečně Váš Jakub Deml
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47 D
14. I. 1913
Milý příteli,
jste jako ţena, která touţí po tom, aby jí muţ aspoň jednou za měsíc řádně zřezal. Smysl
Vašeho lamenta o mé nenávisti k Vám je ten, abych Vám opět a opět vyznával lásku. Při
tom neuvaţujete, mám-li na to kdy. Slovem: hlouposti tropíte jako patnáctiletá studentka,
a máte mít uţ rozum. Co by dělal řeholní kanovník Evermod Balcárek, kdyby měl rozum?
Toto by dělal: 1) „morálně i hmotně“ by Jakuba Demla kněze podporoval, modle se za něho
a posílaje mu peníze, coţ jest totéţ; 2) netrápil by ho sentimentálním škemráním;
3) ani ve snu by mu nenapadlo, ţe si ho Jakub Deml zošklivěl; atd. 4) nikdy a v ničem by se
ho nebál a se před ním nestyděl, za slovo, za skutek, za přání etc. No tak, Vladimírku, uloţte
si do truhle toto perníkové srdíčko, a kdyţ Vám vyvstanou pochybnosti o mé lásce
a věrnosti, podívejte se na ně.
Dnes mi psal Váš bratr.485 Je hodný. Přijeďte do Prahy, ať vidím zas jednou kněze či
přítele. Věru, jest si co vypravovati. Na psaní vskutku nemám teď kdy. Teď potřebuju jen
„rukou a nohou“, jak pravím v Hradu smrti. Svým „Domů“ ztropil jsem cosi hrozného,
nevím ani co, ale připadám si jako ten, co pořád u kanónu stál a pořád ládo-ládoval. Jsem uţ
bez nohou, bez rukou, hlavu snad ještě mám, ale nevím o ní. Všichni přátelé moji zmlkli,
jako kdybych se byl svlékl před nimi donaha – všichni odvrátili oči... A co mám říci o svých
nepřátelích? O tom rozjímejte sám.
Dnes jsem napsal panu Váchalovi, aby mne uţ nenavštěvoval, a aby na mé styky
nijak nepočítal, aby mne ušetřil i svých rukopisných projevů, a aby mne úplně a všude
ignoroval. Totéţ jsem napsal jeho matce,486 která mi dávala obědy a prala prádlo. Kdybych
měl peníze, okamţitě bych se z Prahy vystěhoval, uţ se zalkávám sprostotami a špínou.
A potom Vy, chudáčku, svalujete vinu na sebe. Ne; Praha mne rozvztekala. Na Vás vskutku
jsem se nehněval, ani chvilku.
Kdybych někam náhle odjel, sdělím Vám to.
Jinak jsem zdráv a vesel, poněvadţ dovedu být šťastným – z Hradu smrti víte, za
jakou cenu; Praha mi také dala lekci. Hrozně jste pochybil, nepřijev sem tento týden. Snad

485
486

Alexandr Balcárek.
Anna Váchalová.
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by mi tento den byl snesitelnějším. Buďte zdráv a především: vesel! Maje na Vás takový
vliv, poroučím Vám veselost. Na zdar.

Jakub Deml
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48 D
18. ledna 1913
Milý příteli,
jest mezi námi jasno, a to stačí k našemu klidu i slasti. Vaše obavy o mé oddanosti k Vám
byly noctium phantasmata,487 na to Vám přísahám. Toto budiţ tedy odbyto.
Dnes, můj milý Mírovladi, posílám Vám pro ty Vaše „abonenty“ tři vázané výtisky
„Hradu“.488 Vázal je p. Malík, Praha II, Podskalská 333. Jestiť pan Malík mistrem
a umělcem v knihařství, jak vidíte; učil se v Anglii. Jest skromným, jako kaţdý básník.
Vazba jednoho toho výtisku stojí 11 K.
Pro Vás posílám téţ jeden výtisk, však jej poznáte.
Kdybyste si přál vázaných výtisků víc, bez bázně mi napište: několik „Hradů“ mám
vázáno po 2. 40 K, ale vazba tato jest rovněţ úhledná, mistrná (hřbet pergamenový).
U Kuličků jsem nebyl a nepůjdu tam. Znaje mne, víte, jak jsem ostýchavý. Na tu
nepodařenou půjčku ať zapomenou: „co ze sopečných kamenů gehenny pozemské jsme
stavěli, ať padne do sutin; pro hroby nesčíslných těl je země dosti hluboká!“ tak pěju Libera
s Ot. Březinou.
Malíř Václav Jícha poslal mi darem za mé kníţky dva překrásné svoje originály,
barevné.
V knize mé jest zpředu několik prázdných stránek, takţe můţete pro své přátele na
jednu z nich napsati vhodně svou dedikaci: něco tak krásného a dvoj- či trojsmyslného, zač
byste se nikdy nemusel styděti, ale v čem by bylo celé Vaše srdce jako v kokosovém ořechu
mléko... Mel et lac sub lingua...489
Hugo Kosterka přinesl mi včera 160 K na svůj dluh, z toho posílám telegraficky 100
K tiskařům do Nov. Jičína, a 50 K knihaři Malíkovi, jemuţ tento týden 50 K uţ mimo to
jsem zaplatil.
Kdykoli Vás bude trápit pomyšlení, jak velice potřebuju peněz: ihned mi pomáhejte
poštovní poukázkou do nebes! Na ten úmysl, to jest, aby mne Bůh chránil a malis

487

Přízraky nocí.
Hrad smrti.
489
Z lat., „Med a mléko pod jazykem.“
488
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praeteritis, praesentibus et futuris,490 odsluţte, prosím, 10 mší svatých za † P. Jos. Ševčíka
(pokud moţno brzo).
Váš Jakub Deml
„Kolo moravských spisovatelů“,491 v němţ jest téţ St. K. Neumann, vydá na jaře svůj
almanach,492 i poţádali mne ti páni, abych také přispěl; psali mně v té věci Viktor Kam.
Jeřábek a JUDr. Ferd. Dostál, jenţ jest redaktorem toho almanachu. Poslal jsem jim práci
svou, a sdělili mi, ţe ji otisknou, i honorář mi dají. Tak vidíte, ţe morálně jsou na tom
celkem dobře mecenášové Jakuba Demla, Ev. Vl. Balcárek „a jiní“ – ale finančně dosud
pracuji jen s 5%..., to jest s pěti dušemi českého národa, mezi nimiţ jest 33% ateistů
a 33% chudých katolíků, klérus, řeholní kanovníky, v to počítajíc.
Toť bilance mých zpráv. Proti Florianovi v „Čechu“493 i v „Národní politice“ psala
jedna a táţ bytost: svině. Tato ţurnalistní, kurevnická svině můţe věděti a jistě ví, ţe účel
posvěcující Florianovy „podvody“ byl jiný, neţ jaký uvádí svině. Na lva zamříţeného kaţdý
usoplenec osměluje se plivnout, kaţdý sviňák. Dixi.494

490

od špatností/zla minulého, přítomného i budoucího
Moravské kolo spisovatelů (1912‒1949), brněnská spisovatelská organizace zdůrazňující svébytnost
a tradice moravské literatury. Vzniká jako první samostatný moravský literární spolek.
492
Almanach Na ouvrati, vyšel v květnu 1913.
493
Čech, politický katolický týdeník, který vycházel v Praze v letech 1870‒1935. Byl loajální k RakouskuUhersku a Deml ho neměl příliš v oblibě.
494
Z latiny, „Domluvil jsem.“
491
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49 D
22/I 1913
Milý příteli,
posílám Vám ty druhé výtisky „Hradu“495 a přidávám několik „Domů“ (poněvadţ obě knihy
tyto se doplňují…)
Kuličkům „Hrad“ i „Domů“ jsem poslal, bez autografu496 arci, ale ani nepinkají. Vy
jim můţete přinést exemplář vázaný, a ten broţovaný si od nich vzít... Jak Vám napadne.
„Sebrané spisy O. Březiny“ jsou ty, o kterých uţ v létě jsem se Vám zmínil.
Swedenborgovo „Nebe a peklo“ jest ono dílo, o němţ uţ vícekrát mi mluvil
p. Březina. ‒ Dneska půjdu do Národního na „Sen noci svatojanské“497 a v pátek na „Romea
a Julii“498– jest mi velmi smutno. Ani jediný člověk o kníţku se mi nehlásí.
Váš Jakub Deml

495

Hrad smrti.
Originál rukopisu.
497
A Midsummes Night’s Dream (1596), hra Williama Shakespeara (1564‒1616).
498
Romeo and Juliet (1595), hra Williama Shakespeara (1564‒1616). Obě divadelní představení Deml
navštívil se svým krajanem, filozofem Prokešem z Tasova. Píše o tom v dopise Březinovi ze 4. února 1913.
496
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50 D
[nedatovaný dopis]499
Milý příteli,
posílaje Vám zprávu z „Lidových novin“, prosím Vás, abyste ji doslova opsal a ten opis
poslal svému bratru soudci,500 zdali by nevěděl pro mne teď rady nové. Florian jest vskutku
schopen, také mne do těch svých podvodů u soudu zatáhnout. Toto jest pěkné nadělení a
vysvědčení pro činnost Floriana, Stříţe, „vizionářky“ Erlebachové atd., viďte? To uţ jsem
Vám

snad

také

sdělil,

ţe

P.

Mat.

Fencl

zaţádal

nakladatele

Herdera

o autorizaci pro „Ţivot A. K. Emmerichové“, ačkoli věděl, ţe toto dílo překládám
a vydávám já? To učinil zcela jistě na radu intrikáře Floriana! ‒ A aby mne ranil, spáchal P.
Fencl ještě ten sarkasmus, ţe mne o té svojí autorizaci přátelsky informoval, sotvaţe odeslal
svou petici Herdrovi. Fencl není schopen tak rafinovaného výsměchu, ba ani této taktiky –
to učinil jistě na radu Florianovu!
Ten výstřiţek z „Lidových novin“ mně co nejdříve vraťte! Můţete o tom referovat
těm děkanům a farářům, u kterých mne Florian svou „jasnovidnou“ Erlebachovou očernil. ‒
Modlete se za mne!
Memento! ‒ 501
Váš Jakub Deml

499

Fencl zadával svůj překlad Herderovu nakladatelství v prosinci 1912. Deml v dopise píše, ţe ho o tom záhy
informoval. Předpokládám tedy, ţe by dopis mohl být psán někdy během ledna 1913. Nicméně překlad vyšel
aţ v červnu 1913, další soud proti Florianovi s Demlovou účastí proběhl v dubnu 1913. Je tedy moţné, ţe
Deml Balcárkovi dopis psal kdykoli během jara 1913.
500
Alexandr Balcárek.
501
Z latiny, „Vzpomínku!“
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51 D
Popelec, 5. 2. 1913502
Milý příteli,
včera ráno dostal jsem takovýto lístek: „Milý příteli, mnoho jsem na Vás myslel
v posledním čase. Hotovil jsem pro Vás dřevoryt do knihy „Slavík sv. Bonaventury“. Jest
hotovým; a nalezl-li byste chvíli, přijďte si pro něj, prosím! Uţ jsem Vás dvakráte hledal na
Vinohradech. Nebylo mi dopřáno Vás najíti. Pozdravuje Vás oddaně František Bílek.“
A pan Březina mi píše toto:
„Milý příteli,
dříve neţli mi bylo moţno stisknouti Vám vděčně ruce za krásná slova Vašich věnování,
dostal jsem od Vás nový, vzácný dar, nádherně vázané exempláře „Hradu smrti“
a „Domů“. Nejraději bych Vám řekl svou radost ústně a pohovořil si s Vámi o Vaší nové
práci v přátelské besedě jako druhdy. Ale zatím neţ se zas uvidíme, pozdravuji Vás vroucně
a děkuji Vám bratrsky za všechno, co mi podává Vaše láska.
Vaše slovo horečně zraje. Cítím nad ním dech prvních večerů letních jako nad
oseními. Na všech stranách obzoru křiţují se blesky; neviditelné lípy voní v soumracích;
vzduch chvěje se ještě blízkostí bouří, ale země je mlčenlivá, soustředěná v tajemství svého
mateřství, šťastná a silná, a očekává poţehnání nového slunce a nebezpečí příštích dní
s nádhernou jistotou, ţe všechno je dobré, co přichází z nebes a co ještě přijde.
Těším se, aţ mi napíšete zas někdy několik slov o svém ţivotě a o své práci.
...
...
A ještě jednou díky za vše; vzpomínám na Vás krásně. Vţdy Váš
Otokar Březina

2. II. 1913

502

Popelec, začátek čtyřicetidenního půstu.
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U p. Bílka jsem byl včera odpoledne, dostal jsem svačinu a téţ ten milý dřevoryt
(mistr Bílek udělá mi ještě jeden pro mého „Slavíka“), jejţ jsem dnes zanesl do tiskárny
„Národní Politiky“, zahájiv tam jednání o tisku této nové edice bibliofilské...
Mimo to budu rozesílati tento týden onen barevný Váchalův dřevoryt „Madona“ na
tom pravém japonu---coţ stojí v 500 ex., tuším 300 K.
Dělnická tiskárna jedná se mnou tak solidně, ţe mne to omračuje; povaţte! Za
500 výtisků „Hradu smrti“, vesměs na ručním papíře, a tisk vícebarevný – dala mi Dělnická,
demokratická tiskárna účet: 483 K!!! Kryl a Scotti by jistě ţádali dvakrát tolik...
Bohuţel, ani těchto mizerných 483 K nemohu zaplatit. Nemám úvěru inter filios et
fratres.

503

Přesto zadal jsem Krylovi a Scottimu do tisku svoji novou knihu: „Moji přátelé“. 504
Tato kniha jest tak výborná, tak naivní, tak hluboká, tak vysoká, tak intimní, tak bolestná,
tak veselá, tak hravá, tak jasuplná, tak ţvatlavá, tak vědecky přesná, tak vybroušená, tak
tvrdá, tak svítící, tak blyskotající, tak dobrá, tak zdravá, tak zralá, tak nesmrtelná, ţe jsem
neodolal pokušení a zadal jsem ji do tisku...
Snad se Bůh smiluje nad krásou a pošle mi ne kulíčku, nýbrţ kouli – stříbrnou...
Tento měsíc musím zaplatit ţidovi Pickovi do Jaroměřic 100 K, které jsem si před ½
rokem od něho vypůjčil s touto podmínkou...
Z toho všeho, milý příteli, vidíte dosti jasně mou vnitřní i vnější situaci.
Sestonásobněte svou duši, svůj ţivot pro mne, rozmnoţte víru, posilněte naději, rozohněte
lásku...
Florian tiskne u Kryla a Scottiho můj překlad – proti mému zákazu, jak víte... Tolik
pro dnešek. Orate, fratres...505

Jakub Deml
Jak blbě mluví p. Kulička o mých tiskařích, nejlépe vidíte na tom účtu za „Hrad smrti“.
Vţdyť ta ubohá tiskárna nemá ze mne ani 50 K uţitku! Přece máte rozum, aby Vám to bylo
jasno!
A kdybychom tento účet vysvětlili těm „pánům Kuličkům“, najdou si, lakomcové,
zas jinou vytáčku proti ruce Boţí, k nim vztaţené...
503

Z latiny, „mezi syny a bratry“.
Moji přátelé, kniha Jakuba Demla, poprvé vychází v roce 1913.
505
Modlete se, bratři.
504
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Bůh ví, co si počnu, ale jinak nemohu ţíti, jinak nemohu jednati: Vy to vidíte, ţe
jednám správně...
„Moji přátelé“ nebudou oslňovat zevnější úpravou, avšak vnitřním obsahem jest to
má nejdokonalejší a nejkrásnější kniha! Bude věnována Fr. Bílkovi sochaři.
52 D
11/2 1913
Milý příteli!
Dnes expeduji Váchalův 4barev. dřevoryt,506 tedy nemohu Vám mnoho psát; předně děkuji
Vám za milý důkaz stálosti v dobrém, to jest za Váš poslední list. Za druhé varuji Vás,
abyste ze zoufalství nevyvedl zas nějakou oslovinu = neuvázal si na krk nějaké korunkové
konzistorní intence! Anebo něco podobného. Labora quidem ad eripiendam pecuniam
e potestate Diaboli, sed praesertim: spera et ora, ora et spera. Contum coronas Judaeo Pick
dandas habeo iam promissas. Videas ergo, quomodo Deus provideat. Lucia507 virgo in
quadam alia planeta, quae non dubitanter Planeta Stultitiae vocatur, vivit meditando;
requiescat post fornacem. Frater ipsius508 me iterum visitavit, mediatorem occultum sororis
suae agens, sed ne verbum quidem doloris audivit ex ore meo...509 Včera jsem byl na
přednášce F. X. Šaldy „O Paulu Claudelovi“. Šalda mluvil jako katolík, jako věřící – inu,
jiný vítr zasáhl vrcholky stromů... Za chvilku bude katolíků jako prasat. Ostatně, Šalda
býval vţdy váţný. A velmi výborně nakreslil podobu Claudelovu. A tu a tam vrazil třísku za
nehty dnešní ateistické (Machar u nás) a sviňské (Zolové naši) literatury, poezie... Arci
nikoho nejmenoval. Vašemu bratru510 i otci Vašemu511 i sestře Vaší512 do Bíteše obraz
Váchalův513 posílám sám.

Jakub Deml
506

Madona, viz poznámku k dopisu č. 43 D.
Lucie, Mathilda Vaňková. Podobně o ní Deml mluví v korespondenci s Antonií Svobodovou.
508
Kamil Vaněk.
509
Pracuj věru k vytrţení majetku z moci Ďábla, ale především: doufej a modli se, modli se a doufej. Mám jiţ
slíbených sto korun, které je potřeba dát Ţidu Pickovi. Hleď tedy, jak je Bůh prozíravý/jak se Bůh stará. Panna
Lucie ţije meditováním na jakési jiné planetě, která se bezpochyby nazývá Planeta Hlouposti; ať odpočívá za
pecí. Její bratr mě opět navštívil, dělaje tajného prostředníka své sestry, ale z mých úst neuslyšel věru ani slovo
rozhořčení…
510
Alexandr Balcárek.
511
Adam Balcárek.
512
Olga Balcárková.
513
Madona, viz poznámku k dopisu č. 43 D.
507
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53 D
17. II. 1913
Milý Vladimíre,
nepsal jsem Vám proto, ţe jsem Vás čekal, domnívaje se, ţe z Moravy pojedete na Prahu.
Ztratil jste matku:514 já téţ. Vy nyní, já před 20 lety. 515 Trpíte, já trpím s Vámi. Vy, od té
chvíle, co mne máte rád, nesete se mnou dobré i zlé. Já zase cítím s Vámi. Máme na zemi
mnoho společných věcí, Vy se mnou, já s Vámi. Dnes v duchu sedím já u tabule Vašeho
zármutku. Neváhám a nebojím se býti teď vedle Vás; snad ani nemáte nikoho, kdo by Vám
byl tak blízko jako já.
Jestliţe jsem Vám byl dosud blízko, teď snad jsem Vám ještě blíţ, tím, ţe se
utrpením, novým a nečekaným, Vaše duše přiblíţila duši mé. Bude-li Vám někdy příliš
hořko, pomyslete si jen, jak jest Vašemu příteli. Co jsem sklidil a co sklízím. Nechci Vám
přitěţovati svým vlastním zármutkem. Aţ se pozotavíte ze své rány, povím Vám zase něco
z běhu světa, pokud se to týká mne, a tedy i Vás – neb máme společný kalich. Mezitím, co
se nám zdá, ţe jsme osiřeli, snad právě nyní naše matky spolu o nás se radí k dobrému...
Váš Jakub Deml

514
515

Františka Balcárková.
Antonie Bělochová.
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54 D
21. II. 1913
Můj nejmilejší!
Jeden

výtisk

„Madony“

prodávám

za

1

K,

k tomu

poštovné,

tedy

celkem

1 K 20 h. V Lipsku a v Paříţi ovšem stál by takový 4barev. dřevoryt – jak vidíte, jest na
pravém japanu! – aspoň 10 franků. Dluţno však respektovat „naše poměry“. Nabízím své
publikace teď za babku, abych je rozprodal a mohl zaplatiti „Dělnické“ těch 500 K.
Dnes Vám posílám ten Bílkův dřevoryt (je téţ na japanu) pro bibliofilní vydání
mého „Slavíka“. Pochybuji, ţe tuto báseň tak brzo opět vydám, musí to tisknout
„Politika“,516 ta má ty typy – ale nemám tam úvěru jak v „Dělnické“.
V „Národní politice“ byl velmi pochvalný referát o mé „Hoře proroků“ – četl jste to?
Psal prý to prof. Sekanina. Následek toho jest, ţe jsem obléhán praţskými knihkupci, kteří
si vyţadují moje publikace do komise, ale taková komise znamená, ţe musím čekat na
několik korun několik měsíců, a jsem ještě rád, ţe netrvají na lhůtě obvyklé celého roku!
Knihkupcům nabízím teď svoje publikace za ceny náramně sníţené“ za ceny, jak
vidíte na přiloţeném prospektu... Proto tím raději dával bych to tak lacino panáčkům,
učitelům, cihlářům, studentům, sluţkám... Ale nikdo se nehlásí.
Včera jsem Vás hledal na Strahově. Mnoho se událo v mé duši tyto dni... Ale to vše
Vám povím zas někdy ústně, anebo písemně – nejraději bych Vám to řekl dokonale: tiskem.
Velmi brzo, v nejbliţších dnech, Vám pošlu novou svoji kníţku: „Moji přátelé“.517 Teď, kdy
tolik jste vytrpěl, budete mi ještě lepším čtenářem a přítelem. Jsem jako pes, který jest
v rekonvalescenci...
Váš vţdy Jakub Deml

516
517

Politika – tiskárna novin Národní politika, viz poznámku k dopisu č. 13 D.
Moji přátelé, viz poznámku k dopisu č. 51 D.
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55 D
3. III. 1913

Maria, mater orphanorum optima, ne avertas misericordes oculos Tuos a nobis in hac
lacrimarum valle –518
Můj drahý,
konečně tedy posílám Vám jedenkrát kníţku veselou.519 Rozveselí Vás opravdu? Nic jiného
nechce. Přivoníte-li k ní, dejte pozor na kopřivu!520
Dnes jsem si vzpomněl na to, ţe ani Šalomoun ve vší slávě své tak oděn nebyl jako
Maria neposkvrněná. Koho jiného by byl mínil Jeţíš Kristus, kdyţ přece řekl výslovně
(mluvě o kvítí polním, to jest o svatých – zde na zemi ještě ţijících: oproti ptactvu
nebeskému – ecclesia triumphans-):521 „ jako jedno z nich!...
Budete tak laskav a napíšete mi, které z těch mých kvítek se Vám nejvíc líbilo_
A buďte zas vesel, prosím Vás, neboť učedníku Páně dluţno konečně „opustiti otce
i matku a přidrţeti se manţelky své: církve Kristovy“ – nemyslíte? Z kříţe svého praví Vám
Syn Boţí: Fili, ecce Mater tua!522 – Och, jaká výměna: pro nás – pro nás jak výhodná – pro
Marii, arci, ne tak...
Radujte se v Pánu, opět pravím: Radujte se!
Váš nehodný Jakub Deml
O těch knihkupcích povídáte svatou pravdu.
Na obraz dejte si udělat u stolaře obyčejný, asi na 2 prsty široký, nenatřený, hladký dubový
(nebo ještě lépe modřínový) rám: ale z dřeva suchého! Jest to laciné a nejelegantnější!
Ta paní Dufková poslala mi, tuším, 15 K, ţe dostala moje kníţky od Vás. Ţádný
zázrak, a co není zázrak, těţko si pamatuju...
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Z latiny, „Marie, předobrá matko sirotků, neodvracej od nás v tomto slzavém údolí své milosrdné oči.“
Moji přátelé.
520
„Kopřivo, aspoň v tom jsi dobrá, ţe housátka krmíš, nehledíc na to, čí jsou. Také plešatcové – hm, hm, ano,
to jsem chtěl říci: upadneš-li v pokušení, abys pohrdala duší svou, vzpomeň si vţdy na své jaro, kdy tvé sestry
zůstávaly opatrně v zemi, čekajíce, aţ to bude jistější – a na toho, jenţ své hosty sbírá uţ jen na rozcestí a za
ploty. Sóňo!“
521
Církev vítězná.
522
Z latiny, „Synu, hle tvá Matka!“
519
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56 D
Velký Pátek 1913
Milý příteli,
nepsal jsem Vám tak dlouho z trojího důvodu:
1.) chtěl jsem k Vám přijet,
2.) čekal jsem, ţe přijedete Vy,
3.) mnoho jsem pracoval.
Mluvme tedy jen o bodu třetím. Víte, ţe jsem rozesílal „Moje přátele“, a víte, ţe
většině svých čtenářů musím vţdy do kníţky něco připsat, anebo kníţku doprovodit listem.
Taková expedice jest velmi zdlouhava a úmorna. Mimo to bylo mi mnoho jednati
s knihkupci. Mimo to dostal jsem mnoho návštěv. Mimo to musel jsem zas něco zhotovit
pro Stoklasův sborník (jeho tisk ţere!). Měl jsem tolik práce a zaţil jsem tolik událostí, ţe
toho nelze vypovědět. Jsem všecek unaven, všecek unaven, rozrušen, ale dluţno říci, ţe
jsem i šťasten, a poněvadţ, jak víte, nejsem na štěstí tuze zvyklý, jsem tedy i štěstím
unaven. „Moji přátelé“ byli všude přijati s velikou chválou a radostí. Dostal jsem spoustu
dopisů, uznání – ba i květin: na oltář, na svůj oltář, od neznámých čtenářek – téţ peníze mi
přicházely – a včera pan Kulička mi poslal mnoho rozkošných věcí: kraslice, pomoranče,
lívanec či mazanec, nevím, jak se to jmenuje, jest to bochník z nejbělejší mouky, ze samého
másla, vajec, hrozínek, mandlí, mimo to dvě láhve nejţádoucnějšího vína, pomoranče,
sardinky, pstruhy a láhev medu a gratulaci velkonoční a 20 K – to vše, v průvodu své
roztomilé dcerušky mi poslal pan Kulička, Váš příbuzný!
Váš milý otec523 mi poslal 25 K, s poznámkou, ţe paní Olga524 má na tom podíl 20
K, a ţe mi děkují za projev soustrasti.
Otokar Březina mi za „Moje přátele“ poděkoval takto:
„Milý příteli, dříve ještě neţ přiletěli první jarní ptáci, poslal jste mi svůj tichý
a sladký pozdrav básníkův. Stránky z nejkrásnějších a nejčistších, které jste napsal. Čtu je
jako důvěrnou zpověď Vašeho srdce a je mi radostno při vzpomínce, ţe Vaši přátelé jsou

523
524

Adam Balcárek.
Olga Balcárková.
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také mými přáteli, a ţe mi budou vypravovati o Vás, aţ je budu potkávati na našich
společných cestách, jeţ Vaším odchodem osaměly. 525
Dedikaci krásné Vaší kníţky p. Bílkovi uvítal jsem s radostí.526 Buďte zdráv
a nezapomeňte na mne.
Vţdy Váš O. B.
Jaroměřice 13. III. 1913.“
Víte, můj milý, ţe tato pochvala Březinova sama dostačí k mému štěstí. Proto se nedivte,
řekl-li jsem prve, ţe jsem unaven – štěstím.
Ale kromě přítele Březiny tolik jiných čtenářů mne zahrnulo přátelstvím, úctou,
obdivem a láskou. Dosud ţádná moje kníţka mi nepřinesla tolik útěchy a radosti, tolik
morálních impulsů...
Arne Laurin jest hrdým na to, ţe on první o „Mých přátelích“ referoval; 527 Dr. F. X.
Šaldu nadchli „Moji přátelé“ tak, ţe mne nazývá „opravdovým básníkem“ a napíše prý
o mé tvorbě něco do své „České kultury“.528 Potom Vám to pošlu. Dr. F. X. Šalda pravil, ţe
zná z autopsie529 můj rodný kraj a ţe prý jest to česká Bretagne. Dnes mi řekl
Dr. Šimánek, ţe z radosti nad „Mými přáteli“ napsal o mně článek do „Samostatnosti“530
pod heslem „Jakub Deml kněz“; vyjde to příští týden. Potom Vám to pošlu. Redaktoru
„Práva lidu“,531 A. Mackovi náramně prý se líbí „Moji přátelé“. Nadšeně mi za „Moje
přátele“ poděkovala pí Marie Majerová, spisovatelka, posílajíc mi knihy svoje; tituluje mne
zkrátka: „Básníku!“ A tato paní jest sociální demokratkou. Takto jsem se Vám zmínil aspoň
o osobách „veřejně činných“, aspoň o některých – z řady těch, kteří „Moje přátele“ obdivují.
Laurin Arne zná, a upřímně myslí, ţe zná mne, ale já upřímně myslím, ţe za celý
svůj ţivot nespatřil kvítek; tolik aspoň podotýkám k jeho kritice. Mohl bych podotknouti
525

Viz Březinův dopis Demlovi z 13. 3. 1913.
Deml věnoval Mé přátele Františku Bílkovi, viz závěr dopisu z 5. února 1913.
527
Laurin, Arne: Jakub Deml. Moji přítelé, in Rozvoj, roč. VII., č. 10, Praha 7. března 1913; str. 4.
528
Česká kultura, časopis pro umění a vědeckou kritiku vycházel v letech 1912‒1914. Čtrnáctideník se
věnoval otázkám duchovní kultury. Hlavní směr časopisu určovala postava redaktora F. X. Šaldy. Dalšími
redaktory byli Zdeněk Nejedlý a Růţena Svobodová. Šalda chtěl, aby list dokázal postihnout jednotlivosti
a nalézt jakýsi jednotící názor, který by postihl základní duchovní proudy.
529
Z vlastní zkušenosti.
530
Samostatnost, Orgán radikálně pokrokový, list České strany státoprávně pokrokové. Vycházela nejprve
v letech 1897‒1914, později pak v letech 1924‒1935.
531
Právo lidu, Časopis hájící zájmy dělníků, malých ţivnostníků a rolníků. Vycházel v letech 1893‒1918.
Vycházel dvakrát měsíčně.
526
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mnoho jiného, např. o té „formě“, ale hodlám tak učiniti zas v nějaké své „Rosničce“, takţe
to budete čísti.
Moje „Rosnička“ jest uţ úplně rozebrána! K tomu mi dopomohl týţ Arne Laurin,
jenţ o „Rosničce“ přednášel akademikům a mimo to o ní téţ do „Rozvoje“ psal.532
Ţidé, jak vidíte, zajímají se o mystiku mnohem víc a srdečněji, neţ katol. klérus.
Deus testis est.533
Předevčírem navštívila mne moravská paní Neumannová; pan Neumann, toť se ví,
jest nadšen „Mými přáteli“: napsal mi delší, bratrský list: St. K. Neumann – anarchista!
A co Vám ještě říci? „Kolo moravských spisovatelův“ uţ podruhé mne poţádalo
(sám JUDr. Ferd. Dostál mi psal, velmi přátelsky), abych jim poslal nějakou práci svou pro
jejich „Almanach“.534 Tím jsem se zaměstnal téţ aspoň na dva dni...
A v poslední době jsem robil verše („Přepadnutí“, „Vězeň“, „Oblaka“, etc.),535 coţ
mi vyplnilo téţ několik nocí a dní... Mnohdy, teprve o 3 hodinách po půlnoci jsem šel spát...
A to mnohdy...
Doufám tedy, příteli milý, ţe jsem Vám dostatečně omluvil svoje „mlčení“. Bylť
jsem jako v povodni dojmův a práce – i můj spánek byl pokračováním práce, takţe jsem
kolikrát zatouţil, býti někde v pralese či na poušti, abych mohl strávit a zpracovat, co jsem
viděl, slyšel, myslil, pocítil... Nikdy mi nezazlívejte mého mlčení – nejhůř jest i mně
i Vám, kdyţ často a mnoho mluvím... Práce jest třeba, a to lze konat jen v mlčení. ‒ Dnes
jsem se chtěl rozjet na pár dní někam na venkov, abych vydechl, ale jak jsem šel uţ na
nádraţí, potkala mne návštěva: sl. Mathilda Vaňková, pasivní autorka „Domů“; musel jsem
se vrátiti. Nemohu s ní uţ mluviti: Florian ji naděl a nacpal sterými předsudky proti mně.
Dovedete si pomyslit, jak mi jest trapno, s ní takto mluvit. Proto také jsem napsal:
„Karafiáte, jest muţ, či ţena, kteří by ocenili krásu bez protějšku?“ To jest: bez
předsudku?536 To jest Jakuba Demla bez Floriana, bez Váchala, bez Bílka, bez Laurina, bez
„Samostatnosti“, bez Huyna etc...
„Moji přátelé“ jest práce cizelérská.537 ‒ Ale dosti, uţ jest zase půlnoc a zítra
o ½ 8. mám se setkati v Emauzích se sl. Mathildou Vaňkovou...
532

Laurin, Arne: Jakub Deml: Rosnička; in: Rozvoj, roč. VII., č. 9, Praha 28. února 1913; str. 3.
Z latiny, „Bůh je svědek.“
534
Almanach Na ouvrati, vychází v květnu 1913 v Brně, redakce O. Bystřina a S. Kovanda.
535
Všechny tři básně jsou obsaţeny v Demlově souboru Verše české, Marie, Rosa Junová, Tasov 1938. Oblaka
(str. 26), Vězeň (str. 38) a Přepadnutí (str. 49).
536
Celá apostrofa: „Karafiáte, jest muţ či ţena, kteří by ocenili krásu bez protějšku? A uvaţují o našem osudu,
dávají-li nás na prsa komukoliv? A co má naše inspirace společného s veřejnými záleţitostmi?“
In: Deml Jakub: Miriam-Moji přátelé, Odeon, Praha 1990.
537
Vytříbená, dokonalá.
533
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Pozdravuji Vás vřele a přeju Vám upřímného Alleluia.
Memento za mne konejte!538 Já tak činím denně za Vás i za Vaši matku. ‒ 539
Váš Jakub Deml

538
539

Z latiny, „vzpomínku.“
Františka Balcárková.
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57 D
9. IV. 1913
Milý příteli,
vřele Vám děkuji za oba poslední listy a prosím Vás, abyste co nejdříve odslouţil jednu mši
svatou na můj úmysl.
Kdybych mohl, jistě bych Vám psal více. Jen tolik Vám sděluji, ţe jsem zcela zdráv
a ţe potřebuju jenom Boha pro své štěstí. Z toho vidíte, ţe jsem velice šťasten a ţe velmi
trpím. Povzbuďte, prosím, svou modlitbu za mne. Já tušil, ţe moje veliká radost, o níţ jsem
Vám psal posledně: půjde do ţivého. Ţádný člověk mi nepomůţe, abych snesl svou radost,
jen Bůh! Trpím velmi.
Váš Jakub Deml
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58 D
24. IV. 1913
Příteli milý,
dnes dostal jsem obsilku k zemskému soudu v Praze II. ve věci trestní proti Josefu
Florianovi a spol. – obeslán jsem za svědka na den 26. dubna mezi 9‒11 hod.
Učitelka sl. Mathilda Vaňková v České Skalici byla jiţ před týdnem povolána
k c. k. soudu v téţe hodnosti a v téţe věci... Jak a proč ona, toho nechápu, myslím však, ţe
Florian sám ji asi navrhl c. k. soudu...
Boţe, kdy se tyto věci skončí!
26. IV. jest úmrtní den mé sestry.540
Memento mei die illa, memento saltem sororis meae.541 Jako bych měl starostí
málo... Jsem poněkud unaven, měl bych míti trochu méně starostí, aspoň...

J. D.

540
541

Mathilda Demlová. Zemřela 26. dubna 1910.
Z latiny, „Pamatuj na mne v onom dni, pamatuj na spásu mé sestry.“
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59 D
9. května 1913
Milý Vladimíre!
Především děkuji Vám za vše, co jste mi v poslední době poslal, za Vaše listy, za těch
15 K. A oznamuji Vám své noviny:
Zítra přestěhuji se do svého nového bytu, jinými slovy, moje adresa teď zní: Jakub
Deml, Praha III – 189.
Tento můj byt jest na Zámeckých schodech, zrovna pod Hradem královským.542
A tento byt poradil mi p. Klement.543 Já řekl p. Klementovi, ţe uţ mám zaplacenou
čtvrtletní činţi tam, kde jsem; ale p. Klement mi odpověděl, ţe ještě není prvního, ţe tedy
můj domácí musí si najít jiného podnájemníka místo mne, a ostatně poněvadţ prý sám jest
nájemníkem, ten můj švec, nemá prý nikterak práva, bráti činţi čtvrtletní, nýbrţ prý jen
měsíční, a na měsíční výpověď, a ţe ten můj švec to musí uznati, čili ţe mi peníze musí
vrátiti (těch 70 K), anebo ţe místo mne vyhledá prý p. Klement pro toho mého ševce
podnájemníka jiného (inzertem) a ten ţe mi tu milou činţi (70 K) dá. ‒ Na tuto radu jsem
přistoupil, nový byt jsem si zjednal, téţ zaplatil činţi – a tuto chvíli před Vámi konstatuji, ţe
mi se ukryli oba: i p. Klement, i ten můj švec! Jinými slovy: pan Klement svou horlivou
radou pomohl mi snadno a rychle od 70 K, a kdybych těchto 70 K chtěl od milého ševce
dostati, musel bych jej ţalovati. Toho však neučiním. Mimo to ten švec dostal výpověď
sám, takţe nikdo si přece nenajme ode mne byt, jejţ musí za 2 ½ měsíce opustit!
Myslím, ţe ve svém ţivotě poslechl jsem ještě p. Klementa, ale myslím, ţe dal jsem
si radit ve svém ţivotě uţ naposled! Kdykoli jsem uposlechl nějaké rady, vţdy jsem to
odpykal. Čert vzal všechny rady!
Ten nový byt (Praha III-189 mám za měsíční plat (30 K) a na měsíční výpověď.
Prosím Vás, ani slůvkem se nikomu (ani p. Bláhovi!) nezmiňujte do Prahy, ţe jsem
„přičiněním“ p. Klementa pozbyl 70 K. Jsou ztraceny nenávratně, tedy marné výčitky.
Ostatně, mám Prahy uţ hezky dost, takţe po lidsku řečeno, čekám na úplnou
suspenzi jak na Boţí smilování... Snad mi rozumíte. Být knězem za těchto okolností: poručí
mi biskup, bydleti a ţíti ve městě za 44 K měsíčně... Celebret mi biskup544 nechce dát do
542

Zámecké schody, Praha III‒189.
Klement Vladimír Šebesta.
544
Pavel, hrabě Huyn.
543
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ruky! Takţe nejsem ani jako kněz, ani jako člověk, nýbrţ jako pes na řetěze a hezky zkrátka.
K tomu připočtěte, jak se ke mně chová celá „katolická“ veřejnost ‒ ‒ ‒ Vmyslete se do mé
kůţe!
„Ty modravé hory“545 uţ tisknu. Bude to kniha silná (resp. tlustá). Pozdravuji Vás!
Mohl byste vzíti nějaké intence?
Váš Jakub Deml

545

Nakonec autor změnil název na Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
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60 D
[opisy z Naší doby, nedatováno, pravděpodobně příloha některého z květnových dopisů]
[Naše doba, roč. XX. květen 1913.]
Z nejzajímavějších osobností literární Moravy jest Jakub Deml. Jemu to, co píše, splývá
přímo s tím, co ţije. Deml je člověk, který pocítil krutě sráţku svého srdce se skutečností
a – neustoupil, muţně vytrval i za cenu velkých bolestí. Deml je katolický kněz, zahleděný
do středověku a nadšený pro vše krásné; zavrhuje dnešní klerikalismus, jenţ odvádí od
skutečného náboţenství, a po dlouhých sporech s brněnským biskupem546 byl dán do penze.
Je asketa, mystik, moderní František z Assisi: dovede být hned měkký jak dítě, hned
vzdorný jak revolucionář. Není básníkem v našem smyslu: píše si deníky a vydává je. Ale
v tom, co napíše, je často tolik poezie na jedné stránce, ţe vyváţí haldy tuctového zboţí.
V těch denících je mnoho citátů, mnoho invektiv, mnoho věcí prozaických; ale všechny
mají vztah k ţivotu autora, jenţ se v nich zpovídá zpovědí nám nezvyklou, a to vztah
bolestný aţ krvavě.
Deml vyšel od Březiny, jenţ jest dosud básnickým osudem Fr. Taufera...
(Naše doba, květen 1913)
Dnešní stav moravského písemnictví je nejlépe patrný z almanachu Na ouvrati, jejţ za
redakce O. Bystřiny a St. Kovandy vydalo před rokem zaloţené Moravské Kolo spisovatelů.
Jsou v něm verše, próza i drama. Próza se snaţí kotviti v lidu, vynášejíc z něho svérázné
stránky a zuţitkujíc i jeho dialektů a v této snaze upadajíc namnoze v ráz dokumentů nebo
kalendářových

povídek;

verše

částečně

také

navazují

na

tento

směr

a mění se snadno v pouhé rýmovačky, ale většinou směřují k druhému uměleckému pólu,
k čistému formalismu. Almanach neobsahuje velkých básnických individualit; vzácné ceny
jsou jen verše Demlovy, svérázné a zcela jeho, bolestné výkřiky jeho ţivota... –vh(Naše doba, květen 1913)

546

Pavel, hrabě Huyn.
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61 D
17. 5. 1913
Drahý příteli,
srdečně Vám děkuji za poslední Váš list, tedy za jeho smysl a obsah. Nedomnívejte se, ţe
praţský ordinariát547 jedná proti Stoklasovi, nikoliv, jedná proti bludům toliko, tedy jedná
s Václ. Stoklasou zcela spravedlivě, ba: příliš šetrně! Nevěřte prvním lidským dojmům.
Václav Stoklas nemiluje Pravdu, nýbrţ obchod; Václav Stoklas jest ţurnalista, jest kšeftař,
jest dryáčník, jest podlec, jest chytrák, jest však – a to jest jeho jedinou omluvou: jest
i hlupákem! Kaţdýť jest hlupákem, kdo se činí Duchem svatým, kdo kritizuje Církev, kdo –
é, fuj! Ale Stoklas jest rozhodně i darebákem, neboť vědomě pravdu tají! Já to o něm vím!
A mimo to vědomě a pro svůj zisk: osobuje si právo kanonizační! Paničku Marii Benešovou
Machainovou548 prohlásil v tisku svém za svatou! Mimo to, aby měl větší kšefty, kromě
„mystiků“ a „Sv. otců“ vydává humoresky, o kterých veřejně prohlašuje, ţe „jsou
k popukání“!... Slovem: Václav (Dr.!!) Stoklas jest podlec a nízký chlap – arci, není-li
naprostým pitomcem, coţ by jej omlouvalo.
Josef Florian stále po mně touţí: dnes opět jsem dostal dopis (adresu psal Stříţ!
a kdosi v Praze! neboť ten dopis má razítko pošty vinohradské) od jedné z Florianových
prorokyň, v němţ tato osoba zas jednou mi lichotí a mne chválí a mne prosí, abych se aspoň
srdcem svým přiklonil a vrátil opět k Florianovi... Věřím rád, ţe Florian mne potřebuje
v nastávajícím soudním procesu... Aspoň Florian by neměl jednat jako Stoklas...
V pondělí navštívil mne tu přítel Březina. Byl jsem mile překvapen. Kvůli němu
pozvali mne na oběd k Bílkovu tchánu, Dr. Nečasovi, kdeţ bylo všechno příbuzenstvo:
Starý MUDr. Nečas,549 mladý MUDr. Nečas,550 mladý profesor Nečas s chotí,551 paní
Bílková,552 bratr Bílkův,553 jeden báňský ředitel penzista, jeden císařský rada a děti. Posadili
mne mezi p. Bílka sochaře a p. Březinu. Odpoledne strávili jsme na procházce (Petřín) a ve
výstavě „Mánesa“ – a musel jsem, tj. byl jsem pak s nimi na večeři v Bílkově vile, a teprve

547

Praţský ordinariát = praţský biskupský úřad
Marie Benešová Machainová.
549
MUDr. Jaromír Nečas.
550
MUDr. Jaromír Nečas ml.
551
Vilém Nečas.
552
Berta Bílková.
553
František Bílek měl bratry dva. Starší Josef se narodil v roce 1870, mladší Antonín v roce 1881.
548
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po 10. hod. v noci jsme se rozešli. V úterý dopoledne byl jsem p. Březinovi průvodcem po
Praze. Zas mi řekl (staviv se opět v mém bytě), ţe jsem mu ze všech lidí nejmilejším...
Nakonec Vás prosím, Vladimíre, o persolvování554 těch intencí: dle moţnosti
odsluţte, prosím Vás, deset mší svatých na úmysl můj. Nemusíte je odslouţit ihned a jednu
za druhou, ale velmi mně pomůţete, učiníte-li tak dřív, neb toho velmi potřebuji... (Jinak
bych Vás o to neprosil).
V tisku mám, jak víte, třetí deník, „Ty modravé hory“. 555 První arch uţ jest hotov.
Bůh ví, jak to dotisknu (bude to kniha asi o 12‒15 arších), peněz není a 1 arch tiskový stojí
75 K... nejméně!
Tyto dni strašně jsem trpěl. – Včera mně ministroval p. Klement.556 Celebruju
u františkánek adorátorek na Zámeckých schodech.
Vroucně Váš Jakub Deml

„Národní listy“ dne 1. června 1913 píšou, referujíce o Almanachu „Moravského Kola“:
--„Z poezie nejlepší jsou verše Jakuba Demla, dvě básně, z nichţ zvláště druhá, „Dnes
líto mi země“, překypuje něhou v soucítění s přírodou, v němţ mystické prozáření hmoty
blíţí se svým vykoupením ze všech těţkých pout časnosti oněm nebeským blaţenstvím,
v nichţ tonuli první křesťanští mystikové. Nemůţeme odolati, abychom necitovali aspoň
tyto verše:
Dnes líto mi Země: tváře jí hoří
kamsi v neznámo se dívá,
zdali obláček někde se nevynoří –
kde se jen skrývá?!
Dnes líto mi Země: rty má rozpukány ţízní,
pot se jí po skráních řine,
prsa se jí dmou – och, jakou trýzní
554

Z latiny, „vykonání mší“ (v právnickém slova smyslu – splacení dluhu).
Později autor změnil název na Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
556
Klement Vladimír Šebesta.
555
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doufajíc hyne...!
Ubohé dítky mé, stébla a kvítí:
co se to děje s vámi? matka vás nepoznává,
oči tak horečně vám svítí – atd...“557

557

Dnes líto mi země, Demlova báseň; In Lyrický rok, uspoř. F. S. Procházka, Topič, Praha 1913; str. 9‒10.
Dále In: Deml, Jakub: Píšu to při světle nočním, Vetus via, Brno 1993. Báseň pokračuje slovy:
a kam se poděla Tráva?
Vaše sestra Tráva, bratr Váš Mák,
který přece tolik věřil –
a ty, Hřebíčku, co vzdycháš tak?
Kdo nedoufal, neţil…
Fialko, Narcisku, Lilije,
přistupte blíţ, chci vám dát poţehnání –
či srdce uţ vám nebije?
Bije – do skonání…
Ó, snad se Nebe slituje, jako dosud vţdycky,
a pošle Déšť, neb aspoň krůpěj Rosy –
vţdyť neodolá ani soucit lidský,
kdyţ se takhle trpí a prosí!“
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62 D
5. VI. 1913
Milý příteli,
děkuji Vám srdečně za nedávných 15 K; vidím, ţe mne máte vskutku rád, kdyţ nechcete na
mne pozapomenout. Také jsem těch korunek velmi potřeboval, protoţe jsem tyto dni musel
hoditi svým uţitečným psům, tj. tiskařům 200 K. Trpím velice pro nedostatek peněz,
protoţe tím vázne můj duchovní i tělesný ţivot, moje práce, moje vědění, moje bolest
a radost a vítězství a smrt... Kdo není básníkem, těchto strastí naprosto neocení. A teď Vám
řeknu svoje zprávy krátce:
Právě teď prosím profesora St. Kovandu ve Stráţnici na Moravě, aby moje rukopisy
poslal Vám; jestli Vám je pošle, tak mi je u sebe uschovejte, aţ Vás o ně poţádám.
Měsíc květen byl měsícem mých triumfů. Kromě F. X. Šaldy, a tedy „České kultury“
velikou pochvalu mi staví na hlavu Masarykova „Naše doba“ (květen 1913, sešit 8),558
referujíc o mém „Domů“ a o „Almanachu Moravského kola spisovatelů“ – posílám Vám
opis toho, a aţ Vás poţádám, zase mi jej vrátíte; Mimo to vyšly v tom Almanachu
„Moravského kola spisovatelů“ dvě moje básně, které se národu zamlouvají (ach, Boţe!
a já trpím bídu! a mne „inteligenti“, „vlastenci“, „kulturní pracovníci“ nejpodlejším
způsobem okrádají...!).
A velikánskou chválou ověnčili mi skráň – příteli Vladimíre ţasněte!-: „Národní
listy“!! (tuto neděli) referujíce o řečeném Almanachu „Moravského kola“. Ale jen sám Bůh
ví, jak mi bylo a jak mi jest v době, kdy tyto vavříny se na mne sypou... Takto mi ještě
nebylo, co jsem ţiv; proto nevím o těch vavřínech, proto necítím těch pochval – proto téţ
jsem Vás prosil, abyste celebroval, desetkrát, na můj úmysl – neboť jsem strašně trpěl ve
svém srdci, a dnes uţ ani nevím, co jest bol, anebo radost, poněvadţ obojí v mém srdci
kolotá...
Drahý příteli můj, povaţte jen, co to jest, kdyţ přece ze všech kněţí
českoslovanských jenom Vy jste mi přítelem! Tady máte symbol mého utrpení. Nikdo mi
neposílá ani haléře, nikdo si na mne nevzpomene! V celém národě jenom dvě duše bezelstně
a věrně se o mne bojí, na mne pamatují: to jste Vy, a potom ještě jedna, duše...559 Všichni
ostatní z celého národa vzpomenou si na mne jenom tehdy, kdyţ natáhnu ruku
558
559

Masarykova „Naše doba“. Jakub Deml: Domů, roč. 20, Praha 20. květen 1913; str. 626.
Pravděpodobně má na mysli Elišku Wiesenbergerovou.
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a řeknu: „Prosím Vás...!“ Ale poněvadţ uţ vím, ţe takovouto prosbou, takovýmto
upozorňováním kazí se moje dílo (sláva Mysteria) – tedy ani neprosím – tedy ani ničeho
nedostávám...
A co Vám ještě říci? Ano, zítra opět musím se dostaviti k zemsk. soudu, jsa znova
volán za svědka proti Florianovi a jeho kompanii. Můţete si myslet, jak tato věc prospívá
mému zdraví, mé duši a mé práci... Dej Bůh, aby to darebáctví Florianovo uţ jednou bylo
prosvětleno a vyhojeno, ať uţ to dopadne jakkoliv – se mnou; já mu dělal psa, mohu tedy
očekávat bití od c. k. soudu ještě, jak se mi ho jiţ dostalo a dostává od ničemy Floriana.
A tak jsem Vám to uţ, tuším, řekl celkem všechno.
Titul „Těch modravých hor“ jsem přece změnil, a vydám tu knihu pod jménem „Pro
budoucí poutníky a poutnice“, jak jsem mínil uţ dřív. Proč tento titul? Poněvadţ v tomto
titulu jest skryta smrt – kdeţto v onom hořejším titulu jest obsaţena touha (Vy modravé
hory!), anebo naděje – kdeţto kdyţ se napíše „Pro budoucí poutníky a poutnice“, jako by se
řeklo: Nemohu ničeho uţ čekati od tohoto světa, poněvadţ jsem umřel. Anebo jako by se
řeklo: „Ó světe: plivej, kopej, smrkej, bij, pal, top, věš, střel, duš, lam, vraţdi – dílo směšné
konáš, neboť já mrtev jsem...“ A tak musí ten titul zníti: „Pro budoucí poutníky a poutnice“;
čtyři archy této knihy uţ jsou natištěny, a těch archů musí býti nejméně dvanáct, poněvadţ
chci, a jestliţe 4 tiskové archy stojí 300 K, tedy si vypočítejte, jak snadno vzrůstá moje –
lehkomyslnost...
Teď musím platit 30 K měsíčně činţe; moje duchovní i světská vrchnost dávají mi
celkem 43 K měsíčně: tedy uvaţte, prosím, jak snadno vzrůstá moje – lehkomyslnost. Moje
lehkomyslnost jest však dosud přece o něco menší neţ lehkomyslnost biskupa Huyna; ale
dlouho uţ nebude menší, poněvadţ člověk zemdlí, není-li schopen vykonati práci čtyř
koňských sil...
Škoda, přeškoda, ţe ta kniha nemůţe míti aspoň 30 tisk. archů – kdyţ přece rukopisy
jsou hotovy! Proč Vám tak zevrubně píšu o své budoucí knize? Pro to, kdybych snad umřel
dřív neţ Vy a neţ to bude natisknuto, abyste věděl, co s tím. Titulní list zcela prostý: Nápis
„Pro budoucí poutníky...“ světle hnědý, obálka z japonského papíru hnědého (JapanUmschlag Nro 6381), tiskař Kryl-Scotti uţ ho zná – a nápis na tuto obálku pro všechny
exempláře černý, ale musí býti vysázen těmi a aspoň tak velikými typy, jako byl nápis
„Svítání na západě“: na prvním vydání Březinových básní!560 Proč si přeju tuto barvu
hnědou? Protoţe jest to barva země, barva hlíny – ach Boţe, ach Boţe...

560

Svítání na západě (1896).
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A barva

Na tomto imit. japanu jest

hnědá – černá

tištěn (bude vytisknut) celý

či

náklad „Pro budoucí poutníky“

bílá – hnědá
jest tak harmonická!
A co hlavního: barva hnědá jest nejklidnější ze všech barev; jest to barva odpuštění, smíření,
vyrovnání, tiché, svaté radosti. Tedy tato barva hnědá tolik nekřičí jako modrá
a jako ta nejposlednější věta mého „Domů“.
Tisk se vyjímá na tomto papíru neobyčejně krásně! Uvidíte, ta kniha bude velmi
pěkná!
Milý příteli, ještě toto Vám sděluji: neodjedu-li z Prahy zítra, hned po tom soudu,
odjedu odtud zcela jistě po zítřku, tedy tuto sobotu. A odjedu na Moravu. Na návštěvu.
Oddechnout si. Nevím, jak dlouho se kde zdrţím, anebo kde uváznu: adresu svoji Vám
sdělím, jakmile bych myslil, ţe někde zdrţím se déle – a ţe byste mi mohl pomoci aspoň
modlitbou ‒ ‒ ‒ Do Prahy nikomu nesdělujte, ţe a kam jsem se poděl. Chci býti jednou
i zevně tak samoten, jak samoten jsem uvnitř.
Váš vděčný J. Deml
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63 D
19/7 1913
Milý příteli!
Děkuji Vám za lístek z cesty do Slaného. Těším se, ţe nejste přece tolik nemocen, abyste
nemohl denně celebrovati, sice bych se obával, ţe mne Bůh ponechává sobě samému, anebo
ţe chce Bůh smrt Vaši na usmířenou smrti mé, coţ by – bylo pochopitelno, kdyţ mne tolik
máte rád...
Můj milý, nezazlívejte mi, píšu-li „dnes“ málo; odvykl jsem jaksi psaní, tedy vidíte,
ţe jsem na nejlepší cestě k dokonalosti a snad i k polepšení...
Předně Vám sděluji, ţe jsem se z Prahy odstěhoval, zrovna před 8 dny. Moje adresa
teď zní:

Jakub Deml kněz
Ţebrák v Čechách

V mém nejbliţším okolí jest dvé velkolepých zřícenin: Ţebrák a Točník. Jak jsem zaslechl,
ty hrady vystavěl Václav IV, co utopil sv. Jana Nepomuckého.
Jsem v tomto městě teprve týden a uţ po sedm dní toto město jest pozdviţeno proti
mně, a fara zdejší hluboce vzdychá, bezradna... Bydlím v hostinci „U Koruny“ (tak se to
jmenuje!), a někteří lidé mi té „koruny“ na smrt závidí (hinc illae lacrimae)561 a já vím
určitě, kteří. Mezi nimi jest jedna ještěřice, které jsem (svévolně!) šlápl na ocas, a ta sama
vlastně všecko zde proti mně bouří, netroufajíc si povykuknout na světlo... Mně by nebylo
nesnadno, tu mršku vytáhnout (a tím usvědčit), jenţe to právě jest příliš snadno, a co jest
snadno, není mně milo...
Jen o to Vás prosím, kdybyste mohl třikrát celebrovati ad intentionem meam.562
Pan Březina mi píše, ţe nechal školy,563 „snad na půl roku, snad na rok, snad ještě na
déle“, a „jestli prý by nebylo dobře, abychom spolu jeli k moři (na břehy nějakého tichého
ostrova, Rabu nebo Hvaru, někdy v září, aţ hlavní proudy turistů vrátí se do měst)
i naslouchali zpěvu vln a světla a vlastního srdce...“564 Takto mne zve p. Březina k moři ‒ ‒ ‒
561

Z latiny, „odtud ony slzy.“
Z latiny, „na můj úmysl.“
563
Viz Březinův dopis Demlovi z 16. 7. 1913. „Školy jsem na nějaký čas nechal, snad na půl roku, snad na rok
a snad ještě na déle…“ Nakonec si vzal celoroční dovolenou. Chtěl se podívat do ciziny, proto Demlovi cestu
nabídl, ten odmítl. Březina chtěl tedy odejet s Emanuelem Chalupným v roce 1914, výjezdu však zabránila
válka. V roce 1914 Březina nastoupil zpět do školy, kde vyučoval na zkrácený úvazek.
564
Viz Březinův dopis Demlovi z 16. 7. 1913.
562
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Mne má tak rád. ‒ Bůh ví, co udělám. Mám snad dosti přátel, ale ještě ne takového, jenţ by
byl řekněme králem.
Té mojí knihy „Pro budoucí poutníky a poutnice“ jest uţ natištěno 10 archů
(160 str.) a rád bych ještě 80 stránek aspoň. Deset archů znamená 800 K. To tedy jsou mé
hlavní hříchy. Buďte mi zdráv, ale opravdu, a modlete se za nás.
Váš Jakub Deml
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64 D
27/7 1913 v Ţebráce
Můj milý!
Děkuji Vám za 20korunovou gratulaci. Své jmeniny oslavil jsem v zahradě hradu Točníka,
dav tam přinésti oběd pro tři osoby: slečnu Mathildu Vaňkovou, paní Elišku
Wiesenbergerovou a pro mne. Byl pátek a tak jsem své hosty uctil, čím bylo lze,
bramborovou totiţ polévkou a kapustou s bramborami. Zato jsme se dosyta nasmáli, sedíce
na trávníku a od celého světa odříznuti hradbami, jeţ byl pro nás vystavěl Václav IV. Potom
jsme šli domů, kdeţ jsem počastoval hosty kávou.
Dnes jsem dostal telegram od přítele inţenýra Kamila Vaňka z Loun, abych jej
navštívil. Moţná, ţe teď některý den se tam podívám, a tu bych navštívil jistě i Vás, myslím
však, ţe aţ po 3. srpnu (neb zde chci vyčkati gáţi...).
V Ţebráce nezůstanu, neb – jak mne znáte – nerad uvádím lidi v zoufalství, tím méně
„duchovní“.
Před 6 dny byl jsem v Novém Jičíně, hledaje tam byt. Jest to město německé, ale
s okolím velmi krásným (a českým). Při té příleţitosti navštívil jsem své tiskaře. Dvanáct
archu mojí knihy jest natištěno,565 zbývají tuším ještě archy 3 – takţe koncem srpna bude
kniha hotova a do té doby musím míti zas nový byt: a bude to nejspíš zas v Praze (neb na
venkově zcela nevinně velebné a blahorodé pány dráţdím; nevinně, tj. tím, ţe jsem...).
Pozdravy a díky!
Váš Jakub Deml
(Memento infra Missam!)566

565
566

Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
Z latiny, „Pamatuj při mši!“
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65 D
9/8 1913
Těším se, ţe mi Bůh přece dopřeje, abych Vás s přítelkyní Eliškou567 navštívil v době
Vašeho slavného panování.
Eliška Wiesenbergerova vzpomínku!568

567
568

Eliška Wiesenbergerová.
Přípisek Eliščin.
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66 D

10. 8. 1913
Drahý Vladimíre,
text vizitkový jsem tiskařům pro Vás poslal, avšak zakazuji Vám, abyste na vizitkách měl
některá slova zkrácená! Není to pěkné ani typograficky! Proto mne v té věci poslechněte.
Naporučil jsem dnes (opět) tiskařům, aby Vám poslali ukázky vizitek Vašich, a napsal jsem
jim, ţe jim počet exemplářů sdělíte.
Originál Bílkův dal jsem (pro svou knihu) reprodukovat,569 a dnes mi podal
p. Štenc rozpočet té reprodukce: 200 korun bude státi 600 exemplářů na pravém japonu;
heliogravurou,570 to jest tou nejdokonalejší metodou: ať Florian závistí pukne. Jenţe teď mi
nastává několik veselých úkolů: a) vyplatit moji pojistku z drápů příbuzných571
† p. auditora Ševčíka, coţ znamená 400 K + jakýsi úrok; b) zaplatit těch 300 K té sluţce
Františce Vaštíkové, jeţ mi je půjčila na „Ţivot sv. Dympny“; c) nějaké caparty téhoţ druhu
kdesi jinde. Modlete se za mne. Dnes mají ve zdejší faře velikou kněţskou hostinu s plnou
asistencí, mne proto ani ţertem nepozvali; o tomto patrociniu572 povím Vám jindy více,
nasmějete se! Paní Eliška573 byla právě u mne, kdyţ přišel Váš dopis, měla radost z Vašeho
pozdravení a těší ji, ţe aspoň Vy mne máte rád.

[nedatovaná pohlednice: Hrady Ţebrák a Točník.]
Odporučoval bych Vám, abyste se nepoutal na jeden způsob vizitek; tiskaři Vám pošlou
několik vzorků, i dejte si udělati třebas po 50 kusech od kaţdého vzorku, který bude pěkný
– vţdyť to Vaše obecenstvo jest také rozmanité!
569

František Bílek vytvořil pro Demlovu knihu Pro budoucí poutníky a poutnice celkem 12 vinět a jeden
dřevoryt na přebal knihy.
570
Světlotisk; fotomechanické přenesení obrazu na měděnou desku.
571
Po smrti Josefa Ševčíka Deml zůstal v Babicích, dokud se nevyřešily záleţitosti týkající se Ševčíkovy
závěti. Ševčík ji napsal v roce 1905 a stanovil jejím vykonavatelem Jakuba Demla. Ševčíkovi příbuzní ji ale po
jeho smrti zpochybnili a jejím skutečným vykonavatelem se stal Viktor Michora, Ševčíkův švagr.
572
Patrocinium (zasvěcení) pojmenovává po některém světci určitou budovu v katolické církvi (kostel, klášter,
nemocnice apod.). Daný světec pak budovu ochraňuje. v některých případech nedochází k pojmenování podle
světce, nýbrţ podle významné události (Proměnění Páně), symbol křesťanství nebo nějaké z Boţích jmen.
Svátek konkrétního světce se pak slaví podobně jako posvícení.
573
Eliška Wiesenbergerová.
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[nedatovaná pohlednice: Pozdrav ze Ţebráka]
Svým tiskařům sdělil jsem Vaše přání, a oni Vám pošlou vizitky na ukázku, Vy však sám
jim sdělte úplný text, jakmile jejich vzorky dostanete-
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67 D
19/8 1913
Nejmilejší příteli,
posílám Vám 18 intencí s prosbou, abyste se o ně s panem Leonem Švecem přátelsky
rozdělili, dle toho, jak uznáte za vhodné; já sám nechci se obraceti na p. Leona, netroufaje
si! Diem celebrationis574 mi neoznamujte, není toho třeba, jen kdyţ vím, ţe budou
odslouţeny (jen jich, prosím, bez váţnější příčiny neodkládejte).
Velice nás mrzí, ţe Vás navštíviti nemůţeme: paní Eliška575 Vám však vzkazuje se
mnou, ţe se s Vámi sejdeme v Praze, ţe se na to s Vámi domluvíme. Všechno jest na dobré
cestě – kniha moje576 vyjde asi za 3 neděle – bude velmi „veliká“ (14 archů uţ jest
natištěno) – zítra mám narozeniny: memento mei in oratione577 – Svou pojistku uţ jsem
z babické raiffeisenky578 dostal, takţe jsem mohl tyto dni splatit 400 K dluhů. Já i pí Eliška
Vás vroucně pozdravujem.

Deml
Začínají mne navštěvovat studující z Berouna, prosíce o mé knihy – a vědí téţ, ţe Šalda
mne chválí...

574

Z latiny, „den svěcení.“
Eliška Wiesenbergerová.
576
Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
577
Z latiny, „pamatuj na mne v modlitbě.“
578
Raiffeisenova záloţna ‒ podobných záloţen v našich zemích přibývalo hlavně od konce 80. let 19. století.
Úředníci v nich pracovali bezplatně a všechny tyto záloţny byly určeny primárně zemědělcům. Proto sídlily
především v menších obcích a měly pouze místní působnost. Poskytovaly svým členům půjčky nebo úvěry.
575
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V Praze 26/8 1913
Drahý příteli!
Tak konečně stalo se „pohoršení“, kterého si přálo touţebně několik přesvatých duší
v městě Ţebráce, mezi nimi i slečna farská – neb uţ víte, ţe jsem „faře se vyhýbal“. Pan
děkan a farář ţebrácký579 oznámil mi na vizitce, ţe mi nedovoluje v Ţebráce celebrovat. To
mi oznámil ve čtvrtek po poledni, čímţ jsem byl okamţitě z farnosti vypovězen. Takovou
výpověď můţe dáti, arci, jen úřad duchovní... A proč jsem z Ţebráku vypovězen? Půjčil
jsem paní Elišce580 oba poslední archy své knihy,581 a ona druhý den mi je nesla, ale cestou
je ztratila. Ačkoli oba tyto archy byly v obálce poznačené firmou Štencovou a mojí úplnou a
velmi výraznou adresou: člověk, který je našel, donesl je mým a Eliščiným úhlavním
nepřátelům: na faru a továrníku Wiesenbergerovi... Strašná katastrofa: Jakub Deml kněz
konečně jest usvědčen ze svůdnictví, z cizoloţství a Bůh ví, z čeho ještě: neboť toto vše
našli ţebráčtí kritikové v oněch dvou natištěných arších mé knihy „Pro budoucí poutníky
a poutnice“ (a já to přece chystal pro veřejnost!) depeše, telegramy a automobily lítají teď
na vsje strany... Eliška odjela z domu, doufajíc, ţe její bratr, Otto Zachar, sládek a literát na
Kladně, bude míti pro ni porozumění a zastane se jí... Ale ten, jsa podveden a naveden p.
Wiesenbergrem, vrhl se na ni tak surově, ţe paní Eliška přiletěla za mnou v noci, pozdě
v noci do hotelu (já byl v jiném hotelu), chtějíc si vzíti ţivot... Rozhodla se, odjeti kamkoli
do světa; upadala v mdloby, nemohl jsem ji opustiti: byli jsme v Čáslavi, v Jihlavě – ale
nemohu Vám to vypsati. Jest vše.
Tomu příbuzenstvu pí Elišky běţí jen o peníze, neb se obávají, ţe pí Eliška mi
všechno své jmění dá připsat... O morálku jim neběţí, neboť ţádný z nich víry nemá: ani
oni, ani fara, – ostatek Vám povím jindy.

579

Ferdinand Plachý.
Eliška Wiesenbergerová.
581
Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
580
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68 D b)
V Praze 26/8 1913
Milý příteli!
Dnes v úterý odpoledne uschovati dal jsem si do „Ústřední banky českých spořitelen“
v Praze svou ţivotní pojistku banky „Slavia“582 čís. 115. 644 na 2000 K a vkladní kníţku
„Ţivnostenské banky“ v Praze583 čís. 11. 160 na 2042 K 20 h, kteráţto vkladní kníţka zní na
jméno Anny Wimmerové.
Toto Vám oznamuji, příteli, pro ten případ, abyste věděl, ţe mám tento majetek,
kdybych snad umřel a někdo mne mínil okrást. Moje poslední vůle pro takový případ jest:
ať se zaplatí po mně prokázané dluhy moje a ostatní peníze mé ať se dají na Mše svaté za
mne a moje příbuzenstvo. Dnes jsem úplně zdráv. Z Ţebráka jsem odešel a teď si hledám
bydliště nové: aţ je najdu, hned Vám je oznámím.
Zatím se co nejvíce modlete za dva poutníky: Demla kněze a Elišku
Wiesenbergerovou, kteří byli násilím odloučeni a velmi trpí.
Váš Jakub Deml

Co Vám dnes píšu, neříkejte nikomu, ani v Praze nikomu, ani jinde: neříkejte ani slovíčkem
nikomu: i kdyby snad se Vás někdo na mne ptal! Píšu vše jen a jen Vám, a ještě jen a jen za
tím účelem, abyste věděl, jak se za nás modlit.

582

Banka Slavia byla zaloţena uţ v roce 1868. Na jejích základech vznikla dnešní pojišťovna Slavia.
Ţivnostenská banka, vznikla v prosinci 1868 jako akciová společnost a první česká banka. Vznikla tehdy
coby ústřední orgán záloţen a obchodní banka. Její zaloţení se setkalo s velkým úspěchem a Ţivnostenská
banka se záhy stala největší českou bankou. Zanikla aţ v roce 2007.
583
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6/9 1913
Ţiţkov, Lucemburská 7
Moje rodná chalupa v Tasově
Jakub Deml
příteli Ev. Vladimíru Balcárkovi místo čestného diplomu584

584

Věnování fotografie, viz Soupis korespondence.

191

70 D
[výpis z banky, z druhé strany text]
7/9 1913
Milý příteli,
pí Elišku585 odvlekli včera večer násilím domů – z bytu ‒ modlete se za ni i za mne! Moţnoli, obětujte za nás intenci.
Váš Jakub Deml
Ţiţkov
Lucemburská 7. n.
č. XXVIII
III. patro

585

Eliška Wiesenbergerová.

192

71 D
7. 9. 1913
Příteli!
Dali si napsat lékařské vysvědčení pro pí Elišku586 a odvezli ji do blázince – do
„sanatoria“(!) v Bubenči...
A sluţku její Marii Vaštíkovou ze Šebkovic v noci hned na to zatkli a odvedli na
policejní komisařství, odkudţ jsem chudáka nevinnou dnes svou intervencí vysvobodil...587
Kdyţ si svět neví rady proti pravdě, tak ji dá do blázince – aby se neblamoval před
zdravým rozumem.
Váš Deml
To lékařské vysvědčení jí „vystavil“ JUDr. Wiesenberger, advokát Praha II588 – a její
p. manţel589 a sládek = bratr z Kladna.590 Ten JUDr. Wiesenberger prý na komisařství řekl,
ţe pí Eliška uţ jednou kdysi byla choromyslnou... A také prý ukazoval moje tiskopisy na
jakýsi důkaz... Povaţte!!
Se mnou také „vzali protokol“ na komisařství,591 ale myslím ještě víckrát tam půjdu!
Modlete se za nás!
Píšu Vám nahonem!

586

Eliška Wiesenbergerová.
Vaštíková byla zatčena kvůli podezření z krádeţe, kdyţ ji domovník chytil při odnášení předmětů z bytu pí
Wiesenbergové. Vaštíková tyto věci odnesla do Demlova praţského bytu. Deml na komisařství vysvětlil, ţe
tak Vaštíková jednala na jeho ţádost. Oba totiţ měli obavy o osud věcí. Po Demlově svědectví
a s přihlédnutím k tomu, ţe Vaštíková nikdy dříve nebyla trestána, byla 7. září v poledne propuštěna na
svobodu.
588
JUDr. Karel Wiesenberger, Eliščin švagr.
589
Otto Martin Wiesenberger.
590
Otakar Zachar.
591
Výpověď Jakuba Demla je datována 6. října 1913. Popisuje v něm své přátelství s Marií Vaštíkovou
a Eliškou Wiesenbergovou.
587

193

72 D
[nedatovaný list]
Paní Eliška jest zamříţována v „sanatoriu“ (v blázinci) Dr. Kramla v Bubenči u Prahy.592
Její švagr593 a její bezpochyby bratr594 přepadli ji v sobotu 6/9 1913 večer, kdyţ se vrátila
z města: její sluţka (Marie Vaštíková ze Šebkovic) mi řekla, ţe se pí Eliška vrátila právě od
sv. zpovědi a ţe se těšila, ţe půjde ráno ke stolu Páně. Zatím však ji chytli a surově vlekli se
4. poschodí dolů: ona se bránila, křičela, na kamenné ty schody padala, volajíc, ţe má
zdravý rozum, ‒ z celého domu všichni lidé se sběhli, ale ani jediný člověk (kromě Marie
Vaštíkové) jí nepomohl! Kdyţ ji cpali do kočáru, bránila se, chudinka, tak, ţe její švagr,
doktor zavolal na kočího: „Pojďte nám pomoct!“ A ti tři chlapi ubohou paní tam vecpali a
odvezli...
Proč to udělali? Abych já neměl ţádného svědka pravdy! Mého jediného svědka:
paní E., prohlásili za blázna, takţe nyní já stojím zcela bez obrany mezi smečkou vzteklých
psů. V jejich rukou, či tlamách jest moje korespondence a také fotografie, na níţ jsme
s pí Eli. vedle sebe. Toť kořist pro hr. Huyna!

592

6. září 1913 byla Eliška Wisenbergerová násilím odvlečena do sanatoria pro nervové choroby doktora
Kramera v Bubenči (dnes Léčebna dlouhodobě nemocných v Chittusiho ulici).
593
JUDr. Karel Wiesenberger.
594
Otakar Zachar.
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Ţiţkov, Lucemburská 7. [nedatovaný dopis]
Můj milý!
Dr. F. X. Šalda vyslyšel mou prosbu a vydá mou knihu „Pro budoucí poutníky a poutnice“
v tom případě, kdyby mne moji nepřátelé do té chvíle zabili, anebo zavřeli do blázince, jak
učinili nevinné a rozumné pí Elišce.595 Napsal jsem panu Šaldovi, ţe ty vnější záleţitosti mé
knihy, pokud by ještě nebyly vyřízeny, vyřídíte Vy. Proto Vás prosím, Vladimíre, o tyto
věci:
1.) Jakmile byste se dověděl, ţe mi nějak svázali ruce, či ucpali ústa, okamţitě
informujte se u mých tiskařů v Novém Jičíně,596 co jest s mou knihou, a o dalším postupu
ohledně vydání knihy ihned zahajte vyjednávání s panem F. X. Šaldou (adresa jeho jest
v „České kultuře“).
2.) Svým tiskařům uţ jsem odeslal vůbec všechen text řečené svojí knihy, i text
dedikace.
3.) Firmě Štencově (reprodukční) zaplatil jsem uţ napřed 100 K za onu
celostránkovou heliogravuru597 dle originálu Fr. Bílka.
4.) 500 exempl. této heliogravury musí Štenc poslati mým tiskařům do Jičína, kdeţto
100 exemplářův má odeslati mně, neb jimi chci podělit své přátele: a Bílkovi sochaři chci
dáti z nich 50 exemplářův za to, ţe mi dovolil reprodukci. (Chtěl jsem mu za to přidati téţ
100 K).
5.) Táţ firma Štencova nechť pošle mým tiskařům 500 hotových výtisků
(autotypie)598 celostránkového obrazu „Má rodná chalupa v Tasově“.599
6.) Tyto a podobné vnější záleţitosti (i finance: a víte, jaké to ohledně financí asi
jest) převzal a vyřídil byste Vy, příteli. Kdeţto pan Šalda knihu moji by vydal, vezma
zodpovědnost morální za tu knihu na sebe, a byl-li by z toho nějaký zisk hmotný, pan Šalda
jest tolik spravedlivý a má mne tak rád, ţe by neublíţil duši mé. Jinak mu se mnou přejte
toho zisku: p. Šalda ho zaslouţí a myslím i potřebuje. Víte, ţe příbuzní jsou mi cizími.
Jakub Deml kněz
595

Eliška Wiesenbergerová.
Kryl a Scotti.
597
Heliogravura, světlotisk; obraz se fotomechanicky přenáší na měděnou desku.
598
Autotypie, fotoreprodukční technika, při které se polotńy předlohy rozkládají na různě velké body.
599
Tutéţ fotograii posílá Balcárkovi, viz Obrazová příloha, obr. č. 6.
596
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[nedatovaný dopis]
Nejdraţší příteli!
Bůh a Matka Boţí nechť Vám oplatí Vaši lásku, kterou mi prokazujete v době, kdy jinak
svět a lidé člověka opouštějí, aby nemusili s ním trpět. Posílám Vám opis listu advokáta
Wiesenbergera. Moje kniha uţ se broţuje, můţe vyjíti uţ za 5 dní. Má 270 stran a jest to
moje nejlepší, nejhlubší, nejbolestnější a nejradostnější kniha. Nikdo mi ji nezničí! O to jest
postaráno prozřetelností. A paní Eliška W.600 bude vysvobozena z toho zajetí:601 o to se
postará a jiţ stará Panna Maria, sv. Antonín a jiní svatí a světice Boţí.
Zatím jen toto Vám píši, ale víte dobře, jak mnoho a proč teď od rána do noci
pracuju...
Váš Jakub Deml
Díky za 20 K! Modlete se bez přestání...!

600
601

Eliška Wiesenbergerová.
Sanatorium Dr. Kramera v Bubenči, viz poznámku k dopisu č. 72 D.
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[9. 9. 1913]
Zítra, tj. 10/9 1913 musím se dostaviti o 11. hod. dopoledne na c. k. policejní
komisařství na Král. Vinohradech, kamţ mne sobě dali obeslati ti drábové, tj. švagr602
a bratr603 pí Elišky.604 Modlete se, příteli, aby bestialita nezvítězila nad lidskostí: za mne
a za ubohou, bezbrannou pí Elišku (ona Vás tak ctí) obětujte mše svaté: co nejdřív a co
nejčastěji: dokud jsme ţivi... Obávám se právem, ţe pí Elišku zakrátko to zlomí: ona jest tak
jemná, ţe této surovosti nepřeţije, obávajíc se i o mne; neb uţ dříve mi říkala: jim na tom
záleţí, aby nás rozloučili, neboť kdyby se jim to podařilo nějakým úskokem, pak byste Vy
neměl ţádného svědka a ochrany, a zbavili by se Vás.
Tak jasně soudila pí Eliška, ale nenadála se, ţe vlastní její bratr bude jejím katem
a prohlásí ji za choromyslnou. Kriste Jeţíši, je-li tak zjevný zločin moţným pod ochranou
práva v XX. století a v moderním státě...
Vaštíková605 byla zavřena chudák na polic. komisařství, neb ji domovník lţivě nařkl,
ţe chtěla svou paní okrást: ona však konala jen mou a Eliščinu vůli (já ji poslal!), chtějíc do
mého bytu odnésti ty věci své paní, které by surovcům zavdaly příleţitost k novému mučení
pí Elišky...
Já to na komisařství uţ řekl, ţe jsem sám Marii Vaštíkovou pro ty věci poslal. Dnes
prý ten švagr pí Elišky, doktor, na komisařství hrubě mne uráţel před Vaštíkovou, a ten
druhý chlap (nejspíš bratr pí El.) vyzýval toho švagra, aby prý mně zakázal celebrovat. Tak
mi to referovala Vaštíková. Není moţno, abych Vám to všechno vypověděl, vězte jen, ţe
jsem ohroţen celým peklem a ţe důvěřuji ve Vaše přátelské modlitby.
Urazil jsem rodovou, patricijskou pýchu, já paria, a mimo to: ohroţuji pokladnu
lakomých a surových Wiesenbegerů. Deus me adjuvet, Elisabetham et me et Te, frater.606
Váš Jakub Deml

602

JUDr. Karel Wiesenberger.
Otakar Zachar.
604
Eliška Wiesenbergerová.
605
Marie Vaštíková.
606
Z latiny, „Bůh ať mě posiluje, Alţbětu i mne a Tebe, bratře.“
603
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15. září 1913 v noci
Ţiţkov, Lucemburská 7
Příteli Ev. Vl. Balcárkovi
Drahý příteli!
Vaše

modlitba

není

marnou.

Dostal

jsem

tajnou

depeši607

z toho

blázince

Wiesenbergerova;608 ale aby to vedlo rychleji k cíli, potřeboval bych ještě tento týden
(mizerných?) 20 K, aspoň tolik, pro tu blázineckou „poštu“. Dokud jsem já na svobodě!
Neb jakmile i mne zavrou: není naděje pro pí Elišku:609 neb já jsem jejím svědkem,
a nejlepším, jediným vlastně svědectvím světa jsou peníze. Nebojte se, ţe jsem odpadl od
víry, ale vidíte, ţe pí Eliška jich potřebuje, neb mne o ně prosí... Mimo to ţivím její sluţku,
Marii Vaštíkovu ze Šebkovic, které jsem byl poslal sám 25 K na cestu do Prahy. Pí Eliška
mně to chtěla vynahradit tyto dni, ale nenadála se, ţe nebude uţ na svobodě. Kdyţ milá
Marie Vaštíková ţádala toho sprosťáka JUDr. Karla Wiesenbergera, aby jí dal na stravu,
odbyl ji posměškem: „Ať si to spraví Pátr Deml“. A ona ta Marie Vaštíkova musí čekati zde
na tu obsilku k soudu; kdybych jí nedopřál útulku u sebe, trýznili by ji vězením na
c. k. polic. komisařství. Slovem, potřeboval bych trochu peněz: teď. Neboť za 14 dní uţ
dostanu peníze svoje. Jaké? Za svou knihu,610 která jest uţ tak hotova, ţe čekám uţ jen
poslední korekturu, a divím se, ţe jsem ji uţ nedostal! Ta heliogravura Bílkova originálu
(pro tuto mou knihu) jest překrásná. Ten můj rodný domek (autotypie) dopadl také velmi
zdařile. Titulní list navrhla mi firma Štencova. Zkrátka: kniha moje uţ jest hotova – veliká,
silná – a jakmile ji odevzdám národu, peníze se mi pohrnou. Mohl bych si vypůjčiti na svou
pojistku (jsemť uţ přes 10 let pojištěn), ale mám ji deponovanou (jen tak na uschování)611
v Ústřední bance českých spořitelen v Praze – a nechci býti zde nápadným – Váš bratr (v
Bíteši)612 nemohl by Nám „poraditi“? ‒ Jen pro tuto krátkou, kritickou dobu... Anebo někdo
jiný z Vašich „bliţních“... Není-li to moţno, aspoň neustávejte konati věc hlavní: modlete se

607

Eliška měla v sanatoriu jakýkoli písemný kontakt s Demlem zakázán. Přesto jim však jedna z ošetřovatelek
pomáhala, takţe si jednou týdně mohli tajně vyměňovat dopisy. Více v korespondenci
s J. K. Pojezdným.
608
Sanatorium Dr. Kramera v Bubenči, viz poznámku k dopisu č. 72 D.
609
Eliška Wiesenbergerová.
610
Pro budoucí poutníky a poutnice, viz poznámku k dopisu č. 27 D.
611
Uloţenou v úschovně.
612
Alexandr Balcárek.
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za nás k Bohu! Uděláte dobře, kdyţ všechnu moji korespondenci (zvláště listy dnešní, a
hlavně ty opisy) pěkně a dobře zapečetíte, zabalíte, a dáte uschovati pro mne do rukou
bezpečnějších: buď tomu milému p. kaplanovi do Koţova,613 anebo do Loun p. Vaňkovi,
(abyste to měl blízko), anebo do Bíteše Vašemu bratrovi; ale učiňte to co nejdřív, hned jak
si to vše přečtete. Důleţité věci, týkající se vysvobození pí E. W., sdělil jsem Dr. Jos.
Šimánkovi (svému příteli) redaktorovi „Čecha“, Praha II, Puchmajerova 14., na něhoţ se
obraťte, kdybych já náhodou nemohl se hnout.
Poznal jsem, ţe práce jiná nikdy tak neunaví jako hoře.
Kdyţ jsem nedostával dlouho Vaší odpovědi, tak mi napadalo: „Hle, ani ten nebyl
tvým přítelem!“ i cítil jsem se zcela, zcela opuštěn. Zatím však jsem poznal, ţe jste při mně
v neštěstí, jako jste byl ve štěstí. Bůh Vám to zaplať.

Jakub Deml
Ţiţkov, Lucemburská 7

613

Pravděpodobně se jedná o Choţov, ves poblíţ Radonic. Farářem zde byl František Bísek.
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24/9 1913
Milý příteli!
Ani se nepokouším popsati Vám všechny své práce, úzkosti, bolesti, cesty, návštěvy atd. za
posledních dní. Všeho se dovíte. Ustavičně pracuji, aby pí E. W. 614 byla vysvobozena. Uţ to
nebude dlouho trvati. Mnoho činitelů a velmi mocných jest v činnosti. Také moje kniha –
doufám – jest zachráněna před konfiskací: říšský sněm (Dr. Šmeral, Staněk et cons.) vyšel
mi ochotně vstříc. Vaše modlitby marny nejsou. Prosím: vytrvejte na modlitbách pro Nás!
Co Vám budu vypravovati, aţ z toho pekla vyjdeme, bude se Vám zdáti pohádkou
a snem... Ó příteli!
Váš Jakub Deml, Ţiţkov, Lucemburská 7

614

Eliška Wiesenbergerová.
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78 D
7/10 1913
Drahý Vladimíre,
prosím Vás, sám doručte a odešlete připojené exempláře. Adresa na paní Dufkovou:
Nechanice, Čechy. Mám rozesílat do světa svou knihu a mám na to asi 2 K.., ač bych
potřeboval na to aspoň 60 K, ne-li víc – neboť kniha moje jest těţká... Včera jsem dal za
„balící papír“, jen za balící papír přes 6 K...
Pozdravuji Vás!

Jakub Deml
Později Vám pošlu výtisků víc, dnes nemohu!
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79 D
7/10 1913
Milý příteli!
Děkuji Vám za posledních 20 K! Dnes jsem byl u soudu vyslýchán. Kromě mne téţ
Vaštíkova615 a faktor „grafie“ p. Kaláb. Váchal téţ proti mně svědčil, dnes Vám říkám jen
tolik, ţe Váchal je nízký člověk... zrovna jako Zachar a advokát Wiesenberger. Arcibiskup
Skrbenský odňal mi licenci celebretu pro celou svoji arcidiecézi,616 takţe 1. října jsem
naposled celebroval. I kdyţ Vám všechno nepovím já, všeho se dovíte a zavčas, to víte, ţe
všechen svůj čas musím nyní věnovati jenom těm lidem, kteří se vyznají v §§! Proto si
nemyslete, ţe Vás „jen tak odbývám“ – jsem velmi unaven ‒ ‒ ‒ Memento mei! Nostri!617
Váš Jakub Deml

615

Marie Vaštíková.
Praţská arcidiecéze.
617
Z latiny, „Pamatuj na mne! Nás!“
616
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80 D
16/10 1913
Nejdraţší Vladimíre,
děkuji Vám za Vaše řádky. Bál jsem se, ţe Vás moje kniha vůči mně ochladí, ale vidím, ţe
dle světa jste mne nesoudil. Děkuji Vám za to.
Předevčírem byl jsem u Bílků, přivítat p. Březinu. Pil jsem tam čaj a potom jsme byli
na procházce v parku aţ do tmy.
Dostal jsem tyto dni spoustu dopisův, kde mne velice chválí čtenářové knihy mojí
„Pro budoucí putníky a poutnice“, vyznávajíce mi úctu, lásku a vděčnost. A také peníze uţ
mi poslalo asi deset lidí. Ale v celé Praze a v celém Rakousku není člověka, který by dovedl
utišiti a uspati moji bolest, jakou cítím pro paní Elišku W., proti všemu lidskému právu
vězněnou a tolik a tak drze a od svých vlastních týranou! Váţně se obávám, ţe ona tam
v tom sanatoriu zešílí, anebo zešílíc vezme si ţivot...
Na soudě jsem se dověděl, ţe ji chtějí dát pod kuratelu618 – a myslím ne tak pro ty
peníze (ona by jim je hodila jak psům, to oni vědí!) jako pro to, aby nemohla mluviti se
mnou. Při nejbliţší příleţitosti se optám, co to jest kuratela.
Myslím, ţe se odstěhuju do Vídně, ale raději bych někam mimo Rakousko; uţ je mi
tady zle. Všechno Vám zavčas sdělím; buďte bez starosti o můj ţivot, dokud mne tolik
milujete. Kdo i jen jedinou duší jest milován, ten nezemře smrtí násilnou...
Také z Berlína aţ poslal mi vavřín Egon Ervín Kisch, spisovatel německý (jeho
kniha „Prager Kinder“ vyšla jiţ v překladě českém)619 a velice velmi chválí „Pro budoucí
poutníky“ –
Ale smutno mi jest nesmírně, neb tady nesmím celebrovat, a dnes uţ mi odjela moje
„hospodyňka“ Marie Vaštíkova, takţe jsem dvojnásob osaměl. Víte, můj drahý, ţe
v takovéto situaci nemohu ani pomyslit na nějakou práci – a tak jsem trojnásob sám...
Jinak jsem velmi zdráv, tělesně totiţ, ale tak hořko je mi v duši jako na hřbitově, kde
by odpočívali pod drnem všichni, kteří mne milovali. Jako v den Dušiček. ‒ A Vy jste uţ
zdráv, ţe? Váš vděčný

Jakub Deml
618

Kuratela ‒ opatrovnictví nad nezletilou nebo nesvéprávnou osobou.
Prager Kinder, kniha vyšla v českém předkladu pod názvem Praţské děti 2. října 1913. Jedná se o seriál
fejetonů publikovaných před tím v deníku Bohemia. Autor se v nich věnuje ţivotu praţských obyvatel na
okraji společnosti.
619
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81 D
22/10 1913
Nejdraţší příteli!
Bůh Vám zaplať za Váš poslední dopis, jejţ jsem dnes dostal. Jste ke mně tak dobrý, jste tak
blízek Bohu, který jest ke mně tak dobrý!... A mám naději, ţe i navenek bude jednou
ospravedlněna Vaše láska ke mně.
Ani nevíte, jak mne posilnila Vaše poznámka o té kuratele; jako byste byl vytušil, ţe
to mne nejvíc bolí, ujišťujete mne, ţe osobní svoboda jest kuratelou nedotknutelna –
v tomto případě.
Za chvíli mám být na pohřbu Kamilovy švagrové, zde, proto Vám píšu jen ještě toto:
1) V „Moravsko-slezské revui“ č. 7‒10. 1913 jest o „Hradu smrti“ a o „Domů“
článek; chválí mne (K. Obrátil, učitel, kamarád Váchalův: coţ jest hanebně patrno...) Toto
číslo Vám pošlu!
2) Tuto sobotu obědval jsem s p. Březinou u Bílků, potom jsme byli v „Mánesu“620
na výstavě.
3) stěhováním se neukvapím, ani láskou „Rozvojů“,621 nebojte se!
4) přiloţené rukopisy si přečtěte a uschovejte mi je na čas!
Váš vděčný Jakub Deml

Také uţ „Moderní revue“ se uchází o mou lásku, a to víte, ţe lásku neodmítl jsem ani tehdy,
kdyţ přicházela v podobě smradlavého ţida, anebo Jeho Exc. Pavla hr. Huyna...
Z přiloţené korespondence vytušíte, jak se mi „ostatně“ daří...

620
621

Výstavní síň Mánes v Praze.
Rozvoj, týdeník českých pokrokových ţidů, který vycházel v letech 1904‒1939 v Pardubicích.
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82 D a)
25/10 1913
Prosím Vás, Vladimírku, toto mi dobře uschovejte!
Jsou to „Zápisky z mrtvého domu“622 od pí E. W.623
Pozdravy!
Váš Deml Jakub

82 D b)
[nedatovaný dopis]
P. Nádvorník, kaplan v Ţebráce, svědčil (na soudě) proti mně a proti ubohé paní Elišce W.,
a včera měl býti zastřelen ve zpovědnici: četl jste to v dnešním „Čechu“? Oh, Příteli, Bůh
jest spravedlivý!
Na prvního listopadu musím ještě zaplatit 120 K činţe a při tom dát výpověď
z bytu... Co myslíte, mám těch 120 K oţelet a odstěhovat se z arcidiecéze hned?624 Pro mne
to přece není malý peníz...

622

Zápisky z mrtvého domu jsou dílem Fjodora Michajloviče Dostojevského, který je vydává poprvé v roce
1861. Jde o autobiografický román popisující pobyt v omské káznici.
623
Eliška Wiesenbergerová.
624
Arcidiecéze praţská.
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83 D
4/XI 1913
Milý Vladimíre,
z přiloţených dokumentů nejlépe poznáte, jak se mi daří. Všechny tyto věci mně, prosím,
uschovejte. Prosím Vás, vyhledejte z minulé zásilky mojí onen dopis J. K. PojezdnéhoDoleţala, kde „recenzuje“ mou poslední knihu, a pošlete mu jej na tuto adresu: Pan
J. K. Doleţal, Wien VIII, Langeg. 24/6 a podotkněte mu na své vizitce, ţe přítel Deml
nechtěl Vás trápiti hledáním, ale ţe jste to našel snadno a ţe to posíláte, „není-li, arci, pozdě
jiţ“. Tak to napište!
Do 20. listopadu 1913 musím splatit p. Štencovi za reprodukce zbytek svého dluhu
130 K – musím, neb Štenc to „postoupil Lombardnímu ústavu při Ţivnostenské bance“.625
Kdyţ bude nejhůř, vypůjčím si to na svou pojistku, která jest „Frei“,626 jak mnohý
automobil na Václavském. Psal jste mi, ţe sem brzo přijedete. Z té příčiny nezmiňuji se
dnes ani o Arne Laurinovi, ani o stu jiných věcech... V pátek měl jsem v jídelně
vegetariánské schůzku s p. Bromanem,627 a přišla téţ jeho paní. Broman (Dr. Tichý) jest
vskutku tichý, dobrý člověk.
Dnes mám přijíti na oběd k p. Markovi, neb, jak vidíte, zve mne.
Bůh Vám vše zaplať!
Váš Jakub Deml

4/XI 1913
Kromě přiloţených 2 intencí odsluţte, prosím Vás, ještě 4 mše sv. ad intentionem dantis.628

Deml
3/XI 1913 platil jsem 111 K činţe! To je hanba...

625

Lombardní ústav poskytuje bankám lombardní úvěry, tedy takové, které jsou zajištěny movitými statky
(nejčastěji formou směnek, cenných papírů apod.).
626
Z němčiny; „volný, zdarma, bezplatný, neobsazený.“
627
Zdeněk Broman, pseudonym Františka Tichého.
628
Podle vůle dávajícího.
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84 D
5/XI 1913
Milý příteli,
tak Vám zas posílám něco na rozjímání, aspoň to vidíte hned, a můţete mne lépe sledovati.
Včera jsem byl u Marků na tom obědě. Byli hodni. Nevím proč, ale tak ve své pýše
si myslím, ţe oběd můţe nahraţovati věci rozličné, např.: deset, dvacet korun a více,
spravedlnost, kritiku literární, jidášské políbení, bodnutí noţem, zadrátování etikety etc. etc.
Srdečně Váš

Jakub Deml
P. Josef Doleţal uţ několikrát si mně stěţoval, ţe ho nikdo z kněţí troubských nenavštíví,
a tělo Páně mu nepřinese.
Myslím tedy, ţe dnešní lístek mu byl nadiktován buď rytířem Zhánělem, anebo
rytířem Zbabělcem. Za to nemohu já, ale všecko se nyní sveze na mne!
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85 D
29/XI 1913
Dulcissime,629
vezmu to od konce. Vaše paní sestra630 ani nepinkla. Vůbec nikdo mi neplatí! Ve čtvrtek
dopoledne 27/XI bylo mi tak pěkně, v duši, ţe jsem učinil něco, co jsem ve svém ţivotě
dosud nikdy nebyl učinil, to jest, dal jsem své kapesní hodinky do zastavárny. Nicméně dnes
opět nepřišlo odnikud ani halíře, a poněvadţ zítra jest neděle a v neděli peněţní listonošové
tady vůbec nechodí, byl jsem nucen obrátit se na dp. P. Ant. Hoffmanna, s prosbou, a on
mne do dne gáţovního vytrhl tak, ţe jsem s to, abych Vám psal. S Kuličkovými jsem se od
té

chvíle

nespatřil.

V posledních

asi

14

dnech

ztratily

se

mi

na

c. k. poštách jen 3 dopisy. Zatracení lotři! A poznal jsem na vlastní uši, ţe se to stalo ze
strany těch, kteří naplňují sanatoria a, arci, biskupské rezidence. Slovem, pozbyl jsem
římsko-katolickou víru docela uţ. Jinak nic nového, ledaţe mne tiskařové novojičtí631
upomenuli o peníze, posílajíce mi podrobný soupis nedoplatku: úhrnem tisíc a osmdesát
korun. Tak rád bych se odtud odstěhoval, nejsa tu ani drahé Elišce, ani svaté církvi nic
platen. Jak mi je! ‒
Váš J. Deml

629

Z latiny, „nejdraţší.“
Olga Balcárková.
631
Novojičtí, Kryl a Scotti, viz poznámku k dopisu č. 23 D.
630
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86 D
11/XII 1913 v Jinošově, pošta Náměšť n/Osl., Mor.
Milý příteli,
je-li mým štěstím, ţe jsem z Prahy pryč, Vy jste urychlil to štěstí svými 20 K, které jste mi
poslal. Neb jakmile jsem tento peníz od Vás dostal, ihned jsem šel na nádraţí. A kdybych
byl měl peněz ještě víc, byl bych jel jinam. Kam? Tam, kde jest poklad můj. Kam? Kde mne
ani zvíře nezná, a kde bych se stromy, s květinami, s potoky, se skalami, s ptáky, se
sluncem, s hvězdami mohl mluviti jako s nesmrtelnými, jako s blaţenými. Tak by tělo mé
přece bylo blíţe mé duši, která jest daleko. Duše má, pokud se pamatuji, nikdy neţila pro
hodnoty tohoto času a ti, co poznali duši mou, milovali ji. A ti, co křičeli „chyťte zloděje“,
sine causa detrahebant mihi,632 nemohouce mne pochváliti. Mezi mnou a světem panuje
nedorozumění, a aby panovalo, unavují mne. Blahoslavený ten, kdo mi popěvuje.
Odcházeje z Prahy, navštívil jsem p. Šaldu. Byl jsem u něho přes dvě hodiny a ještě
mne zdrţoval a chtěl mi uvařiti čaje, a mně se od něho nijak nechtělo a zdá se mi, ţe z celé
veliké Prahy jen on kráčí na dně mého slova podmořským pralesem mým. Myslím, ţe v celé
Praze není klidnějšího, to jest moudřejšího člověka nad něj, neb jedině on mne
neznepokojoval. Ani vteřinu ne. A duše má rozkvétala před jeho pohledem bez nejmenší
bázně a říkala si: Po třech měsících konečně zas rozkvétám. I před Vámi se zavíral tento
květ, (Vy to dobře víte) neb mne sice milujete „více neţli tito“, ale jste o mnoho mladší neţ
já, takţe aţ po letech připutujete tam, kde jsem se dnes radoval.633
Mezi jiným také se mne Šalda ptal, věřím-li v transsubstanciaci,634 neb se ptáme
jenom tam, kde potřebujeme odpovědi, tak jako Šavel se ptal „Pane, co chceš abych učinil“,
dobře věda, co učiní, ale chtěje slyšeti ještě slovo lásky: „Ty víš, ţe dovoluji, abys mne
miloval, ty víš, ţe tě miluji.“
Nevěděl jsem, ţe se zdrţím u Šaldy tak dlouho, i řekl jsem svému průvodci Lad.
Vernerovi (jenţ Vás tehdy pozdravil u Národního divadla...), aby venku na mne čekal.
A z toho pocitu, ţe bych rád zůstal u Šaldy a ţe ten člověk uţ půl třetí hodiny venku na mne
čeká, dostal jsem tlučení srdce, i řekl jsem Šaldovi, ţe nemohu mluviti, ţe tedy půjdu,
vlastně řekl jsem, ţe jsem dostal tlučení srdce a ţe se nemohu smát, a abych Šaldu
632

Z latiny, „bez příčiny mě poniţovali.“
Vladimír Evermod Balcárek se narodil 18. listopadu 1885, Jakub Deml 20. srpna 1878.
634
Transubstanciace, z lat., přepodstatnění; církevní učení o reálné přítomnosti Jeţíše Krista ve svátosti
Eucharistie; při svátostném aktu dochází ke změně podstaty.
633
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přesvědčil, jak rád bych se smál, aspoň potichu jsem se smál a bylo mi to samému k smíchu,
ale Šalda, sedě přede mnou (já uţ stál, přichystán na odchod), jakoby vyčítaje,
a utkvívaje očima na mně, dvakrát zvolna pravil: Divný smích, divný smích.
A mně se zdálo, ţe chtěl říci: „Milý, vţdyť já srdečně raději prodlévám v domě
smutku neţli v domě veselosti a děkuji ti za tvůj smích.“
A potom jsem přijel do Jaroměřic, a pan Březina objal mne, jako by se byl přátelsky
rozdováděl, přátelsky a dle míry svého věku a svého postavení v našem národě
a v evropsko-americké současnosti, objal mne ţertovně v pasu a vlekl mne ode dveří do
svého pokoje a posadil mne proti sobě, vlastně více vedle sebe, a pravil plynně (musím uţíti
tohoto právě adverbia!)“ „Tak, a teď mi vypravujte!“
Toto jeho ţertovné přivítání mělo trojí smysl:
I) pročpak bychom neparodovali evropsko-českou inteligenci?
II) jsem rád, ţe jsi se vrátil ţiv z té patálie domů, bratře.
III) „Ale jdi! Co by°sis z toho dělal!“ „Vţdyť mne snad znáš; já to tak nemyslil.“
Pokud se vyznám v duších, toţ si myslím, Evermode, ţe křivda, anebo řekněme
přísnost, mezi přáteli spravuje se ţertem.
Pamatujete si, jak jsem Vám řekl v Praze, ţe i Březina mne zklamal? Řeknu-li něco
takového o Březinovi, tedy to znamená, ţe on sebe zklamal. Nemám tady ještě jeho knih,
ale myslím, ţe cituji správně: „A k naší smrti nemocí stala se pravda“. „Pro všechna čela
poznamenaná polibek míru jsme měli“.
A teď si představte, ţe by Prorok řekl: „Pravda a láska jedno nejsou!“
A potom ţe není dobře býti člověku samotnému. Proč tedy mi jest dobře? Ale dnes
prozatím konstatuji: Březina odvrací se od buddhismu a velice ctí Solověva. Dosti o tom.
Březina také mi řekl: „Jest to podivné s Vámi: Vy přece neznáte těch autorů a ve
Vaší lyrice jsou tytéţ tóny, táţ nálada, týţ duch, ba i tytéţ výrazové způsoby, jak
u nejnovějších básníků španělských, italských, francouzských, německých, ruských. Jsou,
přicházejí na zemi taková duchovní jara, a duše jemnější, jako jest vaše, to cítí a dávají se do
zpěvu. Zdá se, ţe tato jara dostavují se periodicky. Posledně stalo se to v letech
devadesátých. Potom nastalo ticho, nejen u nás, ale v celé Evropě neozvalo se zpěvu,
všeobecná stagnace, mrtvo v umění.“
A mluvě dále o těch jarech, pravil, ţe i ten futurismus jest takovým příznakem
něčeho zase nového, a chtěje charakterizovati to jaro, a mluvě právě o mé lyrice, uţil rčení:
„výkřik ţivota“. A řekl mi: „Slavík nezpívá dlouho, proto hleďte vykořistiti této periody
svého ţivota.“
210

Listonoš čeká, proto Vám jen sděluji, příteli milý, ţe navţdy odešel jsem z Prahy
a moje adresa „trvalá“ teď zní:

Jakub Deml
v Jinošově, pošta Náměšť n/Osl.
u Brna
Pište mi brzo a hodně.
Právě teď dostal jsem psaníčko od Šaldy! Jindy Vám sdělím, co dále nového...
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87 D
16. XII. 1913 večer
Milý příteli,
snad máte ještě nějaký zbytečný exemplář „Mých přátel“, prosím Vás pošlete jeden výtisk
na adresu: L. Souček, knihkupec v Praze II, 6, Riegrovo nábř., a vloţte do něho připojený
můj účet. Tento pan knihkupec chce to za hotové a obratem, ale celý můj majetek jest na
cestě z Prahy, takţe mu nemohu vyhověti. Neběţí mi o toho knihkupce, nýbrţ o toho
anonymního objednavatele-čtenáře, aby se mi „neodrazil“.
Uţ od 9. XII. není pí Eliška v sanatoriu,635 nýbrţ kdesi uţ doma, buď v Ţebráku, či
na Kladně. Jsem přesvědčen, ţe jsem ji vysvobodil tím, ţe jsem za horami.
Zdejší p. farář636 na můj dotaz mi řekl, ţe mi nemůţe „dávati“ mešní víno, abych si
je opatřil sám; peníze za ně bráti ode mne se stydí, a dávati mi je gratis je mu srdečně líto;
jest to týţ farář, který po několik let bral u mého švagra637 maso a rohlíky na kníţku a z té
kníţky číslice vymazoval, aţ letos se na to přišlo – a milý p. farář bez mučení dal mému
švagru 100 K náhrady, prose, aby o tom mlčel. Švagr můj o tom mlčel, ale zdejší kaplan,
chtěje dělati hodného, anebo jsa nastrčen, roztruboval po farnosti o mém švagru, a tak toho
byly plné noviny a hospody. Přemejšlím, odkud to milé víno objednat.
Do Bíteše půjdu! Dnes celý den leţel jsem s chřipkou. Pan Šalda mi tak pěkně píše.
Aţ sem zavítáte, dám Vám to číst. Řekl jsem Ladislavu Vernerovi, „akademiku“, jejţ znáte
od Národního divadla, ‒ aby Vám třetí sešit „Časopisu českého studentstva“638 u některého
knihkupce objednal a poslati dal. Ale pan Verner ve své horlivosti objednal Vám to číslo
(kde jest o mně referát) přímo v redakci, a pan redaktor byl by arci hloupý, kdyby Vám
nestrčil celý ročník.
Nic si z toho nedělejte a ten ročník doberte; pošlete mi adresu na toho p. Mášu
Svobodu, on mi psal také, a jsem mu tedy dluţen odpověď. Váchal v tom prsty nemá, coţ
patrno z toho, ţe mne p. Máša Svoboda chválí bez hany.

635

Sanatorium Dr. Kramera v Bubenči, viz poznámku k dopisu č. 72 D.
V Jinošově byl v letech 1903‒1928 farářem Alois Bláha.
637
Jan Kryštof.
638
Časopis českého studentstva, čtrnáctideník zaměřený politicky, sociálně a literárně. Vycházel v Praze od
roku 1892. V čele redakce stál K. S. Sokol. Později se časopis přejmenoval na Časopis pokrokového
studentstva a stal se z něj měsíčník, který vycházel pravidelně kromě července a srpna.
636
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Pan Lad. Verner usídlil se (udělal jsem pytláka hajným, vědomě) v mém bytě na
Ţiţkově,639 a poslal jsem mu 30 K, aby mně v zastavárně vyplatil kapesní hodinky (které
jsem byl zastavil, abych hladového p. Vernera v poledne a večer nakrmil) a aby mně
nevyplaceně odeslal drahou můj nábytek. Pan Verner mi píše, ţe hodinky nechává ještě
v zastavárně, abych se na něj nezlobil, ţe musil své bytné zaplatit 14 K a ţe neměl peněz,
a ţe mne prosí, jestli bych mu nechal z almary ty kalhoty a tu vestu. ‒ Jistě mi p. Verner
napíše, abych mu poslal ještě 20 K pro speditéra...640
Váš Jakub Deml

639
640

Lucemburská 7, Ţiţkov.
Z franc.; zasilatel, odborný dopravce kusového zboţí, nábytku apod.
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88 D
20. XII. 1913
Milý příteli,
včera jsem byl v Bíteši a potěšil jsem se s Vaším bratrem.641 Otec Váš642 byl kdesi v Záleské
Zhoři na procházce, ale bratr Váš mi slíbil, ţe s ním některý den o svátcích přijdou za mnou
do Jinošova. Mohl byste přijet sem téţ, kdybyste chtěl, měli bychom se dobře a lépe neţ
v matičce Praze. Ten pan Verner mi napsal, ţe z těch 30 K, co jsem mu poslal pro
spediteura, zbylo mu jen 5 K, a tak jsem dopsal domovníkovi do svého lucemburského bytu,
aby mi ten nábytek odeslal sám. To stěhování přijde mi hodně draho. Odjíţděje z Prahy, dal
jsem p. Vernerovi 5 K na outratu, před tím jsem mu „půjčil“ na „čtyry dni“ 8 K, uplynulo uţ
30 dní a on ani muk. Je to kluk. A jak vidíte, je to i rým. Nábytek uţ jsem tu mohl mít, a
takto mi přijde aţ po Vánocích, „dá-li Pán Bůh“. Tady vidíte, jak jest člověk nestydatě
okrádán, nemá-li přítele. Kdybych měl v Praze přítele, mohl jsem v tom stěhování ušetřit
aspoň 50 K, takto ztrácím 50 K a víc, docela zbůhdarma: svou důvěřivostí v lidskou
slušnost.
Abych měl co dělat, mohl byste být tak dobrý a poslat mi svého Swedenborga. Aţ ho
pročtu, v pořádku Vám ho vrátím. O pí Wiesenbergerové nemám zpráv, ale z toho, ţe ţiju
ještě, po tom všem, vidím jasně, ţe duše má je schopna pro bolesti ještě větší a pro pokoření
nejohavnější. Ego vermis sum et non homo, abjektio plebis,643 a to jest mi nezvratným
důkazem, quod Redemptor meus vivit.644 Jako ţelezo rozţhavené zakaluje se, syčíc, v ocel,
tak

můj

vzdor

proti

celému

národu,

proti

jeho

„inteligenci“

posvěcené

i neposvěcené, navţdy utvrdil v záviděníhodné přesvědčení, ţe jsem byl sám, jsem sám
a budu sám.
Kvůli sobě nikdy jsem ničeho nepodnikal, kvůli sobě nikdy jsem netrpěl, nikdy jsem
se neradoval. Uţ dosti jsem byl prostým jako holubice, jen to jsem činil, teď budu napořád
jen opatrným... Nelhal-li jsem lásky, budu ji lhát přelíbezně: a budu uţ jen milovat... A budu
klekat a budu vyznávat lásku. A budu milován a budu populárním hlubokostí a šířkou své
lásky a slavným pro své mlčení. Kvůli sobě nikdy jsem se nezadluţoval a za krátko nebudu

641

Alexandr Balcárek.
Adam Balcárek.
643
Já jsem červ a ne člověk, zavţená bytost, a to jest mi nezvratným důkazem. Bible, Ţalmy 22:7.
644
Z latiny, „protoţe můj Vykupitel ţije.“
642
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míti vůbec dluhů... Moje láska, moje pokora a můj srdečný pláč přesvědčí kaţdého, ţe jsem
hoden nemíti ničeho. A porozumím slibu: Pacem relinguo vobis, pacem meam do vobis.645
Jak vidíte, pan Štenc je hodný nejen k Vám, nýbrţ i ke mně. Ale tato jeho dobrota
tím víc mne pudí, abych mu zaplatil. „Ústřední banka českých spořitelen v Praze“646 nechce
mi na mou ţivotní pojistku půjčit ani halíře, pravíc nevinně, ţe se takovými obchody
nezabývá. Čert ji vzal. Budu psáti prosebné listy prelátům. Nepomohou-li mi, čert je vzal.
V Tasově jsem způsobil milé překvapení, tyto dni napsal jsem panu arciknězi
Florianovi647 vše, co můj otec648 a moji bratří649 proti němu mají a mluví, a napsal jsem mu
nejhorší a nejdrzejší věci formou tak sladkou a plačtivou, ţe z toho ten starý pokrytec pukne
svatou lítostí. Moje příbuzenstvo nejmenuje ho arciknězem, nýbrţ arcikristem, ač je
upozorňuji, ţe ho přeceňují, a tedy ţe mu křivdí. Váš bratr včera mi vyprávěl o děkanovi
bítešském650 také jistou ničemnost, kterou sám mohl a musil konstatovati.
Ţe mi nechce zdejší farář dávati ani za peníze mešního vína, uţ víte. Dnes mi stačila
jedna svíce jen do Evangelia a druhá dohořela při Benedicamus Domino. A více svíček neţ
2 na ţádném oltáři tu nehořívá, aspoň ne při mši. Slovem, mám se dobře, jak můţe býti
dobře lidem, dokud ještě se nenarodilo Světlo národů.
Váš Jakub Deml

645

Z latiny, „Mír vám zachovám, svůj mír vám dám.“
Ústřední banka českých spořitelen, vznikla v roce 1903 jako zastřešující orgán, který měl hájit zájmy
českých spořitelen. Sídlila na Jungmanově náměstí v Praze. Patřila mezi největší české banky. Zanikla v roce
1948.
647
František Florian.
648
Jakub Deml.
649
Josef a Antonín Demlovi.
650
Jan Bádal.
646
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5.4.

Dopisy z roku 1914

89 D
Epiphania 1914
[6. 1. 1914]651
Milý příteli,
děkuji Vám za poslední dopis a přání Vaše. Jsem přesvědčen, ţe mi nepřejete nadarmo.
Neboť vše, co prospívá ţivotu, jest dobré. Na chvíli opustím filozofii a povím Vám několik
věcí, které by Vás zajímaly. Můj švagr Kryštof, u kterého bydlím, půjčil mi
300 K, vypůjčiv si je u notáře na svou gruntovní knihu; takţe jsem poslal 200 K svým
tiskařům, aby docela nezezoufali. Ostatních 100 K padlo na stěhování. Také jsem zaplatil
švagrovi (z jeho vlastních peněz a z mých) stravu na jeden měsíc. Mimo to sešlo se mi něco
peněz od abonentů, takţe jsem doplatil Štencovi 100 K a na mešní víno splatil jsem
polovinu dluhu 35 K a Mussotterovi na účet poslal jsem dnes 35 MK. Dostal jsem téţ
měsíční gáţi 43 K. V pokladně mi zbývají asi 4 K. Takţe jsem ve finančním utěšeném
bezvětří.
Paní Eliška Wiesenbergerová jest uţ doma, jak víte, ale jinak nevím o ní ničeho,
poněvadţ mi nepíše. Byla dvakrát v Praze, ale jest asi tak střeţena, ţe mi nemůţe psát.
Továrník Wiesenberger podal proti mně (jak víte) ţalobu u praţského ordinariátu,
a ordinariát praţský poslal ta lejstra ordinariátu brněnskému, který (jak víte) zapověděl mi
tady celebrovat. Zvláštní náhodou (snad jen proto, ţe je mi to zcela lhostejno) jeden pán
z brněnské konzistoře mi řekl, ţe ta Wiesenbergerova ţaloba jest moc ošklivá a ţe brněnský
ordinariat celé té ţalobě na slovo věří a ţe jsem nadobro a navţdy pochován. Deo gratias,652
neboť býti sedm let zavraţděn a přitom nepohřben není slastno ani pro mrtvého. Z té příčiny
zakončil jsem uţ vloni své „Domů“ těmito slovy: „... jako nepohřbené tělo touţí po
hlíně“.653
Jen to mne ještě bolí, ţe mi dali jen výkrop, a odepírají mi dosud pohřební vitus
slavné suspenze. Jak si zaslouţím takové shovívavosti? A ten muţ z brněnské konzistoře mi
také sdělil, ţe Wiesenbergerova ţaloba začíná slovy: „Já katolík z přesvědčení, věrně plnící
651

Epiphania, zjevení Jeţíše Krista, svátek Zjevení Páně. Od 2. století se slaví jako závěr adventu (6. ledna).
Datace dopisu tedy spadá na 6. ledna 1914.
652
Z latiny „Díky Bohu.“
653
Deml, Jakub: Domů, JOTA & ARCA JIMFA, 1990, str. 92: „Ano, jest pod tou pokrývkou; kdyţ jsem ho
přikrývala, povaţte, mluvil cosi o zornicích…, ale takovým Vám hlasem, jako nepohřbené tělo touţí po hlíně-“
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své křesťanskokatolické povinnosti...“ Uţ několik básníků evropských řeklo, ţe mrtví se
smějí.
Tady v Jinošově nemohu mnoho pracovat, bydlím v hospodě a je tady mnoho hluku
a sakrů a řvaní a křiků.654 Také snad proto, ţe máme ty Boţí svátky.
Chodím kaţdodenně k stolu Páně a následkem toho musím v neděli a ve svátek
vyslechnouti i slovo Boţí. Je to švanda, jak Boţský Spasitel se poniţuje a zahazuje dneska
ve svých rozsévačích apoštolech; ale právě to jest důkazem jeho boţství, neboť člověk nebyl
by schopen tak veliké pokory…, aby, jsa Bohem, dal si asistovati volem a oslem. Včera
například pravil pan kaplan v kázání, ţe ţeny mají slepičí mozek, a Bůh je mi svědkem,
nikdo se nahlas nezasmál. Pan kaplan kázal včera proti kosmetice, proti pěstování nehtů,
zubů, vlasů, tváří, a proti podobným neřestem, které jak víte, v Jinošově silně a silně
ohroţují křesťanskou ctnost... Co jsem tady, slovo Boţí mění se často v rýmy a verše a
v Cicerona. V neděli a ve svátek pokazí se mi vţdy ţaludek tak, ţe ho musím kurýrovat celý
týden. Ale co platno, mám uţ ţaludečního raka a to, jak víte, ani operací se nenapraví, a
facka stojí pětku.
Aršík druhý a poslední.
Milý příteli, pošlete mi vše, co jsem si u Vás dal uschovat, ale dobře to zapečeťte
a napište: obsah kniha; cena 500 K.
Doufám, ţe tento rok zaplatím všechny své dluhy a potom – a potom budu se
stěhovat v aeropláně. Ţeleznice a pošty jsou drahé.
Ve spisech mystiků katolických není tolik ţvastu a slámy jak v těch Swedenborcích
a sibylách z Prevorstu. Tuhle ti vizionáři protestantští připadají mi jako čerti, kteří, jak víte,
dělají iluminaci z roztlučené kalafuny.655 Z téţe příčiny nemohl jsem čísti Jakuba Boehma.
A ty ţivotopisy protestantských mystiků a světců psány jsou jako evropské soudní
protokoly. Co je tam polehčujících okolností, kolik metrů a kilogramů císařsko-královské
věrohodnosti a kolik pugétů a věnců společenské slušnosti a zachovalosti.
Vodu tříkrálovou světí v Jinošově dne 5. ledna ráno o 7 hodinách, takţe jsem včera
přišel se svou troškou uţ po všem.
Máte se dobře? Já také. Já lépe. Neb jsem spisovatel, a tedy nic sprostého. A do
vínku daly mi múzy bohatou – fantazii. Dávají mi na hlavu studené obklady, abych
nefantazíroval. Miluji lidstvo. Jsem šťasten.
654
655

Váš Deml

Jan Kryštof.
Kalafuna, přirozená pryskyřice, získává se z borového dřeva, pouţívá se k výrobě laků, mýdel, léků apod.
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90 D
V Jinošově 10. I. 1914
Milý příteli,
dvě věci dnes od Vás potřebuju. Podívejte se do „Časopisu česk. studentstva“, není-li tam
prohlášení, ţe zaplatí dluhy po defraudantu Markovi, jenţ vydával „Revui mladých“; a co
najdete, to mi opište.
Dále optejte se p. Kuličky, byl-li v mém bytě a co tam vzal. L. Verner mi píše, ţe prý
jakýsi pán za jeho nepřítomnosti byl v mém bytě a odnesl mou hůl a ještě cosi. Z toho
soudím, ţe to byl p. Kulička.
Také mi prosím Vás sdělte adresu tetičky Klementovy z Hradčan,656 mám tam ještě
nějaký balíček, i chci psát svému bývalému domovníkovi, aby k ní zašel a poslal mi to.
Jinak nic nového.
Je tady tuhá zima.
Děkuji Vám za posledních 10 K.
Kdybych umřel, nikdo jiný nesmí rozhodovati o mých spisech a o mém majetku neţ
Vy, milý Evermode. Pana J. K. Pojezdného Doleţala výslovně vylučuji. Ve všech mých
literárních záleţitostech nechte rozhodovati p. F. X. Šaldovi. Jinak jste Vy mým
univerzálním dědicem. Nemusíte se toho bát: mám ţivotní pojistku a uţ jen nějakých 1500
K dluhů. A mnoho knih a zásluh...

Jakub Deml

656

Klement Vladimír Šebesta.

218

91 D
[nedatovaný list]
V Jinošově, p. Náměšť n/Osl. Morava
Můj švagr657 ze všech stran jest bombardován za to, ţe mne u sebe má (Váš p. otec 658 Vám
to někdy můţe vypovědět). Z té příčiny z Jinošova se vystěhuji, dosud nevím kam, jen to
vím, ţe budu bydleti daleko od Tasova a na své dvéře dám si tabulku: „Návštěvy
a podomní obchod s díky se odmítají.“

657
658

Jan Kryštof.
Adam Balcárek.
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92 D
V Jinošově, p. Náměšť n/Osl. Morava
20. I. 1914
Milý příteli,
o tom stěhování uţ nemluvme. Váš balíček správně jsem dostal. Děkuji Vám téţ za ty
adresy. Vaši z Bíteše mi vzkázali,659 ţe mne navštíví tu neděli, aţ měsíc bude svítit dlouho
do noci, z čehoţ soudím, ţe přijdou 25. ledna. Soudím tak bez kalendáře a bez rozumu. Je
dobře, ţe p. Kulička moji hůl má.
Vaše knihy jsou ve vazbě u L. Bradáče na Vinohradech, sám jsem je tam nesl, buďte
o ně bez starosti. Vaštíková mně dosud nepsala.
Prosím Vás, odsluţte jednu mši svatou na úmysl mešního spolku jistého, byl jsem
o to poţádán, také jsem dostal stipendium ve známkách poštou, jenţe odesílatel nevěděl, ţe
necelebruji, uţ to mělo být persolvováno660 21. ledna, tak toho prosím neodkládejte.
Jinak nic nového, vůbec nic. Kdybych aspoň věděl, je-li paní E. W. ţiva!661 Ani ona,
ani jiný mi o ní nepíše! Dověděl jsem se jenom tolik, ţe vůbec nevychází z domu, a ţe jest
přísně střeţena! Jak ji znám, oni ji jistě zbaví rozumu a ţivota! Ona není schopna podlosti!
Ona nemůţe milovati podlost! Proto jistě umře. Oni nepovolí, ona také ne.

J.

659

Otec Adam, bratr Alexandr a sestra Olga Balcárkovi.
Persolvovat – odslouţit mši.
661
Eliška Wiesenbergerová.
660
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93 D
7/2 1914
Milý příteli,
uţ celý týden leţím nemocen. Mám revmatismus v páteři a kloubech. Bolesti.
Zítra prý přijdou za mnou Vaši z Náměště, otec a bratr.662
Stříţ mi poslal dlouhé psaní, kde mne prosí, abych se zas vrátil k nim a pracoval
s Florianem.
„Klín“, časopis pokrokové mládeţe, v Praze, pochválil mou poslední knihu.
Stoklas je hloupý (mělký).
Potřeboval bych půjčku 500 K pro své tiskaře. Mají bídu a jsem jim 900 K dluţen, coţ není
mnoho, mám-li takový náklad. Chci se obrátit se svou pojistkou na některou záloţnu. Jaká
nouze, nemá-li člověk přátel v tomto světě. Rád bych teď vydal knihu „Latina mystická“:663
svého Slavíka a hymny sv. Bernarda (v překladě Fuchsově).664 Dva Bílkovy dřevoryty uţ na
to mám. Bylo by to zásluţné a pěkné. –
Váš Deml

662

Adam a Alexandr Balcárkovi.
Latina mystická, pravděpodobně Demlův překlad, který nikdy nevydal nebo zamýšlený překlad. Originál
Gourmont, Rémy de: Le Latin mystique, 1892.
664
Alfréd Fuchs, viz Jmenný rejstřík. V roce 1935 vydal spis Svatý Bernard z Clairvaux. Demlovy překlady
svatého Bernarda vyšly ve Šlépějích VI. v Tasově na Moravě v roce 1919.
663
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94 D
[nedatovaný list, můţe jít o součást předchozího dopisu]
Dnes mi přišel dopis od p. Tichého a od P. Vrány. Pobavte se. Ať ţije můj slavomam.
V „České kultuře“ 6. února 1914 (číslo 9.) píše Šalda o mé poslední knize. Vivat
slavomam. 665
Fuchs mi uţ poslal rukopis svých výborných překladů z hymnů sv. Bernarda. Teď
jen peníze. Aspoň 500 K. Vivat slavomam.
Na Stříţovi, Tichém a P. Vránovi jest zřejmo, ţe fanatismus (fetišism) ani
v nejjasnějším podvodu nevidí leč heroickou ctnost.
Florian jest hypnotizér.

665

Z latiny „Ať ţije slavomam.“
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95 D
9/2 1914
Milý příteli,
Váš otec666 a Váš bratr667 přišli k nám včera asi o ½ 12. před polednem a líbilo se jim zde
tak, ţe nás opustili zase o ½ 12., jenţe před půlnocí. Vašeho otce tady kdekdo zná, a proto
se cítil tady jako doma a sešla se větší společnost (i 2 dámy! coţ se, pokud vím, tady
obvykle nestává) a Váš bratr pravil, ţe v Jinošově jest lépe neţ v Bíteši. Teprve včera, kdyţ
Vaši přišli, vstal jsem z loţe, byť o berlách. Karty jsme nehráli, a právě proto (či přesto)
mnoho jsme se nasmáli! Optejte se bratra, jestli mluvil pravdu, ţe Jinošov je zábavnější neţ
Bíteš. Ţe já jsem přítelem veselosti, to víte, ale můj švagr668 umí to en gros.669 Dnes uţ budu
moci psát u stola. Škoda jen, ţe ještě nemohu vyjíti do polí, pořád ještě cítím bolest v páteři.
To se mi ještě nestalo s tím „houserem“, abych leţel a slavil jej po celou oktávu.670 Cítím se
však hodně vysílen. Také jsme si povídali, ţe byste mohl nyní na pár dní sem přijet. ‒ Zatím
nazdar.

J. D.

666

Adam Balcárek.
Alexandr Balcárek.
668
Jan Kryštof.
669
Z francouzštiny, „ve velkém“.
670
Z latiny, „osm dní“.
667
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96 D
18/2 1914
Milý Vladimíre,
včera byl u nás opět Váš bratr671 a inkognito jel s mým švagrem672 a s mou sestrou673
k soudu do Náměště, kde bylo veřejné přelíčení se zdejší farskou hospodyní, kterou kdosi
udal, ţe Kryštofům vymazovala z nákupní masové kníţky. Za 4 měsíce bylo svědky
konstatováno 97 K 50 h „výmazu a přepisu“. Milá slečna nepopírala, ţe se tyto soustavné
podvody staly a dály, ale svádí vše na farskou schovanku, které jest nyní 20 let a která se
jmenuje Mařenka a která jest sirotkem od nejútlejšího dětství a kterou zde všichni „agrárníci
a socínové a neznabozi“ povaţují za dceru farářovu. S neděle bude druhé stání, k němuţ
budou předvoláni: farář, Mařenka, kostelník a jakýsi Rybníček. Pan c. k. soudce Aleš
Balcárek, jenţ viděl na vlastní oči všechny dokumenty tohoto procesu, nemohl nalézti
v české řeči dosti nízkého výrazu, aby pojmenoval charakter jinošovského faráře,674 kaplana
a jejich kuchařky. Tato farská hospodyňka (Viktorie I. v této faře a farnosti) vzala si na to
advokáta, s nímţ si Váš bratr tyká, a jenţ Vašemu bratrovi sám napověděl, ţe jest
přesvědčen o vině své klientky... A kdybyste četl, jakým způsobem napadli zdejší kněţí
mého švagra v třebické klerikální „Stráţi“,675 tak byste řekl, ţe v království nebeském není
takové zpravodajství, aspoň dosud, moţno...
Tyto dni psal mi Šalda. O tom Vám povím později, neb dosud nikdy nevyplatila se
mi radost, kterou jsem prozradil před jejím narozením.
Z Osvětiman poslali mi balík rukopisů mých, myslím, ţe jsou skoro všechny, jen to
mne mrzí, ţe si nechali listy, jeţ Březina psal mně. Také ovšem si nechali asi za
200 K mých knih, ne-li za víc. A Tichý ovšem neodpustil si novou ironii, nabídnuv mi za
ztracený arch mé knihy překlad svůj „všech spisů sv. Alţběty Schoenavské“.676 Mně ovšem
nedotýká se uţ ţádná ironie, nejméně osvětimanská.

671

Alexandr Balcárek.
Jan Kryštof.
673
Františka Kryštofová.
674
Farářem v Jinošově byl v letech 1903‒1928 Alois Bláha.
675
Stráţ, týdeník Třebíčska, vycházel od roku 1898 do roku 1940, odpovědným redaktorem byl J. Pokorný.
676
Sv. Alţběta Šenavská. Knihy vidění a zjevení svaté Alţběta Šenavské. Kteréţto jsou: Tři knihy vidění. Kniha
cest Boţích. Kniha zjevení o svatém vojště panen kolínských. Listy téţe svaté Alţběty a List opata Eckeberta
příbuzným o smrti její. Z latiny přeloţil Otto Albert Tichý, vychází v Osvětimanech roku 1913. Vydává
Antonín Ludvík Stříţ.
672
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Prosím Vás, odsluţte někdy pět mší svatých za Václava Strnada. Dnes dostal jsem
na to 10 K z Cidliny u Babic.
Myslím si, ţe v Osvětimanech677 moje překlady si opsali, něco k tomu dopřeloţili
a tyto dni ţe to vydají pod svým jménem. Vţdyť uţ mně to tak udělali s Beardsleyem.
Pan inţenýr Kamil Vaněk z Loun se na mne hrozně dopálil. Uţitek z toho mám já,
ţe jsem se zbavil přítele, a Váš bratr,678 který z toho pochytil krásný originál akvarel, jenţ
má jistě cenu 60 K a víc.
Váš milý bratr zdrţel se u nás do 10ti v noci. Také mne fotografoval. A měli jsme se
moc dobře.
Tu knihu o Japonsku mi pošlete! Přesto, ţe dosud vězním Vašeho Swedenborga za
to, ţe je tak nudný.
Maeterlinck je na indexu a Jules Verne je na indexu. Konečně tedy došlo – po Lvu
XIII. – i na republiku!
Kýţ byste mi mohl někde na měsíc březen ukrást aspoň 100 K pro mé ubohé tiskaře!
Mám nyní tolik pěkných věcí do tisku...
Za básně Alše Balcárka můj vřelý dík a uznání! Vyvázali Vám to zadarmo!
a krásně.
Mohl byste za ţivou Elišku679 obětovat jednu intenci.
Váš Jakub Deml

677

Druţina seskupená okolo Josefa Floriana.
Alexandr Balcárek.
679
Eliška Wiesenbergerová.
678
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97 D
28/2 1914
Milý příteli,
buďte tedy tak laskav a pošlete mi i toho Claudela. Zatím tedy jest mi trpěti, ţe si takové
věci nemohu koupiti sám. Od Vás ještě rád si vypůjčuju knihy, ale jsou některá díla, kterých
nemůţeme čísti nádenicky, nýbrţ kterých si přejeme stále vedle sebe, tak jako zahrada není
zahradou, není-li v ní jistých stromů, a je-li uţ člověk animal sociale,680 tím více takový,
jemuţ společnost dala jméno „básník“, aby ho nemusila zrovna svrhnout do propasti
pekelné. Čtenářů mám jistě 2000, ne-li víc, ale odběratel jenom 200 a mezi nimi jen asi 50
platících. Tak rád bych si koupil některá díla Rilkeho, Georga, nemluvě o jiných, zvláště o
knihách přírodovědeckých a folkloristních, anebo o tak zvaných klasických, kteréţto
všechny věci nesmírně mne zajímají – a člověk jest ve své nouzi odkázán na půjčování
anebo na Ottovu „Světovou“ po 10 h.681
Před týdnem koupil jsem si toho nobelovaného Rabindranatha („Gitandţali“)682 za 3
K a mám z něho radost za 300 K. Při četbě tohoto orientálce ustavičně Vám připadá, ţe
mluvíte s praotcem, anebo řekněme raději s duchovním otcem O. Březiny. Tu a tam jest to
doslova totéţ, jenţe dýcháte volněji: tolik jest poezie Rabindranathova podobna indické
zemi, kolébce lidstva, kde rostlinstvo ještě jest tak svobodné. Kde i smrt ještě jest tak
svobodná... Nepochybíte, kdyţ si tuto kníţku koupíte, aspoň za 3 K poznáte, ţe nám
Slovanům jíti jest na východ, nikoliv na sever anebo na západ, kde straší protestantští
škarohlídové, Swedenborgové, anebo hlupáci Papusové, du Prelové etc.
Tento týden byl jsem dvakrát hostem Vašeho tatínka,683 v pondělí a ve středu,
z čehoţ vidíte, ţe jsme se dobře obeznámili; při té příleţitosti musil jsem já načíti tu krabici
doutníků, kterou jste mu poslal na Vánoce. A dal mi tak výborné slivovice, ţe jsem si jí
půjčil víc neţ slušno a infogedessen684 nespal jsem pak celou noc.

680

Z latiny, „tvor společenský“.
Ottova světová knihovna, nakladatelský počin Jana Otty (1841‒1916). Ediční řada začala vycházet v roce
1897 a přestala fungovat v roce 1931 po vydání téměř 2000 vydaných titulů. Jejími redaktory byli J. Kvapil
a Zd. Tobolka. Navazuje na ní pozdější edice Světová četba.
682
Rabíndranáth Thákur. Gitandţali (1910) je sbírkou duchovní poezie.V češtině vyšla poprvé v roce 1914
v překladu Františka Baleje (vydal J. Šnajdr v Kladně). Ve stejném překladu a nakladatelství vyšla ještě
v letech 1918, 1924 a 1947.
683
Adam Balcárek.
684
Z němčiny, „v důsledku toho“.
681
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Zdejší farská hospodyň byla c. k. soudem osvobozena, a mne a Vašeho bratra685
i otce to tak dopálilo, ţe jsme div nekleli, protoţe její vina jest nad slunce jasnější. Já byl
u toho přelíčení posluchačem (abych si to ani u tohoto faráře nezkazil!)686 a trnul jsem, jaká
se hraje komedie jménem Jeho Veličenstva.687 Slečinka všechno popřela a svědkové
(klerikální) prostě říkali, ţe nemají takovou hlavu, aby si něco pamatovali... Naproti tomu
však vypovídali podrobnosti (na obranu slečinky), které svědčily o paměti liščí a pavoučí.
Kdyţ jsem Vašemu bratrovi podal o tom přelíčení referát, pravil jen, ţe Náměšť zcela jistě
leţí v Maďárii. Náměšťský soudce jest totiţ klerikál. Pan Kryštof podal odvolání k soudu
krajskému. Ostatní uslyšíte, aţ sem zavítáte.
Jakmile mi bude finančně (anebo úvěrně) moţno, dám do tisku „Tanec smrti“,688
z něhoţ uţ je Vám známo „Světlo věčné“ a „Bílý medvěd“. Tato sbírka obsahuje sedm
čísel, vesměs tak strašidelných – a všechno to mělo vyjíti v „Hradu smrti“, kdyby mně byl
Florian nevěznil rukopisův.
Ţe mi Osvětimanští689 všechny (anebo skoro všechny) rukopisy moje vrátili, to uţ
jsem Vám snad psal?690 Poslali mi toho velký balík. Teď jenom nakladatele, anebo
Mecenáše...
Forsitan tenebrae conculcabunt me, et nox illuminatio mea in deliciis meis.
Cogitaverunt contra me, ne derelinquas me Memento mei tu.691

J. D.

685

Alexandr Balcárek.
Jinošovským farářem byl v letech 1903‒1928 Alois Bláha.
687
František Josef I.
688
Tanec smrti, Demlova kniha, vychází v roce 1914. Kniha je věnována Elišce Wiesenbergové. Obsahuje
texty: Světlo věčné, Bílý medvěd, Člověk v rouše fialovém, Orlové, Jed, Cizinec, Hrající revolver, Noc
a Metamorfóza.
689
Druţina okolo Josefa Floriana.
690
Viz dopis z 18. 2. 1914.
691
Z latiny, „Snad chmury na mě budou doléhat a noc bude světlem v mé rozkoši. Smýšleli proti mně,
neopouštěj mne. Pamatuj na mne.“
686
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98 D
13/3 1914
Milý příteli,
posílám Vám, co jsem dostal od P. Poláka.692 Učiňte s tím, jak můţete.
Co nového? Co se můţete dověděti od Kuličků, anebo z Bíteše,693 toho Vám
nenapíšu, protoţe nesmím uţ věřiti c. k. poštám, a Vy se dovíte všechno, co se mne týká.
Poznáte, ţe jsem ţiv a zdráv a ţe mám svatý pokoj.
Pro Vás jest důleţitějším, ţe jsem dokončil novou knihu, která se jmenuje „Tanec
smrti“, a jak uţ mám v obyčeji, tedy i tentokrát pravím, ţe jest to moje nejlepší kniha.
Vydám ji, ovšem, v úpravě bibliofilské, našel jsem také výborného umělce na to,
osvědčeného. Mecenáše najde někdo jiný.
Váš J. D.

692
693

František Polák.
Balcárkova rodina: Adam, Alexandr a Olga Balcárkovi.
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99 D
Duben 1914
Milý příteli,
vracím Vám ty 4 knihy a děkuji Vám za půjčení. V tom Swedenborgovi dovolil jsem si
několik poznámek, snad mi odpustíte, ţe jsem i ve Vašem majetku tak podlehl své
podtrhovací vášni. Takové knihy totiţ (kde je spousta teologického ţvastu) mohu čísti jen
s motykou a lopatou v ruce. Brzy jsem se vzpamatoval, ţe jest to kniha Vaše, a proto,
nemoha v ní řáditi svou tuţkou, raději jsem ji nedočetl. Buďte však ujištěn, ţe jste mi ji
neposlal nadarmo. Autor „Japonska a jeho lidu“694 jest člověk velmi slušně vychovaný,
a kdyby jméno tichošlápek nebylo u nás téměř hanlivým, bylo by vědeckou definicí pro
cestovatele

spisovníky

à

la

(Al.)

Svojsík.

Ostatně

má

praotce

upřímnějšího

v Dr. Guthovi,695 jehoţ cestu po Švýcarech také jsem měl to neštěstí číst. Ohledně Japanu
zůstanu jiţ do roku 2789. po Kristově narození se samotným Lafcadiem Hearnem. Dle
Swedenborga kaţdý duch chtěj nechtěj, přidruţuje se a tíhne k společnosti, která mu
naprosto odpovídá, a jen taková mu odpovídá, která jest dle jeho „panující lásky“.
Claudelovo „Zvěstování“

696

jest roztomilé jako „cukrwerk“,697 kterému umělec

cukrář dal poctivé jméno středověku (nebo gotiky) a velmi krásně vyjímá se toto dílo
v budoáru Fr. Bílka sochaře, v zášeří slečny Marie Kalašové, anebo na smrkové, poctivě
ohoblované polici Josefa Floriana překladatele. Jest to velmi chutné. Cukrovinky se mně
přejedly bezpochyby jen tím, ţe jsem je dostával od své vlastní macechy.698 Miluji libové
dobré maso, plzeňské pivo, tabák, a z likérů nejraději vermut nebo také ještě kontušovku
„prawdzivů“.
Tuto neděli byli u nás Vaši z Bíteše,699 to máme vţdy svátek, nejen my, ale doufám,
ţe i oni. Váš tatínek přišel v úterý zas, a byl jsem rád, ţe mne vzbudil, bylo sice teprve
8 hodin ráno, ale to probuzení bylo mi příjemno; šel jsem s Vaším p. otcem do Schönwaldu
pro sazenice jasanové, a kdyţ jsme jich 300 kusů vyškubali z kypré meze, vyprovodil jsem
jej do bítešských lesů.
694

Alois Svojsík. První vydání knihy Japonsko a jeho lid z roku 1913, vydáno v Praze.
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.
696
Paul Claudel, viz Jmenný rejstřík. Zvěstování Panně Marii (1911), drama, které u nás bylo poprvé uvedeno
v roce 1914 v Národním divadle v reţii J. Kvapila.
697
Z německého zuckerwerk „cukroví, cukrovinky.“
698
Anna Demlová.
699
Adam, Alexandr a Olga Balcárkovi.
695
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Tatínek mi říkal, ţe jste přeskoupým na psaní. On prý Vám napíše mnoho stran
a Vy mu odpovíte několika řádky, a ještě prý upomínáte o dopis nový. Řekl jsem, ţe mi to
děláte zrovna tak a odjakţiva... Vidíte, jak jsem epickým. Máte tolik rozumu, abyste v mých
slovech neviděl výčitky. Ani mi nenapadne, vyčítati Vám. Vím, co máte práce
a jaká vydání. Kvůli mně také jste nechával stát své dluhy. Já pak za Vaše peníze často jsem
uţíval světských radovánek. Mea culpa.700 Pozdravy!
Váš Jakub Deml

700

Z latiny, „má vina“.
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100 D
27/10 1914
Milý příteli,
na tomto papíře dostanete můj „Tanec“.701 Stojí to za to, ţe ano? ‒ Praţský „Čech“ odmítl
inzerovati mou knihu a vrátil mi 15 K s poznámkou, ţe „Tanec smrti“ ohlásí, aţ si tu knihu
prohlédnou a se přesvědčí, ţe v ní není nic závadného. Podepsán jest jakýsi Dr. Šimůnek –
myslím Dr. Šimánek, jenţ ještě „včera“ ţoldnéřil liberální „Samostatnosti“. O mores. 702 Na
Strahov nikomu jsem neposlal oznámení. Chcete-li, pošlete jim. To bude zas pěkná
„Rosnička“! Pozdrav!

Jakub Deml
Máte-li někoho rád, odporučte mu mou knihu: tentokrát si tím neublíţíte, jest to kniha velmi
váţná, mravná a ryze básnická.703
Nyní jsem na více dní (snad na 14) v Jinošově, p. Náměšť n/Osl. Potom budu zaměstnán
expedicí v Tasově. Ţivot je krutý, ale krásný!

701

Tanec smrti, viz poznámku k dopisu č. 97 D.
Z latiny, „ach, morálka“.
703
Tanec smrti, viz poznámku k dopisu č. 97 D.
702
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101 D
[nedatovaná fotografie: Jinošovští]
Za to, ţe mi posíláte 10 K, Vám sděluji, ţe Moravský zemský výbor letos mi dal čestnou
cenu 500 K za „Ţivot sv. Dympny“. Nyní chystám do tisku pěknou původní povídku, kromě
jiných věcí.
Šťastné svátky!

J. D.
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102 D
[razítko: 11. 12. 1914]
V posledním dopisu svém sdělil jsem Vám svou adresu praţskou za tím účelem, abyste mne
mohl navštíviti. Dnes Vám oznamuji, ţe jediná moje adresa jest:
P. J. Deml, Tasov, Morava.
Cestuji ovšem a bývám i v Praze, ale na svých cestách návštěv ţádných nepřijímám, leda
ţebrákův, ale Vy přece nejste ţebrák, a proto Vás prosím, abyste mé osoby nevyhledával.
Všechno mi dobře a zavčas dojde na tuto adresu:
Jakub Deml
spisovatel
Tasov – Morava
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5B
14. /12. 14
Důstojný pane!
Vaši výpověď přátelství jsem obdrţel.704 Připadám si jako člověk, jemuţ náhle vhodili
smyčku na krk. – Tušil jsem, ţe k tomu dojde: Od dubna jste mi na ţádný dopis
neodpověděl a o prázdninách setkání se mnou jste se vyhnul. A já právě po schůzce touţil
v bláhové ovšem naději, ţe nedůvěra Vaše pomine. – Nedošlo k tomu; ani kdyţ jste mi
oznámil nynější praţskou adresu,705 nebylo to moţno. Teď se nemohu z domova hnout.
Teprve kolem Nového roku chystal jsem se za Vámi. A zatím došel Váš list… Ovšem, čím
jsem Vám mohl ještě být? A co záleţí na jednom srdci? S veselou myslí a klidným srdcem
hodil jste mne přes palubu… Jistě si to zaslouţím!
Váš Evermod Balcárek

704

Vaši výpověď přátelství jsem obdrţel. Patrně je myšlen Demlův dopis z 11. prosince 1914 (D 107), v němţ
Deml Balcárka prosí, aby ho nevyhledával. Ať uţ šlo o „výpověď přátelství“ z jakéhokoli důvodu, uţ
v Demlově listu z 27. prosince 1914 je zřejmé, ţe vztah obou pisatelů nebyl váţně ohroţen.
705
Dopis s praţskou adresou se nám nedochoval. Deml na něj téţ naráţí ve svém listě (viz předchozí
poznámka). Muselo jít o dopis posílaný někdy mezi 27. říjnem a 11. prosincem 1910. V říjnu 1914 se Deml na
nějaký čas přestěhoval na Královské Vinohrady do Kanálské ulice, aby osobně dohlídl na vydávání svých
knih.
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103 D
[nedatovaný list]706
Oprava v tisku dle jistého paragrafu jest přípustna neodvolatelně. Budiţ tedy místo dáno
i této opravě v přátelství:
1) výpověď z bytu není totoţna s výpovědí z přátelství,
2) ostatně nevypověděl jsem Vás z bytu, nýbrţ napsav Vám, abyste mé osoby
nevyhledával,707 měl jsem za to, ţe vycházím vstříc Vašemu tajnému přání, tím spíše, ţe jste
na mé přímé pozvání nezareagoval;
3) já přece pozval! a Vy jste na to mlčel...
4) poslal jsem Vám svoji novou knihu,708 a Vy jste ji kvitoval tak banálním
poděkováním, přecházeje hned na svého bratra,709 jako bychom tam neměli kaţdý svého
bratra a jiné příbuzné v té nejisté patálii.710 V této době přece bratr není výjimkou, nýbrţ
kniha! To mne ranilo od Vás, neb od koho mám očekávati ocenění tak výjimečné knihy, neli od přátel?
5.) na kaţdý Váš dopis jsem Vám odpověděl, ale z Vaší výtky vidím, ţe jsem
nedostal kaţdého Vašeho listu; ‒ letos uţ jsem u pošt. ředitelství podával stíţnost ve
4 nebo 5 případech a před 14 dny opět se mi ztratil poštou jeden velmi důleţitý dopis,
poslaný mně z Prahy panem A. V. redaktorem. Z toho posuďte, ţe není radno vţdy vytýkati
mlčení.
6.) Schůzce s Vámi jsem se nevyhýbal, nejsem si toho nijak vědom, byl bych si přál,
abyste mne na Moravě navštívil, ale přece nejsem vinen tím, ţe jsem nebyl stále v Jinošově
nebo v Tasově. S přítelem Březinou uţ jsem také rok nemluvil, ale on mi to vytýká mnohem
důstojněji.
7.) oprátka-smyčka a paluba patří do novinářství a nikoli do přátelských listů. Buďte
zdráv!

J. D.

706

Srovnej Balcárkovu odpověď na Demlův předchozí dopis z 14. 12. 1914.
Viz dopis Balcárkovi z 11. 12. 1914.
708
Tanec smrti, viz poznámku k dopisu č. 97 D.
709
Alexandr Balcárek.
710
1. světová válka.
707
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104 D
27. XII. 1914
Milý Vladimíre,
potěšil jste mne svým lístkem. Rozumí se, ţe můţete ke mně přijít dopoledne 29/XII,
nejlépe ovšem mezi 10. a 12. hodinou. Nemohl jsem Vám odpověděti okamţitě, protoţe
jsem měl „housera“, tj. stonal jsem revmatismem kloubovým; tentokrát mne to zastihlo
zrovna na Vánoce.
Prosím Vás, zachovejte mé inkognito před svými praţskými známými, potřebuji
klidu a oddechu. Váš

Jakub Deml
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Dopisy z let 1915‒1959

105 D
2. I. 1915
Můj drahý,
děkuji Vám za Vaši gratulaci novoroční, přeju Vám téţ lásky Boţí, a ohledně toho našeho
setkání 7. ledna Vám, bohuţel, musím sděliti, ţe právě ten den nejsem doma.

Jakub Deml
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6B
20. /8. 1915
Milý příteli!
Teprve dnes nalézám chvíli ticha, kdy můţe nerušeně duše s Vámi hovořit. Vzpomínám na
svůj pobyt na Moravě i v Třeboni, která mne okouzlila krásou starých památek i klidem
svých nesmírných rybníků… V těch končinách přál bych si strávit konec svého ţivota. Vše
mluví tam k duši, jeţ lépe neţ jinde začíná chápat a touţit po nekonečném, nesmírném
Bohu. ‒
Cestou do Jihlavy setkal jsem se s několika faráři a děkany, kteří jeli na exercicie711
do Nové Říše. Zvláště jsem si povšiml p. děkana bystrckého,712 který kdysi zasahoval do
ţivota Vašeho i † p. Josefa Poláka. A výsledek mého pozorování? Na všech tvářích jakási
sladkost…
Pan Stříţ poslal mi všechny knihy a zve ke schůzce: „Do psaní se mi nechce, zvláště
dnes se mi zdá, ţe bych raději deset hodin cesty šel, neţli napsal psaní, neb do psaní bylo by
třeba shrnouti čas mnohem delší neţ 10 hodin nebo 10 dní, a nejen minulý, ale i značný kus
budoucnosti, do jejíchţ skrytostí máme velmi důvěrný přístup.“
Odpověděl jsem mu, ţe mne jeho dopis za pobytu na Moravě nezastihl. Doufám, ţe
moje myšlenky vycítí…
Od 30. 8.–4. 9. budu na Strahově na exerciciích. – Je milostivá paní dosud
v Jinošově?713 Pozdravujte ji! Mnoho vzpomínám na náš „sjezd“ u Kryštofů. Byl jsem tam
šťasten.
Napiště mi také, co stále robíte.
Vřele Vás i paní sestru714 pozdravuje
Váš Evermod Balcárek.

711

Exercitia spiritualia – duchovní cvičení neboli rekolekce. Jejich účelem je prostřednictvím ztišení
(modlitba, meditace) dosáhnout prohloubení duchovního ţivota jedince. Nejstarší duchovní cvičení jsou
známa z dob mystiky 14.‒15. století. Pro kněze, řeholníky a řeholnice je povinností konat tzv. malé (asi
týdenní) exercicie jednou za rok.
712
Patrně se jedná o Julia Koubka (1859‒?).
713
Balcárek zde má na mysli Elišku Wiesenbergerovou, se kterou Deml odjíţdí na jaře téhoţ roku na Moravu,
kde navštěvují Otokara Březinu, a pak se usazují v Jinošově u Demlovy sestry. Později si sem Eliška nechává
poslat i svůj nábytek.
714
Františka Kryštofová.
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106 D
7/4 [1916]
Kryštof dnes zemřel v noci. Pohřeb v neděli odpoledne. Memento!715
Váš Deml

715

Z latiny, „Vzpomínku!“
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107 D
20/7 1917
Příteli,
konečně posílám Vám tu plnou moc na sv. Václava.
Těšilo by mne, kdybyste mi pro řeku Oslavu koupil v Praze jedno dokonalé rybářské
náčiní na parmy, jelce, okouny, podoustve a mimo to kotvu na štiky a k ní dva nebo tři
mosazné drátky pletené. Potřebujuť aspoň tucet ostrých udic anglických a to plavátko
korkové. Objedná-li tyto věci člověk písemně, tak ničeho nedostane.
V. A. Treybal, obchod rybářským náčiním „U ţelezného rytíře“ Praha – Perštýn
Jan Dusil, podobný obchod, Praha, Betlémské nám. 258-I.
Tento Dusil má i ţíňové šňůry, kterých bych velmi potřeboval!
„U města Paříţe“ v Praze také prodávají náčiní rybářské.
Mimo to potřeboval bych z Prahy nebo z Amstrdámu boty na svou nohu, která jest uţ bosa,
a tedy naboso měří 26, 5cm v průměru..., ale do ševcoviny Vás nenutím, jsemť všecek uţ
jen ţivočichem vodním a takoví mají místo botů jen šupiny.
Pozdrav! Jinošov

Deml
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108 D
31. I. 18
Milý příteli,
sděluje se mi, ţe paní Eliška Wiesenbergerová je na smrt nemocna, prý na souchotiny,
kaţdou chvíli prý můţe zemříti. Prosím Vás, celebrujte za její ozdravění a je-li Vám moţno,
navštivte ji, je v Ţebráce u svého bratra Bedřicha Zachara továrníka.

J. D.
Psal jsem jí, aby se dala zaopatřiti, ale nevím, dostane-li můj dopis.

241

109 D
[nedatovaný list]
Jinošov
Milý příteli,
paní Eliška Wiesenbergerová zemřela 13. března 1918 o půl sedmé ráno. Prosím Vás, sluţte
za ni mše svaté. Zaopatřena byla dvakrát svátostmi.
Váš Deml
Prosím Vás vybídněte i jiné kněze Vám blízké nebo známé, aby za ni celebrovali.
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110 D
18. IV. 18
Jinošov
Milý příteli,
péro se vymyká mé ruce, proto Vám píšu to nejnutnější.
1) Váš sen není ze země, a proto jest dobrý, proto také Vás potěšil, a potěšil,
poněvadţ přišel ze světla a ve světle a v nás je mnoho země, zvláště ve spaní, a země jest
těţká tmou, a věci boţské utěšují a nadlehčují nás. Takové sny posílá Bůh člověku, jenom
jemu samotnému a skrze něho těm, kterým má buď odpustiti, anebo které chce také osvítiti
a posilniti. Nemáme-li si říci nebo učiniti něco nebeského, nemáme si vůbec co říci nebo
učiniti. Ale takové sny bývají milostí, vyprošenou některým zvěčnělým, tedy jistě důleţitým
poselstvím, které za noci proletělo nekonečné, hvězdné dálky. Rozjímejte, co znamená pro
Vás a snad i pro mne skrze Vás.
2) Kníţky pro paní Bieblovou Vám posílám. Ale pro Vás „Miriam“ 716 neposílám,
poněvadţ mám uţ jen 2 výtisky, ale přece snad bych Vám ten jeden ještě poslal, kdybyste
mi ihned oznámil, ţe ho nezbytně potřebujete. Mám trápení, ţe nejkrásnější mé knihy jsou
docela rozebrány, měl byste co nejdříve sem přijet a pověděli bychom si o této důleţité věci,
ačkoli – nic nechvátá, leda v mém nitru... Zatím tedy budu o této věci dále mluviti
a jednati s brněnským biskupem717 a bezpochyby budu Vás při tom potřebovati, na
svědectví, ţe knihy moje nejsou pro církev tak bezcenné, jak se zdá našim konzistořím.
Neţádá se ode mne nic méně, neţ abych své knihy odvolal, a tedy zapřel. Nebojte se však:
Bůh sám chrání věci své.
3) Mši svatou slouţím jiţ od Hodu velikonočního, dostal jsem celebret; tyto dni byl
jsem v Praze a celebroval jsem denně u Maltézáků,718 vedle Šaldy, jednou také v Berouně,
byl jsem v Ţebráce navštívit svůj hrob719 – ţebrácký děkan (Bečvař) prý mne nechce ani
vidět!
4) V Praze mluvil jsem se sestrami zesnulé Elišky,720 byv pozván.-721
716

Miriam, Demlova kniha, vychází poprvé v roce 1916.
Klein, Norbert Jan Nepomucký.
718
Maltézský řád vznikl uţ v 11. století a stal se jedním z nejmocnějších řádů středověku. Jsou známí rovněţ
pod názvem johanité. Členové řádu se řídí řeholí sv. Augustina a heslem: Ochrana víry a sluţba trpícím. Dnes
má řád kolem 10 000 členů.
719
Hrob Elišky Wiesenbergerové.
720
Eliška Wiesenbergerová.
717
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5) Země mi uletěla pod nohama.
6) Modlete se nikoli za mne, nýbrţ za Elišku, jen za ni, neboť ona mi vše odevzdá.
7) Sochař Bílek přijede do Jinošova, aby vytesal dvě sochy: mému švagru722 a mé
sestře.723 On sám mne o to poţádal, a ţe to udělá zadarmo.724 ‒ Bílek bude přednášeti
o svém díle v Třebíči.
8.) Druhý svazek „Šlépějí“ dostanete tento týden přímo z tiskárny.725
9.) Za reprodukce podobizny Šaldovy dal mi Bellmann726 účet na 900 K, ačkoli vloni
na podzim dal mi rozpočet na celý náklad, rozpočet maximální na 300 K. Takţe účet
ztrojnásobil, vymlouvaje se na válku. Ale tehdy jsem s ním jednal jen telefonicky, nemám
tedy ničeho v rukou a účet 900 K musím zaplatit. Tak se dnes jedná. Chtěj nechtěj musím
zbohatnout. ‒ Pozdrav

Jakub Deml
Skoro tři neděle jsem nebyl doma, nakupilo se mi práce, a jen v duchu si říkám: Nač to?
A jakou to má cenu? Kde to jsem? atd.

721

Eliška měla tři sestry, které se doţily dospělosti: Anna Ţofie Zacharová (1872‒?), provdaná Wimmerová;
Ţofie Zacharová (1874‒?), provdaná Hladíková; Milada Zdenka Zacharová (1877‒?), provdaná Čapková;
722
Jan Kryštof.
723
Mathilda Demlová.
724
Oba Bílkovy náhrobky jsou na jinošovském hřbitově dodnes.
725
Druhý svazek Šlépějí vychází poprvé v roce 1918.
726
Artur Bellmann Machka.
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111 D
25. XI. 1920
Milý příteli,
děkuji Vám za cestovní informace a dal jsem si je hned do notesu a dětinsky jsem se těšil na
cestu a na Vás a na paní Hermínu.727 Já nesmím ţádnou cestu ohlašovat, tak jako by
i v ţivotě se mně mstilo a vysmívalo, co je proti mému stylu. Musím cestu do Radonic
odloţiti pro potíţe s vydáním „Šlépějí“,728 jak uvidíte a uznáte z toho, co Vám tuto svěřím.
Dávám-li knihu do tisku, starám se jen o knihu a ne o rozpočet, protoţe tiskaři dosud mne
nezklamali, tím méně ošidili. Abych mohl cenu knihy stanoviti, vyţádal jsem si od tiskařů
rozpočet, oni, jak víte z prospektu, mně odpověděli, ţe mně ještě cenu říci nemohou –
konečně však mi rozpočet poslali: jeden tisíc dvě stě sedmdesát osm korun za jeden tiskový
arch a kniha těch archů má asi 15, a to mně páni tiskaři ještě podotýkají, ţe v tom není ještě
započítána práce knihařská. Odepsal jsem jim, ţe tomu nechci věřiti, předpokládaje, ţe se
zmýlili. Ale oni mně odpověděli znova, rozpočet potvrdili a dodali, ţe se vše zdraţilo... A
tak

jsem

sedl

a

počítal,

co

dám

tiskařům,

knihařům,

dráze,

poštám

a přicházím k výsledku, ţe „Šlépějí VII“ cena výrobní páčí se nejméně na 50 K, ale
poněvadţ já více knih neprodám neţ nanejvýš 200 do roka, dluţno cenu výrobní
zdvojnásobiti, abych vůbec mohl zaplatiti tiskařům. Své spoluvydavatelce, Pavle Kytlicové,
dosud jsem o tomto překvapujícím „Jeţíšku“ ani nešpetl, ona by zkameněla hrůzou.
Pochopíte, milý příteli, ţe jsem z toho v náladě, která jest naprosto nevhodná k návštěvám.
Řekl

jsem

toto

své

tajemství

svému

domácímu

pánu,

panu

Pravdovi,

a překvapilo mne, ţe on jest tím ještě více zděšen neţ já a radil mně, abych tiskařům
pohrozil ţalobou u soudu lichevního. Tak si povaţte: vloni tiskli mně Kryl a Scotti „Šlépěje
VI“,729 a tehdy počítali mně za tiskový arch 330 K. Formát sloupce tiskového není ani
dvakrát větší u Šlépějí VII neţ vloni u těch Šl. VI. a oni mně cenu zečtyřnásobili!! Opět
jsem jim psal – ale oni uţ kolik dní tvrdošijně mlčí a uţ přes 14 dní neposlali mně korektury
ţádné a na mé urgence opět tvrdě mlčí! Tento měsíc uţ měla a mohla být kniha pohodlně
vytištěna! A tak jsem milým tiskařům včera napsal, aby zastavili všecku sazbu, aby mně
odeslali celý náklad archů hotově vytištěných i zbývající rukopisy a štočky, ţe si dám knihu
727

Hermína Bieblová.
Jde o sedmý svazek Šlépějí, který vychází v roce 1920.
729
Šestý svazek Šlépějí vychází roku 1919.
728
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dotisknout jinde. A tak čekám v samých starostech, jak to dopadne a co z toho bude. Pan
Pravda mi radí, abych jel do Prahy k nějakému odborníkovi a svou hrozbu abych proti těm
tiskařům uskutečnil.
Já se mám soudit! ‒ Stěhování ze Slovenska stálo 5000 K,730 přesto, ţe mně dráha
poskytla 50% slevy z dovozného, byvši přinucena veřejným míněním, neb se o tom psalo
(přes mou vůli a bez mého vědomí) v novinách. Zejtra mi krejčí dodá zimník, bude stát asi
700 K, boty nové mám na cestě z Třebíče atd. atd.
Jenom za štočky pro Šlépěje VII. dal jsem na 1500 K ‒ ‒ a rád bych pracoval –
a poněvadţ pan Pravda nemá, jak nám slíbil a jak stavitel slíbil jemu, své nové stavení ještě
dostavěno, ač mělo být hotovo do 15. října, tj. do našeho příjezdu – bydlím v kuchyni
s několika jinými lidmi, takţe tu nemohu ani číst, natoţ psát – a uţ jsem chtěl začít „Šlépěje
VIII.“731 Za takových okolností spisovatelům není tak dobře jako zedníkům. Přitom mám si
kupovat noviny, revue, knihy a platit honoráře výtvarníkům-spolupracovníkům. Ještě
jednou: nezazlívejte mi ani Vy, ani paní Hermína – opravdu nemohu a lituji toho.
Váš Jakub Deml
Bydlím ve Vrchběli, celebruji v Bělé, protoţe Vrchběl kostela nemá, do kostela mám půl
hodinky cesty, jsem rád, ţe se aspoň projdu... Do Vrchběli dal jsem se zlákat p. Pravdou,
který mně tehdy psal, abych chaloupku nekupoval, ţe se nevyplatí dnes „býti sám pro sebe“
a u něho tj. u p. Pravdy ţe nemusím shánět aprovizaci,732 on ţe má velké hospodářství – to
je krásné, ale jsme tady s paní Pavlou uţ 7 neděl a p. Pravda dosud neměl a nemá bílé
mouky – etc.

730

Na Slovensko Deml odjíţdí s Pavlou Kytlicovou v roce 1919. Nejprve se usadí v Lubochni a poté
v Topoľčiankach, kde se měl původně stát kustodem zámeckých sbírek. Toto místo nakonec nezíská a tak se
po devítiměsíčním pobytu na Slovensku vrací zpět do Čech. O Demlově pobytu na Slovensku se můţeme
dočíst v jeho Šlépějích VII z roku 1920 nebo v próze Jsem na Slovensku (1920).
731
Deml, Jakub: Šlépěje VIII., vydává Pavla Kytlicová v roce 1931.
732
Zásobování.
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7B
1/XII. 20
Milý příteli!
Litovali jsme velice, ţe jste nepřijel. Zvláště paní doktorová733 starala se, aby se Vám u nás
hodně líbilo – a zatím tak to dopadlo. Máte pravdu, nač se těšíme a dlouho připravujeme,
obyčejně nás zklame.
K Vaší neutěšené zprávě dodáváme (smím-li radit): Svoji záleţitost734 svěřte s plnou
důvěrou bratru paní Hermíny MUDr. Arnoštu Ráţovi, advokátu na Smíchově, Karlova ul.
41. ‒ Je to duše jemná – sám básník – čte Vaše spisy a má Vás rád. Ten jistě dobře a
nezištně dovede poradit. Mimoto jeho švagr Biebl735 jest majitelem (lito)typografie v Praze,
můţe se tedy u něho informovat, jaké mohou být nynější poţadavky tiskárny. Snad dopis
Dr. Ráţe tiskařům postačí, aby viděli, ţe to s tou lichvou míníte váţně. Oni hřeší na Vaši
dobrotu! Paní Hermína napíše o tom svému bratrovi.
Ani nemůţete tušit, jak rád bych s Vámi mluvil – a to ještě před Vánocemi – svěřil
se svými plány i obavami…
U nás téměř celá farní osada přestoupila k českosl. církvi (z Loun se to šíří do celého
okolí).736 Mám těţké postavení, lidé nedovedou pochopit moje důvody, chci odtud na
Sion.737 S reţimem Kordačovým nesouhlasím a připravuji se na důsledky toho… Na mém
nynějším rozhodnutí záleţí velice mnoho, tak rád bych slyšel Vaši radu! Nepřijedete ještě
před Vánocemi do Prahy? Zajel bych tam – anebo mohu se odváţit aţ za Vámi? Vykonal
bych tu cestu z Prahy k Vám a zpět za jeden den? Či bylo by nutno zůstat přes noc?
Kdybyste se mohl vypravit do Prahy, bylo by ovšem nejlépe, ale to by nešlo bez vzájemné
domluvy.

733

Hermína Bieblová.
Více viz Demlův dopis Balcárkovi z 25. listopadu 1920. Jedná se o Demlovy potíţe s tiskem Šlépějí VII.
Tiskaři si za jeden arch řekli o 1278 korun, zatímco rok před tím stál jeden arch 330 korun. Deml s takovou
sumou nepočítal a knihu z tisku stáhl s tím, ţe si ji nechá vytisknout jinde. Demlův domácí mu radí, aby
tiskařům pohrozil ţalobou u lichevního soudu.
735
MUDr. Petr Biebl.
736
Československá církev, vyhlášená 8. ledna 1920, jádro své nauky vidí v prvotní církvi a v jádru křesťanství.
Povaţuje se za pokračovatelku Husova učení. Vznikla na přelomu let 1919 a 1920 odštěpením radikální části
české katolické moderny od římskokatolické církve. Od roku 1971 pouţívá název Československá církev
husitská.
737
Míněn je zde Strahovský klášter. Balcárek byl z Radonic na svou vlastní ţádost na Strahov odvolán v únoru
1921.
734
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Přál bych Vám ze srdce, aby i Vaše starosti pominuly; takhle ţít ve stálých
rozporech a sluţební nejistotě bych nechtěl…
Vřele Vás pozdravuje
Váš E. Balcárek

Paní Pavle738 svoji úctu a pozdrav!
Asi za deset dní pojede paní doktorová do Prahy. Nemohli bychom se tam všichni sejít?

738

Pavla Kytlicová.
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112 D
V Tasově 7/XI 21
Milý příteli,
prosím Vás, buďte tak laskav a pošlete mi doporučeně, nebo v balíku na průvodku
s vysokou cenou ony moje dřívější publikace, které uţ jsou rozebrány a kterých máte
nazbyt. Chci je prodat draho v licitaci (vydám na to prospekt), abych nahrabal peněz na
stavbu svého domku, jejţ dáváme uţ pod krov. „Nemám ani vindry“ a potřebuju 74. 000 K,
tedy víc neţ je moţno nevěřícímu. Na zdar!

Jakub Deml
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113 D
27/7 1925
Milý příteli,
lituji velice, ţe jste se u nás nemohl stavit, neboť jednak „jest si co říci“ a jednak chtěl jsem
Vám přednésti prosbu, abyste mi ve Vaší klášterní bibliotéce739 vynašel starou, velestarou
knihu, ve které by byl nějaký obrázek (dřevoryt), jejţ bych mohl otisknout do svých knih. Já
v celé republice nemohu najíti malíře! Vy tam jistě něco takového najdete a budete tak
laskav a knihu mi na 14 dní půjčíte, ručím za její bezpečnost svým hrdlem. Tento týden
začnu expedovat nové „Šlépěje“.740 Mimo to rád bych znova vydal „Hrad smrti“, „Tanec
smrti“ a „Slavíka“. Ale potřebuji pár starých dřevorytů z „temného“ středověku – a Vy mi
k nim musíte pomoci! Pozdravujeme Vás oddaně.
Váš Jakub Deml

Měli jsme letos plný dům hostů, pan Březina byl u nás 3 neděle a na podzim hodlá přijeti
zas. Mimo to včera přijel z Prahy Dr. Přibík s rodinou, zůstanou u nás celý měsíc. Mimo to
jedna stará paní z Brna je u nás uţ 4 neděle a mimo to kaţdou chvíli přijde nějaký přítel, je
to u nás jako v lázeňském hotelu, takţe je nám hodně veselo. Na zdar!

739
740

Můţe se jednat o klášterní knihovnu na Strahově nebo v Doksanech.
Jedná se o IX. svazek Šlépějí, poprvé vyšly v roce 1925.
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114 D
[fotografie P. Kytlicové, nedatovaná, okolo 3. X. 27]
Milý příteli,
poslali jsme Vám k Rajmanovi do vazby knihy v ceně 174 Kč, a prosím Vás, abyste tento
obnos pak zaplatil přímo p. Janu Rajmanovi v Roţďalovicích, neb jsem mu 3000 Kč za
vazby ještě dluţen, i bude dobře, kdyţ toho dluhu aspoň „kapinku“ ubude... Uţ po druhé
letos je u nás p. Ot. Březina. Pozdravujem Vás oddaně.

Jakub Deml
200 K Poukázal 3. /X. 27.
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115 D
22/3 1929
Milý příteli,
prosím Vás sluţte mši svatou za Otokara Březinu, je na smrt nemocen: srdeční vada,
zkornatění cév, oteklé nohy, nechuť k jídlu... Je to velmi váţné! Uţ tři neděle leţí –
17. IV. pojedu s poutníky do Říma. Pozdrav!

Jakub Deml

Mou prosbu předejte ihned i jiným kněţím, prosím Vás o to!
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8B
20. /2. 32
Milí příteli!
Děkuji Vám srdečně za reprodukci obrázku Panny Marie tasovské;741 vloţil jsem jej do
brevíře,742 bude mi památkou na † paní Pavlu.743 Vzpomínám vděčně její vlídnosti
a pozornosti, kdyţ jsem byl hostem ve Vaší vile. Nemohu dnes jinak projevit moji upřímnou
úctu a vděčnost neţ slibem tj. závazkem, ţe duše v Pánu zesnulé paní Pavly budu vzpomínat
u oltáře…
V poslední době smrt nelítostně kosila v řadách mých přátel. Před paní Pavlou
† historik Fr. Štědrý, můj dlouholetý soused a přítel ze Slavětína n. Ohří, pan choţovský pan
farář Fr. Sládek a teď naše chlouba pan biskup Dr. Podlaha, který nám bude všude scházet a
kterého nám nikdo na světě nedovede nahradit. Jak lituji toho dnes, ţe uţ jej nespatřím!
Bylo to den před Štědrým dnem r. 1931, kdy jsem přišel do jeho rezidence, abych mu
odevzdal svoji kníţku o Doksanech,744 o niţ jevil tak upřímný zájem. Kdyţ jsem ale uslyšel,
ţe je pan biskup churav, třebas jsem byl pobízen, abych jen beze všeho k němu vešel, ţe jej
moje návštěva potěší, neodhodlal jsem se k tomu domnívaje se, ţe by to bylo obtěţování…
A dnes toho nesmírně lituji, neboť pan biskup Podlaha byl jediný ze všech hodnostářů
církevních, který měl pro historii a umění plné pochopení a dovedl také k práci v oněch
oborech povzbudit. Do smrti mu budu vděčen, za jeho vlídná, přátelská slova, i za to, čím
mně byl jeho ţivot a příklad!
A teď napíšu, proč posílám tento list. Stále čekám na XVIII. svazek Šlépějí;745
výtisk, který mne došel, měl vepsané věnování p. Matěji Fenclovi, proto jsem jej zaslal do
Uhříněvsi, jiného exempláře jsem dosud neobdrţel. A tu prosím: pošlete ještě 2 výt. Šlépějí
XVII. a celkem 3 výt. Šlépějí XVIII. Ony 4 přebytečné výtisky objednávám pro majitele
„Mého svědectví“.746

741

Dřevořezba Panna Marie Tasovská je jeden ze tří vzácných mariánských obrazů ve farním kostele
sv. Petra a Pavla v Tasově.
742
Sbírka modliteb, které jsou povinni se denně modlit všichni katoličtí kněţí a řeholníci.
743
Pavla Kytlicová.
744
Balcárek napsal a vlastním nákladem vydal spisek Doksany nad Ohří, bývalý klášter premonstrátek ‒
stručný průvodce dějinami a památkami (1929), druhé vydání vyšlo v němčině (1933).
745
26 svazků Demlových Šlépějí vychází v rozmezí let (1917-41). Jedná se o soubory, do nichţ Jakub Deml
zařazoval básně, prózu, úvahy, eseje, deníkové záznamy, korespondenci, komentáře literární i politické,
záznamy snů apod. 17. a 18. svazek Šlépějí vychází v roce 1931.
746
Demlovo dílo Mé svědectvé o Otakaru Březinovi (1931).
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V těchto dnech byl jsem churav a tu znovu pročítal „Moje svědectví“. Nalézám
v něm téţ myšlenky, jeţ jste mně jiţ před lety sděloval v dopisech, v nichţ jste vypisoval
své hovory s O. Březinou. Tedy i já mohu potvrdit pravdivost Vašich slov, o níţ ostatně
nikdy ani na okamţik jsem nepochyboval a nepochybuji ani dnes. Vaše kniha je silná,
nebojácná, plná pravdy a hlubokých postřehů jako studna, z níţ čerpati budou i budoucí
pokolení osvěţující a posilující nápoj. Vřele Vám za ni děkuji a tisknu vroucně obě ruce!
Váš Evermod Balcárek
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116 D
20/5 1937
Milí příteli!
Vím, ţe uţ asi na mě se silně zlobíte, ţe nedávám Vám ţádných zpráv o doplňcích k Vaší
nové publikaci747 a ţe jsem asi na věc zapomněl. Uţ jsem si několikrát rozvaţoval, co by
bylo vhodným doplňkem, avšak přišel jsem k názoru, ţe bude nejlépe, kdyţ nebudete
zatěţovat text ještě daty neţli uţ je v německém vydání, kde zcela věrně a v přehledném
rysu je podána historie kláštera. Myslím, ţe pro účel knihy, jeţ má zachytit hlavně doks.
klášter a chrám po výtvarné stránce, tento úvod historický, jak je ve zmíněném něm.
výtisku, naprosto postačí, neboť nezdá se mi vhodným uváděti tam některé detaily z 30tileté
války a osudů Doksan v 17. století, jak je uvádí Straka v Bohorid. Slov., kdyţ těţiště dějin
přesunuje se aţ do doby Mikovy, jeţ je v histor. úvodu dosavadním způsobem po mém
názoru zcela dobře charakterizována. Já pořád nemohl jsem se pročítaje znovu Váš spisek
zbaviti dojmu, ţe je škoda utápěti se pro stručného průvodce v nějakých detailech, zato však
ţe by bylo mnohem vděčnější zahřísti se důkladně do doksanských dějin a zpracovati jiţ
větší monografii. Nehoršete se na mě, ţe zase s tímto nápadem přicházím, ale ţe by Vaše
působiště – a právě ţe nyní je tam ve Vaší osobě nejvhodnější odborník pro takové dílo – to
skutečně zaslouţilo, o tom není sporu (zvláště kdyţ v osobě sl. M. K. máte zase vynikající
pomoc

v oboru

výtvarné

historie!)

Těším

se

na

shledání

a jsem Váš –
oddaný Jakub
P. S. Máme zde tetičku Votrubovou, zůstane tu jistě aţ do konce června, kdy vrátí se
s našimi do Slatiňan!

747

Pravděpodobně se zde mluví o novém vydání či o francouzském překladu Balcárkovy knihy Doksany nad
Ohří, bývalý klášter premonstrátek (Stručný průvodce dějinami a památkami) z roku 1929.
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117 D
Advent 1947
Drahý příteli,
teprve z Vaší dnešní zprávy se dovídám o úmrtí Vašich sourozenců748 a zvláště si pamatuji
Vašeho bratra soudce, jak za mnou jezdíval do Jinošova, do Sturm und Drang. 749 Nakonec
zůstane nás tu jen pár, svědků lepších časů… Posílám Vám svou soustrast na paténě750
a v kalichu. O těchto Vánocích ať se v nás rozmnoţí a novým ohněm vzplane naděje na
šťastné shledání s milými v ráji!
Váš Jakub Deml
Uctivě se přidává M. R. Junová

748

Olga Balcárková zemřela 21. 6. 1947. Datum úmrtí Alexandra Balcárka se nám zjistit nepodařilo.
Sturm und Drang, v překladu Bouře a vzdor. Jedná se o německé preromantické literární hnutí působící
v druhé polovině 18. století. Deml zde však tuto poznámku asi míní spíše obrazně v souvislosti se svými
problémy a soudními přemi, v nichţ mu Balcárkův bratr pomáhal.
750
Paténa je liturgická nádoba, která se pouţívá při slavnostech eucharistie. Tvarem připomíná talířek a bývá
nejčastěji vyrobena ze zlata nebo pozlaceného stříbra.
749
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118 D
[fotografie J. Demla]
1956
DP. P. Evermodu Balcárkovi na památku starých dobrých časů

Jakub Deml
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9B
Adresa: Vzác.
P. Jakub Deml, spisovatel,
Tasov,
Morava

Doksany 25. 7. 58
Drahý příteli,
jako kaţdý den při komentu tak zvláště dnes o vzácném jubileu751 vzpomínám a z duše přeji
pevné zdraví a radost z vykonané práce. Pán Bůh Vás pomiluj a ještě po řadu let zachovej!
Vřele zdraví Vás i paní Rosu752
Váš E. Balcárek
Právě před 3 dny se dovídám o smrti krajana p. Dvořáčka.

751
752

25. července má svátek Jakub, v roce 1958 (20. srpna) navíc Deml oslavil 80. narozeniny.
Marie Rosa Junová.
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119 D
24. II. 1959
Milý příteli,
vidíte, co se na mně ţádá, ale nevidíte, co jsem se natrápil od toho dne, kdy jsem jim tu
práci slíbil. Vţdyť jsem zjistil, ţe většinu těch svých publikací uţ dávno nemám.
Ale dnes, na narozeniny pana auditora P. Josefa Ševčíka jsem si náhle vzpomněl na
Vás. Jste myslím jediný, kdo všecky mé tisky ještě má – i prosím Vás, abyste mi tu ţádanou
bibliografii udělal...753
Máte na to mou plnou důvěru a nad to bibliotekářský diplom a příslušnost ke
Strahovu…754
Nebo aspoň mi poraďte, co uznáte za dobré. Také myslím, ţe p. Dr. M. Otrubu
a ostatní pracovníky znáte. Já neznám nikoho. Stárnu a chřadnu, bývám často v nemocnici a
„jsem na práškách“.
Váš Jakub Deml

753

Jedná se o bilbiografii pro Slovník českých spisovatelů.
Vladimír Evermod Balcárek byl jednak členem premonstrátské kanonie na Strahově, jednak dělal v letech
1925‒49 archiváře klášterní knihovny. Zároveň v roce 1925 sloţil z archivářství státní zkoušku.
754
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120 D
2. III. 59
Drahý příteli,
Deo gratias755 za Vaše svolení k činu. Napíšete tedy bibliografii mého díla. Jste k tomu ze
všech nejpovolanější. Vidíte, ţe mně selhává i samo písmo. Dnes je svátek sv. Aneţky
české.
Základ je tedy dobrý.
K tomu stručných pár slov, podle zásady Hadţi Murada756 (studuji teď Východ): Provaz má
být dlouhý, řeč krátká. U mě je to naopak.
1) Přál bych si, abyste tu úlohu zdolal za měsíc a poslal mi tu klepandu ve
2 exemplářích.
2) Podle abecedy stojím hned na kraji Slovníku: Baar, Benešová, Bouška, Březina,
Čep, Durych, Čapek...
3) I kdyby se mi podařilo lhůtu dodací prodlouţit, po celý ten čas leţí to na mně
Kubovi jak inkubus757 deset kubíků váhy.
4) Mám to ještě doplnit nějakou svou biografií a to míním dělat, aţ obdrţím práci
Vaši, doufaje, ţe mi to přispěje…
5) Nerad bych ten provaz tuze prodluţoval i z toho důvodu, ţe lékařská věda mi
přisuzuje moţnost náhlé smrti, mozkové nebo srdeční mrtvice, coţ čteme i v Písmu: Dies
annorum nostrorum septuaginta anni, si in potentatibus 80. I tento extrém uţ jsem překročil.
Ergo:758
6) Vraťte mi 40 let a všichni rozhodující se přičiní o to, abych se nedostal do
Slovníka a nezatěţoval Vás.
Pan Timotheus759 je zas na pár dní v Olomouci, pozdravujeme Vás tedy dva: jeho
paní (děkuje za pozdrav Váš)760 a ţebrající o mešní Memento.761

Jakub Deml
755

Z latiny, „díky Bohu.“
Hadţi Murad (1790‒1852), kavkazký bojovník, hrdina novely Lva Nikolajeviče Tolstého (1828‒1910)
Hadţi Murat.
757
Ve starověkém Římě se jednalo o zlého ducha, který děsil těţkými sny. Ve středověkém významu jde
o ďábla obcujícího s čarodějnicemi.
758
Dny našich let dávají sedmdesát roků, je-li moţno 80. I tento extrém uţ jsem tedy překročil.
759
Timotheus Vodička.
760
Marie Rosa Junová.
761
Z latiny, „Vzpomínej.“
756
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121 D
7. IV. 59
Tasov
Carissime,762
vis maior763 láme ţelezo i platinu. Proto se netrapte a pošlete, co máte, já to doplním podle
Dr. Jana Bartoše a do týdne to musí být na Strahově.
Dnus laetificet juventutem Tuam in decem parachiis!764

Jakub Deml

762

Z latiny, „nejdraţší“.
Z latiny, „vyšší moc“.
764
Z latiny, „Pán potěší tvé mládí v deseti farnostech!“
763
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122 D
13. IV. 1959
†
Drahý příteli,
tak mi připadá, ţe konečně, s Vaší přelaskavou pomocí, jsem se octl na „zaslouţilém
odpočinku“, tj. ţe jsem na sebe překlopil víko rakve. Dnes jsem od Vás dostal poslední
stránky Bibliografie svého díla, přidal jsem k tomu autobiografii, vloţil do velké obálky,
zalepil a zítra to poletí na Strahov pro ten Slovník české literatury765 a tak se tam po letech
zase zjeví Vaše jméno… Co s náma nebo z nás udělají, to uţ není v naší moci, ale to mne
nebolí, pravda vítězí, a na prahu bratří usedal jsem, šťasten z úsměvu jejich a věřil…
Dědoušek má na to uţ i jakýsi nárok... Tu bibliografii bych já za ţádné peníze nesestavil
a Vy jste to dokázal proti všemu očekávání a k mé nadměrné radosti, neb jsem se mohl
s Vámi a skrze Vás tak blýsknout před tou českou akademií. Ti páni se jistě také radují,
kdyţ jim padá do ruky tolik práce bez práce...
Ale radují se i moji přátelé, par excellence ošetřovatelé, chráněnci a omni modo766
fedrovatelé, ţe mne konečně vidí bez břemení a řemení spisovatelského jha... Tak jste ulevil
i jim ‒ ‒ A teď si sednu k dietní večeři, máme pečené brambory z Vysočiny a kyselé mlíko.
To na Strahově 500 let nemají a 100 let mít nebudou!
Jsme na samé periferii světských i církevních Dějin národa a tak se teprva nyní
dovídáme, ţe Vám k titulu státního archiváře přirostl i titul arciděkana a administrátora
5 farností. Per aspera a nad všecky druţice ad astra...767 Krahujec z Krahulova. Bez zvláštní
milosti Boţí byste to nedokázal... Brzo Vám napíšu zas nějaký řádek.
Váš arcidluţník

Jakub Deml

765

Pravděpodobně jde o Slovník českých spisovatelů (1964), který zpracoval Ústav pro českou literaturu
ČSAV. Redigovali jej Rudolf Havel a Jiří Opelík. V redakci pracovali Jaroslav Kolár, Jaroslav Opavský,
Mojmír Otruba, Zdeněk Pešat, Jan Petrmichl a Miloš Pohorský. U kaţdého hesla je uvedena bibliografie
kniţně vydaných děl.
766
Z latiny „všemi prostředky“.
767
Z latiny. „Přes překáţky ke hvězdám.“
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5.6.

Nedatované dopisy Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi

123 D
[nedatováno, před rokem 1923]
Milý příteli,
jestli byste mohl, pojďme se tento tejden podívat ke Kříţkům do Třebíče. Co tomu říkáte?
Povídal jste cosi, ţe „pojedete“ do Náměště, snad by se to dalo (obé) spojit. Pozdrav panu
otci! 768
Váš Deml

124 D
[nedatováno]
Carissime,769
proč mi neposíláte těch knih? Potřeboval bych jich. A v Praze navštivte Bílka a doneste mu
skývku chleba nebo vůbec něco na zub, přijme to vděčně: jemu ukradli na dráze všecky
potraviny, které nashromáţdil u nás v Chýnově, také tuk a zavařeniny: jeho rodina má
doslova hlad! Slitujte se.
Váš Jakub D.

768
769

Adam Balcárek.
Z latiny, „nejdraţší“.
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125 D
[nedatováno]
Milý příteli,
zatím Vám posílám výtisk obyčejný, rozřezejte a čtěte – ale brzo Vám pošlu exemplář
pěknější, vázaný! Srdečně Vás pozdravujem
Váš Jakub Deml
Škoda té známky hned bych ji odlepila a upotřebila na moji korespondenci.770

126 D
[nedatováno]
Milý příteli,
Slavíka Vám vracím s mnoha díky; jak vidíte, je nyní menší, ale zručnější! Měl byste nám
ho doporučit spolubratřím, je-li ještě nějaký na této zpitomělé zeměkouli! Na zdar!

Jakub Deml

770

Poznámka psána jiným rukopisem. Pravděpodobně Pavly Kytlicové.
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127 D
[nedatováno]
Milý příteli,
11. května slaví se úmrtí P. Josefa Poláka, i prosím Vás, sluţte ten den za něho mši svatou!
‒ Vše jest, jak musí býti: ten doktor Sedláček jest pitomec pro čas i věčnost (termin
dogmatický).
Vám děkuji za Vaši věrnost a stálost v dobrém. Pozdrav všem.

Jakub Deml

128 D
[nedatovaný fragment]
exemplářů v plátně vůbec nemáme, ale kromě těch celo ‒ a polokoţených na tom lepším
papíře – máme ještě obyčejné broţované po 85 Kč, anebo obyčejné vázané v polokůţi za
125 Kč. Proto jsem napsal, ţe čekám Vašich dalších rozkazů. Čekám, nevěda, jak se
rozhodnete. Pozdravujem Vás vřele!

Jakub Deml
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6.

Seznam zkratek

B

Balcárkovy dopisy Demlovi

bl.

blahoslavený/blahoslavená

č./čís. číslo
D

Demlovy dopisy Balcárkovi

dp.

důstojný pán

etc.

et cetera (a tak dále)

J. M. Jeho Milost
K

koruna

M

marka

Msgr./Mnsgr. monsignore
p.

pan

P.

pater

pí

paní

přel.

přeloţil/přeloţila

sl.

slečna

sv.

svatý

t. m.

tohoto měsíce

vld.

veledůstojný

vldp. veledůstojný pán
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7.

Jmenný rejstřík
Ve Jmenném rejstříku uvádíme většinu osob, o nichţ se v korespondenci Jakuba

Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem mluví. U všech osob jsme se snaţili uvést
základní biografické údaje. U osob méně známých pak ty údaje, které se nám v literatuře
a dostupných archivních pramenech podařilo zjistit. U většiny postav jsme se rovněţ snaţili
zachytit jejich vztah k Jakubu Demlovi. Do rejstříku zahrnujeme i jména, která tvoří součást
názvů literárních děl (např. Ţivot svaté Dympny). Záměrně jsme do rejstříku nezařadili
jména Jakub Deml a Vladimír Evermod Balcárek, o nichţ pojednávají doprovodné kapitoly.
Nezahrnuli jsme ani základní jména biblická (Jeţíš Kristus, Panna Marie). Vynechali jsme
rovněţ osoby, o nichţ se nám prozatím nepodařilo zjistit ţádné bliţší informace (P. Les,
farská hospodyně ze Ţebráku, tetička Klementova apod.).
Rudolf Adámek (1882‒1953), českého malíře. Bývá řazen do druhé generace českých
symbolistů nastupující kolem roku 1905. Zaměřoval se především na tvorbu grafických
listů. Ilustroval např. pohádky Boţeny Němcové.
Markéta Alacoque (1647‒1690), vstoupila ve Francii do kláštera salesiánek. V mystickém
zjevení jí Jeţíš ukázal své Srdce hořící láskou. Při jiném zjevení jí ukázal své srdce ovinuté
trním a ozdobené kříţem. Na základě těchto zjevení byl v církvi ustanoven svátek
Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova. Papeţ Pius IX. tento svátek zavedl v polovině 19. století
oficiálně.
Mikoláš Aleš (1852‒1913), český kreslíř, malíř, ilustrátor, klasik českého umění 19. století.
Inspiroval se odkazem Josefa Mánesa, později spíše secesí. Podílel se na výzdobě
Národního divadla. Mikoláš Aleš byl strýcem Josefa Váchala. Chtěl se s Demlem setkat
osobně. Rovněţ Deml chtěl malíře poznat a měl v plánu poţádat ho o ilustrace k Mým
přátelům. Josef Váchal však po rozchodu s Demlem na počátku roku 1913 toto setkání
překazí. Mikoláš Aleš několik měsíců poté umírá.
Dante Alighieri (1265‒1321), italský básník, jazykovědec, filozof, povaţován za
předchůdce renesance. Boţská komedie se stala jeho nejvýznamnějším dílem. Ve třech
částech: Peklu, Očistci a Ráji autor popisuje své putování Peklem a Očistcem za doprovodu
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Vergilia, následně pak Rájem, kudy ho provádí Beatrice. Peklo se podle autora dělí na
kruhy, které vedou stále hlouběji podle míry prohřešků.
Marie Alšová (1882‒1973), dcera Mikoláše Aleše, provdaná Svobodová. Za svého ţivota
pečovala o odkaz svého otce. Demlova korespondence s Alšovou je obsaţena v souboru
Píšu to při světle nočním. Sama vydává knihu V. V. Štecha a Ant. Macka Mikoláš Aleš –
jeho ţivot a dílo, topič, Praha 1913. Další její publikací je např. U nás doma, Albatros,
Praha 1957.
Leonid Nikolajevič Andrejev (1871‒1919), ruský spisovatel a dramatik konce
19. a počátku 20. století. Ve svých raných fejetonech a povídkách líčil převáţně ţivot
městské chudiny a drobných řemeslníků zároveň zde ostře kritizoval burţoazii. Soustředil se
na vnitřní svět jednotlivce, jeho ztracenost v nepřátelském okolním prostředí. Jeho hrdinové
jsou často pasivní oběti okolností, kterým se nedokáţí vzepřít. V pozdější tvorbě se obracel
spíše ke groteskní deformaci skutečnosti. Pod vlivem Schopenhauera zobrazoval lidský
ţivot značně pesimisticky.
Anna Kammel, hraběnka Attemsová (1872‒1973), členka šlechtického rodu Hardegger
von Krassonitz und Scheletau (z Krasonic a Ţeletavy). V roce 1895 se konala její svatba
s Mariem Antonem ze štýrského rodu Attems. V Demlově pozůstalosti se dochovalo
několik jeho dopisů hraběnce.
Jindřich Šimon Baar (1869‒1925), prozaik a básník, sběratel folklóru a autor pohádek
z chodského prostředí. Často psal povídky a romány ze ţivota sedláků a venkovských kněţí.
Adam Balcárek (1851‒1923), správce školy v Krahulově. Narodil se v rodině Antonína
Balcárka a Terezie (rozené Hejné) v Šumvaldě na Moravě. 14. dubna 1882 byl poloţen
základní kámen školní budovy v Krahulově, kde se stal Adam Balcárek prvním správcem
a učitelem. Vyučoval zde plných 32 let, neţ v roce 1913 odešel do penze. Pochován je ve
Velké Bíteši. Viz Obrazová příloha, obr. č. 1, 3, 4, 7 a 46.
Aleš Balcárek (1840‒1862), Balcárkův strýc (mladší bratr Balcárkova otce Adama). Aleš
Balcárek v dětství osiřel. V osmi letech byl poslán na vexl do Německa. Po návratu studoval
nejprve na gymnáziu v Olomouci, později chtěl sloţit svou maturitní zkoušku ve Vídni (měl
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neshody s olomouckým ředitelem gymnázia pro své silně vlastenecké smýšlení). Ani ve
Vídni však k maturitě nešel a odjel do Prahy, kde nastoupil k tiskaři Vilímkovi. Psal básně a
krátké prózy do časopisů a sborníků. Zemřel velmi mladý, ve věku 22 let, pádem z Koňské
brány. Pochován je na Olšanském hřbitově v Praze.
Alexandr Balcárek (1882‒?), okresní soudce ve Velké Bíteši. Navštěvoval třebíčské
gymnázium podobně jako Jakub Deml a Vladimír Evermod Balcárek, maturoval zde v roce
1901. Viz Obrazová příloha, obr. č. 7, 29 a 30.
Františka Balcárková, (1852‒1913) rozená Pokorná (rodina třebíčského pekaře). Františka
vyučovala v krahulovské škole ručním pracím od roku 1889. Působila zde aţ do roku 1912,
kdy na podzim zaţádala o zproštění místa učitelky. Brzy na to, pravděpodobně začátkem
roku 1913 zemřela. Adam Balcárek po úmrtí své ţeny nastoupil dovolenou, která mu byla
od 30. září 1913 proměněna v trvalý důchod. Viz Obrazová příloha, obr. č. 2, 3, 4 a 7.
Olga Balcárková (1880‒1947), narodila se v Jinošově a v roce 1891 nastoupila do
krahulovské školy. V lednu 1907 se provdala za Vladimíra Kotíka (1875‒1955). Pochovaná
je na hřbitově ve Velké Bíteši. Viz Obrazová příloha, obr. č. 7, 33 a 46.
František Bartoš (1837–1906), filolog, sběratel lidových písní, editor, kritik a pedagog.
Byl jedním ze zakladatelů vědeckého ţivota na Moravě v poslední třetině 19. století. Jako
první důkladně prozkoumal všechna moravská nářečí a podal jejich přehled ve své
Dialektologii moravské.
Antonie Bělochová (1856‒1890), druhá ţena Demlova otce Jakuba Demla (1842‒1918).
Porodila šest dětí, z čehoţ se pouze tři doţili dospělosti (nejstarší Jakub – básník, Františka
– provdaná Kryštofová a Mathilda – umírá mladá v 24 letech). Postava básníkovy matky
prochází celým Demlovým dílem (např. První světla (1917), Hlas mluví k Slovu (1929)
apod.).
Boţena Benešová (1873‒1936), prozaička, básnířka a literární kritička. Věnovala se
především povídkám a románům s psychologickým akcentem. Její díla jsou zaloţena na
kritice maloměstské společnosti. Často popisují revoltu mladých lidí proti konvenci.
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Těţištěm jejích povídek a románů jsou pak především mezilidské vztahy a analýza
charakterů jednotlivých postav.
Marie Benešová (1867‒1932), rozená Machainová, česká sopranistka a učitelka hudby.
Studovala zpěv a hru na klavír nejprve ve Vídni, později přešla do Prahy. Zpívala převáţně
na dobročinných koncertech a v chrámovém sboru u Sv. Víta pod taktovkou Josefa Förstra.
Coby pedagoţka působila ve šlechtických rodinách.
MUDr. Petr Biebl (1865‒1916), manţel Hermíny Bieblové, otec Konstantina Biebla,
povoláním zubař ve Slavětíně u Loun. Ve svých volných chvílích se prý věnoval psaní
a malování. Podobně i jeho ţena Hermína údajně často a ráda psala verše.
Hermína Bieblová (1877‒1961), rozená Ráţová. Byla dcerou Jana Nepomuka Ráţe
(1846‒1929), hospodářského ředitele a Anny Ráţové (1854‒1929). Vdala se za zubaře Petra
Biebla, kterému porodila dvě děti, dceru Marii (1897‒1984) a pozdějšího básníka
Konstantina Biebla (1898‒1951). Po smrti svého manţela Hermína přebírá jeho zubařskou
ţivnost. Vypráví se, ţe prý za války ukryla ve zdech svého, prý šest set let starého, domu ve
Slavětíně u Loun (dnes je zde malé muzeum Konstantina Biebla a galerie) zubařské zlato.
Zatím tento poklad nikdo nenašel. Viz Obrazová příloha, obr. č. 18 a 19.
František Bílek (1872‒1941), český výtvarník a sochař. Nejčastěji bývá přiřazován
k secesi, nicméně jeho styl byl silně motivován jeho mystickým náboţenským viděním.
V jeho díle převaţují biblická témata. Zpočátku se hlásil ke katolicismu, později přešel
k Československé církvi. Úzce se přátelil s Otokarem Březinou i Jakubem Demlem. Často
ilustroval jejich knihy. Dochovaná korespondence mezi Demlem a Bílkem pochází z let
1901‒1927 (s přestávkou v letech 1906‒1912).
Berta Bílková, rozená Nečasová (zemřela 1964). Dcera praţského lékaře ztratila matku uţ
v 10 letech. S Františkem Bílkem se seznámila v Chýnově na letním bytě. V roce 1902 se
konala svatba. Rodinou vilu i část Bílkova díla Berta darovala Galerii hl. města Prahy roku
1963. Měla s Františkem Bílkem dvě děti: dceru Bertu (1905‒1971), která se po matčině
smrti pečovala o otcův odkaz a syna Františka (1907‒?), který byl synem československé
církve.
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František Bísek (1844‒?), farář v Choţově v Litoměřické diecézi. Vysvěcen na kněze byl
v roce 1870. Kaplana mu v roce 1913 dělal Al. Dumek (1884‒?), vysvěcený na kněze v roce
1908.
Vilém Bitnar (1874‒1948), literární historik, bibliograf, překladatel, editor a publicista
katolického zaměření. Podílel se na organizačním a publicistickém hnutí Katolické
moderny. Spolupracoval s mnohými katolickými časopisy. Snaţil se o „obrodu umění“
v katolickém smyslu. V 90. letech debutoval jako básník. Jemu adresovaný dopis Deml
zveřejňuje v knize Do lepších dob, str. 113. Korespondenci s Bitnarem Deml pálí v únoru
1918 (viz str. 92, Šlépěje II, Brno, 1998).
Ludvík Antonín Bláha (1883‒1952), řeholní kanovník strahovský. Po studiu gymnázia
v Praze na Malé Straně a v Příbrami vstoupil na Strahov v roce 1908, aby zde o pět let
později sloţil své slavné sliby a byl vysvěcen na kněze. V roce 1919 na Svatém Kopečku
u Olomouce začal organizovat katolickou charitu tím, ţe rozeslal dotazníky na všechny
řeholní domy v ČSR, aby získal přehled o jejich osvětové a humanitní činnosti. Ze
sebraných informací pak vydal spis Několik kapitol z dějin naší charity. Později se stal
arcibiskupským konzistorním radou, vikářem a děkanem v Mariánských lázních.
Zaslouţeného odpočinku uţíval v Dolánkách poblíţ Doksan, kde je dnes pochován.
Příčinou smrti bylo plicní překrvení. Viz Obrazová příloha, obr. č. 47.
William Blake (1757‒1827), anglický básník, malíř, kreslíř a grafik. Vydává knihy básní
a prorocké knihy. Jiţ od dětství má vizionářské stavy. Později chtěl vytvořit vlastní
mystickou filozofii, v níţ by se opíral o Böhma, Paracelsa a Swedenborga. Zabýval se
především otázkou zla. Své knihy tiskl vlastní technikou, tzv. iluminovaným tiskem. Ve 20.
století začal být oceňován jako jeden z nejvýznamnějších tvůrců romantismu.
Léon Bloy (1846‒1917), francouzský katolický prozaik, esejista a literární kritik. Roku
1900 s ním navazuje písemný kontakt Josef Florian a stává se jeho prvním překladatelem do
českého jazyka. 15. srpna 1906 se Florian (spolu s Josefem Polákem) osobně setkává
s Bloyem při pouti na La Salettu. Motivy z této pouti se pak objevují v Bloyově díle Ta,
která pláče. Velkou část jeho spisů pak Florian vydává ve svých edicích Studium a Dobré
dílo. Vzájemnou korespondenci mezi Bloyem a Florianem přeruší aţ první světová válka.

271

R. Bojko (1877–1952), český básník a prozaik, vlastním jménem Alois Horák. Po studiu
práv vykonával soudní praxi u zemského soudu v Brně. V roce 1910 si otevřel vlastní
advokátní kancelář. Kniha, o které se Deml v dopise zmiňuje, byla Bojkovou prvotinou –
Modlitby víry a lásky (1912, vydal Šalda v kniţnici Slunečnice). Jeho básně silně podléhaly
Březinově vlivu. Na kritiky však nepůsobil jako jeho epigon, ale spíše jako pokračovatel a
dovršitel mistrova umění.
Jean Bolland (1596‒1665), jezuitský hagiograf a historik. Začal vydávat novou historickokritickou edici Acta sanctorum určenou k vydávání hagiografických spisů. Tato edice měla
zpřístupňovat hagiografické texty z různých zemí. Edice začala vycházet roku 1643 a
dodnes se na ní pracuje. Zatím vyšlo 68 dílů (poslední v roce 1940). Jeho následovníci si
začali říkat bollandisté. Texty jsou vydávány chronologicky podle kalendáře svatých
katolické církve. Dnes je vše přístupné i v on-line verzi nebo na CD.
Svatý Bonaventura (1221‒1274), vlastním jménem Giovanni di Fidanza, Ital,
františkánský filozof a teolog, jeden z hlavních představitelů scholastiky. Hodně se zabýval
mystickou teologií. Mimo jiné sepsal i komentáře k biblickým knihám. Prosazoval návrat
k augustinovskému pojetí teologie a důraz kladl především na poznání a lásku boţí.
Sigismund Bouška (1867‒1942), český básník, prozaik, překladatel, literární a výtvarný
kritik katolického zaměření. Byl jedním ze zakladatelů Katolické moderny. Deml se s ním
seznámil během svých studií v brněnském semináři, kdy propagoval dílo Františka Bílka
v časopisu Nový ţivot. V roce 1907 se Deml od Katolické moderny odvrátil a spolu s ní
zavrhnul i Sigismunda Boušku. K nejostřejší rozepři došlo ve Šlépějích XXIV (1939), kde
Deml reagoval na vydání Bouškových vzpomínek na Březinu. Bouška se pak místy objevuje
i v Mém svědectví o Otokaru Březinovi (1931) či v Zapomenutém světle (1934).
Ludvík Bradáč (1885‒1947), knihař a vydavatel, zakladatel umělecké kniţní vazby u nás,
autor řady příruček o kniţní vazbě. V roce 1908 si zakládá svou vlastní dílnu. Studoval
historické techniky výzdoby, vývoj knihy a kniţní vazby. Svými časopisy Knihomil
a Knihomol u nás zakládá, po neúspěšném pokusu S. K. Neumanna, tradici české
bibliofilské revue. Kladl důraz na dokonalost řemeslného zpracování vazby a na spolupráci
s výtvarníky.
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Otokar Březina (1868–1929), básník, esejista, prozaik, jeden z hlavních českých
představitelů symbolismu, vlastním jménem Václav Jebavý. Pro Demla byl celoţivotním
učitelem a rádcem. Deml se cítil silně ovlivněn Březinovým dílem i jeho osobností. Poprvé
se s velkým básníkem setkal v Nové Říši v roce 1897 a první dopis z jejich vzájemné
celoţivotní korespondence byl napsán o dva roky později. Deml jejich vzájemnou
korespondenci dokonce vydal a to ve dvou knihách (1932 a 1933). Březina finančně
podpořil stavbu Demlova domu v Tasově, kde ho později navštěvoval. Citáty z Březinových
básní se objevují v Demlově díle velmi často, např.: Slovo k Otčenáši Františka Bílka
(1904), Notantur Lumina (1907), Hlas mluví k Slovu (1926) a především Mé svědectví o
Otakaru Březinovi (1931).
Buddha, vlastním jménem Siddhárta Gautama (asi 623‒543 př. n. l.), zakladatel
buddhismu. Jméno Buddha znamená „osvícený, probuzený“.
Michelangelo Buonarroti (1475‒1564), malíř, sochař, architekt, básník, představitel
vrcholné italské renesance a manýrismu. Mezi jeho nejznámější díla patří sochy David nebo
Pieta. Jeho ţivotem se nechal inspirovat Karel Schulz v knize Kámen a bolest.
Otakar Bystřina (1861‒1931), spisovatel zaměřený především na humoristické povídky ze
Slovácka a Hané. Byl členem Moravského kola spisovatelů, v roce 1912 působil coby jeho
místopředseda a v letech 1921‒23 jako předseda. Spolu s St. Kovandou redigoval v roce
1913 sborník Na ouvrati.
Celestin Jiřík ze Ţeliva, premonstrát z ţelivského kláštera, jeden z mecenášů Studia.
Několik dopisů Jakuba Demla Celestinu Jiříkovi se nachází v Památníku národního
písemnictví ve fondu Jakub Deml ve sloţce neznámí adresáti.
Paul Claudel (1868‒1955), francouzský dramatik a básník. Inspiroval se především
symbolismem. V jeho dílech často dochází ke křesťanskému zápasu o duši a tělo. Působil
v diplomatických sluţbách (v letech 1909‒10 také v Praze).
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Josef Čapek (1887–1945), český malíř, grafik, prozaik, básník, kritik a dramatik.
Karel Čapek (1890‒1938), známý český prozaik, ţurnalista, dramatik, esejista, básník,
dramatik, kritik a překladatel. Čapek se Demla zastal v Lidových novinách po vydání Mého
svědectví o Otokaru Březinovi (1931). O tři roky později ho zval na slavnostní večer do
praţského PEN klubu, který pořádal na Demlovu počest, aby ocenil Demlovo dílo.
U Demla se Čapkova postava objevuje např. ve Šlépějích IX (1925) a XVI (1931). Později
ve třicátých letech se Deml od Čapka odvrátil a spolu s Marií Rosou Junovou ho obvinil
s plagiátorství (Více viz Binar: Čin a slovo, str. 332‒333).
Svatopluk Čech (1846‒1908), český básník a prozaik, jeden ze zástupců ruchovské
generace. Zabýval se především českou veršovanou povídkou se soudobou společenskou
tematikou. Často se opírá o autobiografické prvky. Ve svém díle vytvořil satirický typ
českého maloměšťáka.
Jan Čep (1902‒1974), katolicky orientovaný prozaik a esejista. Překládal z francouzštiny,
italštiny, španělštiny a němčiny. Je známý především jako autor povídek z venkovského
prostředí. Čep byl blízkým přítelem Jakuba Demla. V roce 1928 navštívil Čep Jakuba
Demla v Tasově spolu s Janem Zahradníčkem. Podle Pamětní knihy městečka Tasova zde
Čep zůstal celý měsíc.
Hugo Černý (1861‒?), premonstrát v Nové Říši, farář v Krásonicích.
Svatá Aneţka Česká (1215‒1282), česká patronka, pomocnice nemocných, chudých
a trpících. K svatořečení došlo v roce 1989. Její svátek se slaví 13. listopadu.
David (asi 1010‒973 př. n. l.), král biblické Izraele. Sjednotil zemi a z Jeruzaléma udělal
hlavní město. Jeho nástupcem se stal Šalomoun. Dle tradice je autorem biblických ţalmů.
Anna Demlová, rozená Palečková, poslední ţena básníkova otce, Demlova macecha.
Marta Demlová (1884‒1929), rozená Fialová, druhá ţena Demlova nevlastního bratra
Antonína. Objevuje se např. ve Šlépějích XV. nebo v Mohyle (próza Marta).

274

Mathilda Demlová (1886‒1910), Demlova vlastní mladší sestra. Velmi často se objevuje
ve spisovatelově díle. Uţ v dětství se u ní projevila váţná choroba. Právě tato choroba byla i
jednou z příčin pro Demlovu kněţskou dráhu, všichni doufali, ţe ji bude schopen
zabezpečit. Nemocná Matylka, „sestřička“, se objevuje hned v Demlově první knize
Notantur Lumina (1907). Můţeme ji najít i v Hradu smrti (1912), Domů (1913), Moji
přátelé (1913), Miriam (1916), Mohyla (1926), Zapomenuté světlo (1934). Z textů, které
sestře věnoval, pak v roce 1937 sestavil knihu Matylka.
Melchior Diepenbrock (1798‒1853), kardinál, arcibiskup ve Vratislavi, vydavatel
překladů a kázání.
Jan Dolenský (1859‒1933), autor popularizačních prací z přírodovědy, historie,
překladatel. Odborně se zabýval otázkami výchovy mládeţe. Působil jako ředitel měšťanské
školy v Praze.
Karel Dostál-Lutinov (1871‒1923), český katolický básník a publicista. Studoval
bohosloví v Olomouci, vysvěcen byl v roce 1894. Krátce kaplanoval v Jeseníkách, později
se stal duchovním správcem polepšovny v Novém Jičíně. Od roku 1904 aţ do své smrti
působil jako farář v Prostějově. Věnoval se propagačním, kulturním i politickým aktivitám.
Byl členem řady kulturních katolických spolků a zároveň členem městské samosprávy za
lidovou stranu. Vedl četné útoky na představitele protiklerikálních tendencí a byl
představitelem Druţiny literární a umělecké v Olomouci. Část korespondence Deml spálil
v únoru 1918 (viz. Šlépěje II, str. 92, Brno 1998), část se dochovala v PNP Praha.
Norbert František Serafínský Drápalík (1861‒1920), opat v Nové Říši v letech
1909‒1912. Byl zvolen 2. března 1909. Snaţil se rozšířit farní správu kláštera o Bílkov
a Kostelní Vydří. Brzy se však dostal do ostrého sporu s poslancem Františkem Staňkem.
Důvodem bylo hospodaření kláštera s okolními lesy. Údajně šlo i o neshody politické,
poněvadţ zatímco Drápalík otevřeně podporoval katolické strany, Staněk byl agrárník.
Dobré vztahy prý nepanovaly ani mezi řeholníky, Drápalík se proto 2. října 1912 vzdal
funkce. Deml se o něm zmiňuje v Rosničce u příleţitosti Drápalíkovy návštěvy
v Šebkovicích.
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Drápelovi, manţelé, u nichţ Deml v Třebíči bydlel uţ jako student. Poté co se v roce 1911
rozešel s Florianem, se přestěhoval nejprve do Babic, poté přes Jaroměřice a Tasov aţ do
Třebíče, znovu k rodině obuvníka Drápely. Příjmy i byt rodiny však byly malé a biskupská
konzistoř mu proto uţ 27. prosince 1911 nařídila, aby se od nich odstěhoval, do jiného bytu,
či do kláštera.
Anette von Droste-Hülshoff (1797‒1848), německá spisovatelka a jedna z největších
německých básnířek 19. století. V češtině vyšla její novela Ţidův buk (Die Judenbuche).
František Drtina (1861‒1925), studoval filologii a filozofii na FF UK, kde se nechal
ovlivnit svým učitelem T. G. Masarykem. V letech 1905‒6 byl děkanem Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Přispíval do Athenaea, podílel se na zaloţení Národního
divadla. V letech 1907‒11 se stal poslancem Říšské rady pro Realistickou stranu. Během 1.
světové války byl členem Maffie a poté Národního výboru. V letech 1918‒20 se jako
tajemník

ministerstva

školství

a

národní

osvěty

podílel

na

formování

čs. školství. Ve své filosofii se zabýval především otázkou všehomíra, snahou vysvětlit, co
je svět a jsoucno, jaký je důvod a cíl jeho bytí.
Jaroslav Durych (1886‒1962), český prozaik, básník, esejista a dramatik katolické
orientace. Zaloţil časopisy Rozmach a Akord. S Jakubem Demlem se začal přátelit v roce
1906, kdy Deml ještě spolupracoval s Florianem a Durych studoval lékařství. Přátelé se
rozešli aţ po vydání Mého svědectvé o Otokaru Březinovi. Korespondence Demla
s Durychem je uloţena v Památníku národního písemnictví v Durychově pozůstalosti.
Svatá Dympna, irská světice, zemřela kolem roku 650. Dcera pohanského krále
a křesťanské matky. Otec po smrti své ţeny začne trpět psychickými problémy a snaţí se
najít ţenu, která by se jí co nejvíc podobala, marně. Rádci mu našeptávají, aby pojal za
manţelku svou dceru. Ta prchá do Belgie, ale otec ji objeví i tam. Snaţí se ji přesvědčit
k návratu do Irska. Dympna vytrvale odmítá a tak nechá otec své patnáctileté dceři setnout
hlavu.
Anna Kateřina Emmerichová (1774‒1824), německá augustiniánská řeholnice, mystička
a vizionářka. Přeloţené pasáţe „z vidění Anny Kateřiny Emmerichové“ vydává Deml
v Šebkovicích vlastním nákladem v roce 1912 (Hora prorokův). Ţivot ctihodné Kateřiny
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Emmerichové vydává Deml v Šebkovicích vlastním nákladem v roce 1912 pod
pseudonymem Vojtěch Běloch. V témţe roce vychází další Demlova kniha Hora prorokův.
Z vidění ctihodné A. K. Emmerichové. Právě tato druhá kniha vychází s ilustracemi Josefa
Váchala. Ve dvacátých letech o jejím ţivotě píše Marta Florianová a Matěj Fencl, oba své
knihy vydávají ve Staré Říši. O těchto dílech však Balcárek v roce 1910 ještě mluvit
nemůţe.
Veronika Marie Erlebachová a Gabriela Schostoková se ve staroříšském okruhu se obě
objevily jako jeptišky roku 1910. Původem Polky patřily k jedné ze zrušených odnoţí řádu
františkánek. Obě však odmítly svléknout řeholní roucho. Nadchly se pro Florianovu
činnost, zejména pak pro jeho snahu varovat svět před hrozící zkázou. Ta se opírala o čtyři
základní prameny: spisy Léona Bloye, zjevení lasalettské, dekrety papeţe Pia X. a vidění
Anny Kateřiny Emmerichové. Erlebachová sama byla vizionářkou a sepsala svá vidění,
která Florian vydal jako Listy sestry V. M. Erlebachovy roku 1911. Proti těmto viděním se
však ohrazoval i Léon Bloy. Zároveň sestry působily Florianovi problémy s církví tím, ţe
odmítaly sejmout řeholní roucho, na něţ uţ neměly právo. V době Florianova pobytu ve
Velké u Stráţnice a v Osvětimanech (1911‒12) chodily sestry dům od domu po okolních
vsích a vybíraly peníze. Údajně šlo o sbírku na stavbu kaple Panny Marie lasalettské, jindy
na chudé a nezhojitelně nemocné. Ve skutečnosti pak většina peněz putovala na dílo Josefa
Floriana. V prosinci 1912 byla celá druţina zatčena pro podvody, uţ v únoru 1913 však zase
propuštěna pro nedostatek důkazů. Brzy poté se Florian se sestrami rozešel, dále
o nich nic nevíme.
Jan Evangelista, syn Zebedea a Salome (sestra Panny Marie), autor čtvrtého evangelia.
Provázel Jeţíše aţ na Golgotu, byla mu svěřena péče o Jeţíšovu matku. Oba pak
pravděpodobně doţili v Efesu.
Matěj Fencl (1877‒1949), kaplanoval nejprve v Chodově, potom v Uhříněvsi u Prahy.
Deml se s ním seznámil díky Josefu Florianovi. Spolupracoval se Studiem, především jako
překladatel. Rozsáhlá korespondence mezi Jakubem Demlem a Matějem Fenclem je uloţena
v Památníku národního písemnictví v Praze a v olomoucké pobočce Zemského archivu
v Opavě. Kvůli finančním sporům se jejich kontakty značně omezují po smrti Josefa
Ševčíka.
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Josef Florian (1873‒1941) studoval v Praze chemii na technice a filozofickou fakultu. Po
studiích působil dva roky jako středoškolský učitel v Náchodě (chemie, matematika, čeština
a přírodní vědy). Později se usadil ve svém rodišti, Staré Říši. Je znám především pro svou
činnost vydavatelskou a překladatelskou. Specializoval se hlavně na díla katolické
literatury, filozofie a mystiky. V letech 1904‒12 vychází jeho první edice Studium, která má
plnit především funkci vzdělávací a osvětovou. Časově na ni navazuje Nova et Vetera
(1912‒21). Další Florianovou velmi významnou edicí bylo Dobré dílo (1912‒48). Jakub
Deml s ním spolupracoval v letech 1903‒1910. Rozsáhlá korespondence Jakuba Demla
Josefu Florianovi je uloţena v Moravském zemském muzeu v Brně.
Michael Florian (1911‒1984), známý především jako grafik. Uţ v šestnácti letech
ilustroval pro Florianovo Dobré dílo. Byl také členem Svazu výtvarných umělců. Dělal
grafiky pro různá nakladatelství, např. Melantrich. Celý ţivot se prý věnoval matematice
a astronomii. Náruţivě včelařil.
Marta Florianová (1903‒1973), nejstarší dítě Josefa Floriana. Podle vzpomínek Jana
a Gabriela Florianových je právě sestra vedla k pravidelným zpovědím. Spolu s bratrem
Metodějem (1904‒1987) museli skládat pravidelné zkoušky, jako jediné z Florianových dětí
(nikdo z nich na přání otce nechodil do školy, ostatní uţ však ani na zkoušky). Ve Staré Říši
se

starala

především

o

účetnictví

Florianova

nakladatelství.

Pečovala

také

o sklad knih a vedla evidenci. Ráda četla náboţenské spisy. Nejvíce ctila premonstráty
a často navštěvovala jejich klášter v Nové Říši. Během druhé světové války zajišťovala
prodej knih z Florianova skladu. Jako většina Florianových dětí, ani ona se nikdy nevdala.
Augustin Franěk (1868‒1947), pocházel z Náměště u Brna. Vysvěcen na kněze byl v roce
1893. Nejprve kaplanoval ve Starči, pak dělal administrátora v Čáslavicích. Později působil
jako farář a děkan opět ve Starči. Vyučoval náboţenství v krahulovské škole. Je pochován
na stařeckém hřbitově spolu se svou sestrou Karolinou (1873‒1947).
František z Assissi (1182‒1226), mnich, zakladatel řádu františkánů. Roku 1228 ho
svatořečil Řehoř IX.
František Josef I. (1830‒1916), císař rakouský, král český a uherský, král lombardský
a benátský, dalmatský, chorvatský a slavonský v letech 1848–1916.
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Alfréd Fuchs (1892‒1941), kulturně politický novinář. Nejprve působil v českoţidovském,
později

v katolickém

hnutí.

Píše

práce

někde

na

pomezí

publicistiky

a beletrie. Překládá z němčiny a latiny. Byl silně ovlivněn myšlením T. G Masaryka. Podílel
se na českoţidovském hnutí, které usilovalo o splynutí ţidů s českým národem. Publikoval
také kníţky anekdot.
Stefan George (1868‒1933), německý básník a překladatel. Významný inovátor básnického
jazyka.

V jeho

tvorbě

se

sbíhají

mnohé

duchovní

směry

přelomu

19. a 20. století. Nejvíce se nechal ovlivnit symbolizmem.
Johann Wolfgang von Goethe (1749‒1832), především německý básník, prozaik
a dramatik. Věnoval se však i historii umění, umělecké kritice, právům, politice a biologii.
Stál v čele skupiny Sturm und Drang. Mezi jeho nejznámější díla patří Faust a Utrpení
mladého Werthera.
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861‒1943), prozaik. Věnoval se psaní cestopisných črt,
povídek, románů. Často popisuje prostředí maloměsta a střední školy. Překládal především
z francouzštiny. Je známý především jako autor kníţek o společenském chování a výchově.
V roce 1882 získal doktorát z filosofie na praţské univerzitě. Celý ţivot hodně cestoval. Ve
Švýcarsku působil zamlada jako vychovatel. V době, kdy byl zaměstnán jako pedagog,
podnikal zahraniční cesty o prázdninách (Švýcarsko, Španělsko, Řecko atd.). Co zaţil,
popisoval ve svých cestopisných črtách.
Patrick Lafcadio Hearn (1850‒1904), známý také jako Koizumi Yakumo. Získal japonské
občanství a stal se jedním z nejznámějších autorů knih o Japonsku ve své době. Proslavil se
především svými japonskými legendami a strašidelnými příběhy.
Ernest Hello (1828‒1885), francouzský kritik, filozof a esejista. Silně ho ovlivnil
J. A. Barbey d’Aurevilly a Louis Veuillot. Josef Florian dílo tohoto katolického spisovatele
hojně překládal a propagoval. V roce 1909 tak např. vydává jeho studii Člověk
(orig. L’homme. La vie ‒ la science – L’art). Hello byl spolu s Bloyem jedním z největších
tehdejších polemiků a satiriků. Zabýval se mystiky proroky. Stopy jeho vlivu můţeme najít
například v dílech Georgese Bernana či Paula Claudela.
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Boh. Hendl (1853‒?), vysvěcený v roce 1879. Patřil mezi premonstráty strahovské kanonie.
Hermann Herder (1864‒1937), majitel vydavatelství Herder Verlag zaloţeného v roce
1801. Tento německý vydavatel se zaměřoval především na náboţenskou literaturu. Jeho
vydavatelství existuje dodnes.
Svatá Hildegarda z Bingenu (1098‒1179), německá mystička, přírodovědkyně, lékařka,
hudební skladatelka a spisovatelka. Byla členkou benediktinského řádu a zakladatelka
kláštera na Rupertsbergu u Bingenu. Kniha Cestyvěz obsahuje 26 vidění, jakési náboţenskointelektuální rozpravy, proroctví nebo kosmologické úvahy. Hildegarda se věnovala i
odrazu ţenského principu

v církevním

učení.

Vůči

církvi byla

spíše kritická

a poţadovala její reformu, přesto řada církevních hodnostářů povaţovala její vize za
skutečné.
Karel Hlaváček (1874‒1898), básník, výtvarník a literární kritik. Stal se jedním
z nejvýznamnějších představitelů českého symbolismu a dekadence z okruhu Moderní
revue. Jeho verše jsou známé svou hudebností. Hlaváčkova výtvarná i slovesná forma se
navzájem prolínají.
Msgre. Jakub Hodr (1848‒1927), kněz, profesor církevních dějin a kanonického práva
v Brně (1889‒1902). Od roku 1901 působil jako kanovník a později kancléř katedrální
kapituly v Brně. V srpnu 1906 Hodr Demlovi sděluje, ţe mu bylo zamítnuto imprimatur ke
knize Notantur Lumina, v květnu 1907 pak, ţe nebylo vyhověno Demlově ţádosti
o udělení podpory v deficienci, v roce 1908 mu Hodr píše o zamítnutí imprimatur pro dialog
Prorok a v říjnu 1912 přišel v dopise citovaný výnos s pokynem, aby se Deml usadil
v Praze.
Jan Holba (1865‒1949), kněz, významná postava moravských křesťanských sociálů.
V roce 1895 zaloţil v Letovicích na Moravě první Raiffeisenku. Zároveň byl předsedou
výboru Katolického spolku českého rolnictva, dále pak předsedou strojírny a škrobárny
v Letovicích. Jemu adresovaný dopis uveřejňuje Deml v knize Do lepších dob, str. 112.
Pavel Maria Josef Antonín, hrabě Huyn (1868–1946) studoval na jezuitských kolejích
v Innsbrucku a v Římě. Stal se doktorem teologie, kanonického práva a filozofie. Vysvěcen
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na kněze byl v roce 1892. Roku 1904 ho jmenovali 9. brněnským biskupem. Coby odpůrce
Bloyových myšlenek zakázal (od roku 1911) kněţím číst knihy vydávané Studiem Josefa
Floriana. V roce 1916 se stal na necelé tři roky 30. arcibiskupem praţským. Následně
působí dva roky jako titulární arcibiskup sofijský a pak aţ do konce ţivota jako titulární
patriarcha alexandrijský. Byl také asistentem papeţského trůnu. Objevuje se mimo jiné v
Demlových Šlépějích II.
Joris Karl Huysmans (1848‒1907), francouzský spisovatel vlámského původu. Psal
i výtvarné a literární kritiky. Nejznámější je jeho román Naruby, který je mnohými kritiky
povaţován za „bibli“ dekadence.
Emanuel Chalupný (1879‒1958), sociolog, publicista, editor a právník. Věnoval se
literární historii i historii obecné. Překládal poezii a psal monografie o předních osobnostech
české literatury, např. o Březinovi (Studie o Otakaru Březinovi a jiných zjevech českého
umění a filozofie z roku 1912).
Gilbert Keith Chesterton (1874‒1936), anglický spisovatel a kritik. Zabýval se především
psaním

románů

a

detektivek.

Je

povaţován

za

křesťanského

myslitele

a zastánce katolicismu. Moţná zde Deml mluví o jeho knize Manalive (1912), v češtině jako
Muţ, který byl příliš ţivý (1925).
Eduard Jedlička (1878‒?), studoval s Demlem bohosloví. Po P. Tošnarovi nastoupil jako
nový kaplan u Ševčíka v Babicích.
Svatý Josef, podle Bible syn Jakoba z kmene Judy a manţel Panny Marie. Povoláním byl
tesař. Dnes je Josef uctíván jako patron tesařů, řezbářů a šťastné hodinky smrti.
Felix Jenewein (1857‒1905), český malíř. Specializoval se na monumentální náboţenské a
historické obrazy. V roce 1928 Jakub Deml vydal knihu s názvem Dílo Felixe Jeneweina.
Viktor Kamil Jeřábek (1859‒1946), český spisovatel. Psal především realistické povídky
z moravského venkova, ale také cestopisy, historické prózy apod. Zastával funkci předsedy
prvního výboru Moravského kola spisovatelů.

281

Václav Jícha (1874‒?), učitel na měšťanské škole v Jaroměřicích spolu s Otokarem
Březinou. V Jaroměřicích se stýkal i s Františkem Bílkem. Věnoval se především tvorbě
krajinářské. Snaţil se zachytit moravský venkov. Z Jaroměřic později odešel na gymnázium
ve Stráţnici. V této době maloval převáţně zimní motivy z Moravy. Pouţíval akvarel, pastel
či barevnou tuţku.
Josef Jungmann (1773‒1847), český jazykovědec a literární historik, kritik a teoretik.
Marie Rosa Junová (1916‒2001), provdaná Vodičková, kreslířka a vydavatelka. V letech
1935‒1948 úzce spolupracovala s Jakubem Demlem, vydávala jeho díla, psala polemické
komentáře do Šlépějí, ilustrovala několik drobnějších knih. V roce 1956 se provdala za
Timothea Vodičku a o tři roky později se z Tasova přestěhovala za manţelem do Olomouce.
Byť se podle vyprávění nerozešli zrovna v dobrém, Deml před svou smrtí svěřuje
redigování svých sebraných spisů právě manţelům Vodičkovým. Část Demlovy
korespondence s Junovou je sebrána v knize Jugo (1936).
Method Kaláb (1885‒1963), grafik a typograf v praţské Průmyslové tiskárně. Jako
vyučený sazeč pracoval v Rakousku, Německu a Velké Británii. v roce 1922 se stal
ředitelem Průmyslové tiskárny.
Marie Kalašová (1854‒1937), překladatelka z francouzštiny a italštiny. Zaměřovala se
především na novoromantismus v próze a dramatu. V jejích vlastních literárních pokusech
se silně odráţí vliv literatury konce století. Dochovaná jednostranná korespondence Demla
Kalašové byla otištěna v časopise Česká literatura (eds. Vladimír Binar – Stanislav
Wimmer, č. 1, 1994, s. 78‒97).
Jiří Karásek ze Lvovic (1871‒1951), básník, spisovatel, kritik, přední představitel
dekadence u nás. Sbíral drobnou grafiku a uspořádal praţské poštovní muzeum. Mezi jeho
zájmy patřil i okultizmus. Přídomek si ke jménu připojil sám na základě svého tvrzení, ţe je
potomkem hvězdáře z 16. století Cypriána Lvovického ze Lvovic. Spolu s Arnoštem
Procházkou zaloţil v roce 1894 Moderní revui.
Dr. Karel Kašpar (1870‒1941), teolog a církevní hodnostář. Studoval teologii a filosofii
v Římě, kde byl vysvěcen na kněze. V letech 1907‒1920 působil jako kanovník metropolitní
282

kapituly u sv. Víta a kancléř arcibiskupské konsistoře v Praze IV (1911). Později se stal
biskupem královéhradeckým. 22. 10. 1931 byl jmenován arcibiskupem praţským na místo
rezignujícího Františka Kordače.
Klein, Norbert Jan Nepomucký (1866‒1933), nástupce biskupa Pavla Huyna. Zastával
funkci brněnského biskupa v letech 1916‒26. Byl velmistrem řádu německých rytířů.
Viktor Knorr (1878‒?), výtvarník. Studoval spolu s Demlem v bohosloveckém semináři
v Brně. Studium však nedokončil a ze semináře vystoupil. Je autorem titulního listu
k Demlovu překladu Svaté Hildegardy Cestyvěz. Deml o něm píše v Mém svědectví
o Otokaru Březinovi.
ThDr. Theodor Kohn (1845‒1915), z otcovy strany měl ţidovské předky. Coby vynikající
student se rozhodl jít do olomouckého semináře. Studium teologie dokončil v roce 1871,
kdy byl vysvěcen na kněze. Nejprve nastoupil jako kooperátor do Vsetína, přitom se dále
vzdělával a během dvou let sloţil rigorózní zkoušky na teologické fakultě. Od roku 1874
působil jako katecheta v Příboře, ale ještě téhoţ roku přijal místo sekretáře
a ceremoniáře olomouckého arcibiskupa Bedřicha Fürstenberga. Roku 1875 byl jmenován
doktorem teologie. Později střídal jednu významnou funkci za druhou: konzistoriální rada,
čestný papeţský komoří, apoštolský rada a asesor, mimořádný profesor církevního práva
a polemického bohosloví na teologické fakultě v Olomouci. Arcibiskupem byl zvolen v roce
1892. Olomoučtí jásali, Vídeň však projevovala výrazně menší nadšení. Antisemitské hnutí
bylo jiţ v začátcích a ţidovský původ Kohnových rodičů se mnohým nelíbil. Brzy se na
Kohna začaly v Římě hromadit připomínky, které s jeho ţidovským původem, neměly co
dočinění, a to především ze strany kněţí (tři sentimentální kázání neustále opakovaná
dokola, trestání lidí chodících do arcibiskupských lesů na klestí, výslechy kněţí…). V roce
1903 si Kohna pozvali do Říma, kde mu byla doporučena dobrovolná rezignace. Aniţ by
uznal důvody, rezignoval. Řím mu ponechal plat arcibiskupa a Kohn se usadil ve Štýrsku,
kde

doţil

na

zámku

s velkostatkem.

Zemřel

3. prosince 1915. Deml uveřejnil dopis adresovaný Kohnovi ve své knize Do lepších dob.
Alois Kolísek (1868‒1931), římskokatolický kněz, pedagog a historik. Na kněze byl
vysvěcen v roce 1891. Působil jako profesor slovenské literatury a estetiky na bratislavské
teologické fakultě. Během války se účastnil protirakouského odboje, kdyţ vytvořil
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hodonínskou skupinu Maffie. V letech 1918‒20 se stal poslancem Národního shromáţdění.
V roce 1919 zaloţil bohosloveckou fakultu v Bratislavě. Co se týká jeho kněţské kariéry,
nejprve působil jako kněz v Náměšti nad Oslavou, Miroslavi. Poté se stal katechetou
a duchovním správcem v zemském ústavu hluchoněmých v Ivančicích. Byl jmenován
čestným komořím papeţským. Adresát některých Demlových dopisů z knihy Do lepších
dob. Rovněţ se o něm zmiňuje Olič ve svém Čtení o Jakubu Demlovi jako o zosobnění
toho, proti čemu Deml s Florianem bojovali.
Bedřich Konařík-Bečvan (1878‒1944), kněz, zakladatel první protialkoholické léčebny
v Rakousko-Uhersku. Jako kaplana si ho vyţádal Karel Dostál-Lutinov do Prostějova.
Konařík-Bečvan psal také povídky a romány.
Jan Konůpek (1883–1950), malíř, grafik, ilustrátor, rytec. Studoval architekturu na ČVUT
v Praze. Později absolvoval AVU v Praze. V roce 1911 se podílí na zaloţení skupiny
symbolistních grafiků Sursum, potom i na zaloţení spolku Artěl. Působil jako člen Sdruţení
českých umělců grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes. Po ukončení studií sám
vyučuje kreslení v Plzni, následně v Praze. V jeho dílech se nezapře inspirace středověkou
mystikou a vizionářstvím.
Profesor František Kordač (1852‒1934), římskokatolický teolog, kterému v letech
1920‒1931 mu byla svěřena praţská arcidiecéze. Jeho předchůdcem byl Pavel Huyn. V roce
1880 ukončil studium filozofie a teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě.
V devadesátých letech a na počátku dvacátého století působil jako rektor kněţského
semináře v Litoměřicích. Od roku 1905 přednášel teologii na Karlově Univerzitě. V nově
vzniklém Československu se jako člen Revolučního národního shromáţdění stal přední
osobností politického katolicismu. V československém parlamentu působil jako poslanec za
lidovou stranu.
Hugo Kosterka (1867‒1956), překladatel (norština, dánština, švédština, němčina, italština,
angličtina, francouzština, španělština, portugalština, charvátština). Silně u nás propagoval
severské literatury na přelomu století. Byl jedním z hlavních spolupracovníků Moderní
revue. Vydával knihy, přičemţ velkou pozornost věnoval mystické a okultní literatuře.
Snaţil se knihám vtisknout bibliofilský ráz.
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Julius Koubek (1859‒?), byl farářem v Bystrci u Brna a Demlův nadřízený od července
1908 do února 1909. Ve vzájemné korespondenci Jakuba Demla s Josefem Ševčíkem se
o něm hovoří jako o „panu faráři“, „šéfovi“ či o „p. auditorovi“. Deml s ním neměl příliš
dobré vztahy. Josefu Florianovi píše: „Jen to vím, ţe farář Koubek jest jistojistě posedlý
(…). Černý, studený a jako peklo tvrdý ďábel. Týţ exemplář jako Třešťský.(…) Kdybych
neměl k pomoci hojnějších modliteb přátel, jistě bych to byl se zdravím a ţivotem nebyl tak
dlouho zde vydrţel.“ Jednou z podstatných neshod byl Koubkův odpor ke kaţdodennímu
přijímání. V únoru 1909 Koubek Demla dokonce ţaluje u konzistoře. Během vyšetřování
Deml prchá do Vídně, do nemocnice Milosrdných bratří, kde získává lékařskou zprávu
o špatném zdravotním stavu. Následně je poslán na zdravotní dovolenou na dobu neurčitou.
Stanislav Kovanda (1878‒1954), spisovatel, převáţně povídkář. Za první republiky se
podílel na organizaci kulturního ţivota na Slovensku. Byl členem a funkcionářem
Moravského kola spisovatelů. Zaměřoval se na venkovskou a maloměstskou tematiku.
Redigoval almanach Moravského kola spisovatelů Na ouvrati spolu s O. Bystřinou.
Jan Kryštof (1880‒1916), hostinský a řezník v Jinošově. Deml pobýval u Kryštofů po dobu
první světové války (1914‒18), tedy v době, kdy začíná vydávat své Šlépěje. S manţeli
Kryštofovými se stýkal v době svého jinošovského působení i Otokar Březina. Jan Kryštof
padl za první světové války. Deml nechal ne jeho hrobě postavit Bílkův pomník, který
dodnes stojí na jinošovském hřbitově. Postavy ze švagrovy rodiny se objevují v několika
svazcích Šlépějí, v Mém svědectví o Otokaru Březinovi (1931) apod. Viz Obrazová příloha,
obr. č. 25 a 43.
Františka Kryštofová, rozená Demlová, manţelka Jana Kryštofa (1880‒1916), hostinského
a řezníka v Jinošově. Viz Obrazová příloha, obr. č. 25.
Boţena Kuličková byla sestřenicí Vladimíra Evermoda Balcárka. V jeho pozůstalosti
(Národní archiv Praha, fond Premonstráti Strahov) se dochovaly dva korespondenční lístky
ze čtyřicátých let, které mu Kuličková poslala. Rodina Kuličkova ţila ve Velké Bíteši.
Kromě obvyklých rodinných pozdravů se s ním chce podle korespondenčního lístku
z 21. února 1940 Kuličková dohodnout na oslavě a výzdobě hrobu ke stému výročí narození
jejich strýce básníka Aleše Balcárka. K této příleţitosti slíbil i M. Hýsek zmínku
v novinách.
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Josef Kupka (1862‒?), profesor pastorální teologie v brněnském biskupském semináři.
Pavla Kytlicová (1874‒1932), prozaička, vydavatelka děl Jakuba Demla. Narodila se ve
Vídni, v roce 1903 se provdala za lékaře V. Kytlicu. Roku 1918 se seznamuje s Jakubem
Demlem a od roku 1919 ţije s ním a jeho sestrou (ve slovenských Topoľčiankách, ve
Vrchbělé pod Bezdězem a nakonec v Tasově). V letech 1920‒31 vydává Demlovy Šlépěje.
Pod vlivem Otokara Březiny a Jakuba Demla píše své vzpomínky Rodiče a děti (5 svazků).
Zemřela a byla pochována v Tasově. Jakub Deml záhy po její smrti píše Smrt Pavly
Kytlicové (1933).
Arne Laurin (1889‒1945), česko-německý novinář ţidovského původu, vlastním jménem
Arnošt Lustig. Přispívá např. do časopisů Rozvoj, Stopy nebo Divadlo. Ţivil se jako
ţurnalista a spisovatel na volné noze. Vydával především publikace o novinách
a ţurnalistice. Ve dvacátých letech přešel do redakce Prager Presse. Byl členem Penklubu.
Ve 30. letech spolupracoval s organizacemi podporujícími ţidovské uprchlíky z Německa.
V roce 1938 potom emigroval do USA, kde zemřel ještě před koncem války.
Maxe Lederera (1875‒1937). Spoluzakládal Jiráskův Hronov, věnoval se publicistice, byl
členem řady spolků a komisí. Pracoval v českém ţidovském hnutí. Vykonával práci
přednosty ţelezniční stanice v mnoha městech, v letech 1908‒13 i v Kojetíně na Moravě.
Později se stal dokonce inspektorem ČSD. Takřka veškerý svůj volný čas věnoval
ochotnickému divadlu, dlouhá léta coby herec, později jako reţisér a organizátor
ochotnických festivalů. Jako uznávaný řečník přednášel v četných ochotnických spolcích
o divadle a literatuře. Zemřel v České Skalici.
Antonín Macek (1872‒1923), český prozaik, básník a dramatik. Věnoval se i literární
kritice a esejistice. Překládal z francouzštiny a němčiny. Redigoval např. periodika Rudé
květy či Jaro.
Karel B. Mádl (1859‒1932), výtvarný historik a kritik. Soustředil se především na umění
devatenáctého století a tehdejší současnost. Vykládal a hájil realismus a impresionismus. Do
Národních listů přispíval v roce 1883 a potom v letech 1887‒1917. Od roku 1901 zde
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působil jako pravidelný výtvarný referent. Publikoval zde také fejetony, cestopisné črty
a reportáţe.
Karel Hynek Mácha (1810‒1836), nejvýznamnější představitel českého romantizmu,
básník a prozaik. V jeho básních, próze, zlomcích dramatu i deníkových záznamech se
objevuje pocit konečnosti ţivota. Autor lyrickoepické povídky Máj.
Josef Svatopluk Machar (1864‒1942), český básník a prozaik, autor Manifestu České
moderny a jeden z jejích hlavních iniciátorů. V jeho poezii se často objevují motivy deziluze
nad tehdejšími společenskými hodnotami. Dochází u něho ke značnému zcivilnění
básnického výrazu.
Marie Majerová (1882‒1967), vlastním jménem Marie Bartošová, česká levicově
orientovaná spisovatelka, novinářka, roku 1947 prohlášena národní umělkyní. Patřila ke
skupině lidí, která se soustředila kolem S. K. Neumanna. Jako redaktorka Rudého práva se
soustředila na tvorbu pro děti.
Josef Richard Marek (1883‒1951), kniţní kreslíř a grafik, výtvarný kritik a spisovatel.
Překládal z francouzštiny a němčiny. Mimo jiné spolupracoval s Kamillou Neumannovou či
Josefem Florianem. Ve svých kritikách se také věnoval vztahu mezi výtvarnou
a slovesnou stránkou, např. stať Umění v knihách, kde hovoří o kresbách Františka Bílka
k poezii O. Březiny.
Tomáš Garrigue Masaryk (1850‒1937), český filozof, sociolog, politik, první prezident
Československé republiky v letech 1918–1935. Jakub Deml československou samostatnost
vítal s nadšením a Masaryka si velmi váţil. Roku 1923 píše Deml Masarykovi blahopřání
jménem nejstarší osoby Tasova Františky Nováčkové. Masaryk okamţitě odpovídá
a o několik dní později posílá paní Nováčkové i 2000 Kč na přilepšenou. Deml tímto
příkladem v Kronice městečka Tasova (1922‒29) ukazuje „jak veliký rozdíl i v těchto věcech
jest mezi bývalou monarchií a naší republikou“. V roce 1925 Deml obdrţel od prezidenta
dar 20 000 korun. Deml mu poté na oplátku dedikuje druhé vydání Slavíka svatého
Bonaventury

a

Hradu

smrti.

Ve

Šlépějích

XXIII

(1937)

uveřejnil

báseň

T. G. Masyrykovi. Přesto ve třicátých letech Masarykovu filozofii ostře kritizoval. Celý
případ došel aţ k soudu, kde se Deml vyjádřil v tom smyslu, ţe mu prezident pomohl
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v největší nouzi a on se mu tedy jako chudý člověk nemůţe odvděčit jinak, neţ mu říkat
pravdu do očí. Soud se odešel poradit a neţ se vrátil, přišlo z prezidentské kanceláře
nařízení celý proces zastavit.
Artur Bellmann Maschka, fotograf, majitel otcova vydavatelství specializovaného
především na vydávání fotografií a pohlednic. Přebral po otci Karlu Ferdinandovi
Bellmannovi (1820‒1893) Artisticko-typografický ústav. V roce 1912 se podnik spojil
s tiskárnou a litografií Alexandra Leopolda Koppe na Smíchově a fungoval tak aţ do roku
1925, kdy ho koupila akciová společnost Melantrich.
Císař Menelik II. (1844‒1913), vlastním jménem Sahle Maryam. Nejprve vládl jako král
oblasti Šewa, v roce 1889 se stal etiopským císařem. Je pokládám za zakladatele
a sjednotitele Etiopie jako moderního státu. Několik mozkových mrtvic ho připravilo v roce
1907 o řeč, jmenoval proto kabinet, který fakticky vládl. Ve skutečnosti zemřel uţ roku
1911, jeho smrt však byla tajena a odhalena aţ o dva roky později.
Karel Mensengen, probošt na Svatém Kopečku v Mikulově.
Dmitrij Sergejevič Mereţkovskij (1865‒1941), ruský básník, představitel symbolismu,
kritik, spisovatel, konzervativní politický myslitel a překladatel. Nechal se ovlivnit
především Dostojevským, Solovjevem a Nietzschem. Tehdejší svět chápal jako boj Krista
s Antikristem. Rusko hrálo v tomto boji zvláštní roli, protoţe nebylo zasaţeno liberalismem.
V revoluci zprvu spatřoval příchod Kristovy „třetí říše“, později ji však ostře odsoudil.
V pozdějším věku se začal věnovat mystice a esoterismu. V roce 1933 byl navrţen na
Nobelovu

cenu

za

literaturu.

Udělení

však

zabránily

jeho

politické

názory

a sympatie k Mussolinimu.
Metoděj (815‒885), starší bratr Konstantina, byzantský státní úředník, později mnich
a první moravsko-panonský arcibiskup.
Anna Marie Michorová (1877‒?), neteř a hospodyně Josefa Ševčíka. Spolu s otcem
Viktorem Michorou se v roce 1911 starala o vyřízení Ševčíkovy pozůstalosti. Dopisy, které
obdrţela, od Demla se nacházejí v LA PNP ve fondu Jakub Deml, korespondence
nezjištěným adresátům.
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Josef Mika, probošt doksanský, zaloţil kapli sv. Jana ve Chvalíně v roce 1725. Provedl
mnoho významných oprav v Doksanech.
Josef Mussotter, antikvář z německého Munderkingenu. Deml si od něho objednával
hlavně tisky starých německých mystiků. Mussotter mu zapůjčil na 14 dní svazek „Ţivoty
svatých“, v níţ byl i „Ţivot svaté Dympny“.
MUDr. Jaromír Nečas (1850‒1915), otec Berty Nečasové, provdané Bílkové. Po studiu
medicíny ve Vídni a v Praze nastoupil jako okresní lékař na Nové Město praţské, kde
vykonával i funkci zdravotního rady. Přispíval do odborných časopisů.
MUDr. Jaromír Nečas ml. (1879‒1962), švagr Františka Bílka, bratr Berty Nečasové
(provdané Bílkové).
Vilém Nečas, středoškolský profesor, bratr Berty Nečasové (provdané Bílkové), švagr
Františka Bílka.
Boţena Němcová (1820‒1862), spisovatelka, překladatelka, etnografka a sběratelka
pohádek. Zabývala se hlavně tradicemi venkovského ţivota a lidovou slovesnou kulturou. Je
známa spontánním vypravěčstvím a věrohodným popisem skutečnosti.
Stanislav Kostka Neumann (1857‒1947), básník, publicista a překladatel. Nejprve psal
pod vlivem symbolistně dekadentní školy, později byl znám spíše jako průkopník
naturalistické a civilistické moderny. Byl také programovým mluvčím proletářské literatury.
Neumann

s radostí

přivítal

vydání

Demlovy

Rosničky,

psal

i

o

Ţivotě

sv. Dympny.
Kamilla Neumannová (1874‒1956), rozená Krémová, nakladatelka, první manţelka
S. K. Neumanna, zároveň matka herce Stanislava Neumanna. Koncem devadesátých let se
sbliţuje s S. K. Neumannem a celou „anarchistickou bohémou“ té doby. Pomáhá
Neumannovi vydávat časopis Nový kult a edici Knihovna Nového kultu. V roce 1904
Neumann rodinu opouští kvůli své nové přítelkyni. Neumannová se s pomocí přátel pouští
do vydávání překladové kniţnici na předplatitelském principu (Knihy dobrých autorů).
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Vilém Nikodem (1852‒1930), ředitel městských kanceláří, archivář, historik a čestný občan
města Třebíče. Oţenil se se Sofií (1856‒1936). Na úřadě byl nepostradatelný nejen
vzhledem ke svému právnickému vzdělání, ale také díky výborné znalosti češtiny. Byl proto
posílán na všechna místa, kde bylo nezbytné jednat česky. Tento městský úředník se
s mimořádným zájmem věnoval městskému archivu. Po velkém poţáru v roce 1873 ho
znovu celý uspořádal a za své zásluhy byl jmenován vrchním archivářem. Zpracoval dějiny
města Třebíče v letech 1468‒1660. Viz Obrazová příloha, obr. č. 11.
Arnošt František Marie Novák (1880‒1939), český literární historik a kritik, bohemista,
germanista, syn spisovatelky Terézy Novákové. Od roku 1921 působil jako stálý přispěvatel
Lidových novin. Novák napsal mnoţství portrétů a monografií, je také autorem dějin české
literatury.
Oldřich Novotný (1884–1959), překladatel, básník, působil v okruhu Katolické moderny.
Redigoval katolický časopis Nový věk (1916‒18). Snaţil se svými pracemi napomoci
demokratizaci církve, otevřít ji modernímu světu a vzbudit v ní zájem o ţivot národa. V roce
1919 konvertoval k českobratrské církvi evangelické. Byl součástí druhé generace Katolické
moderny soustředěné kolem Bitnarových Meditací, které sám jeden čas redigoval. Nechal se
ovlivnit i středověkou německou mystickou poezií, kterou překládal (Slavík svatého
Bonaventury, sv. Hildegarda…).
Vavřinec Jan Novotný (1873‒?), pocházel z Milékova na Moravě. Po maturitě na
gymnáziu v Pelhřimově (1896) byl vysvěcen na kněze v roce 1900 v Brně. V roce 1903
vstoupil do premonstrátského řádu v Nové Říši, odkud přešel na Strahov, kde v roce 1907
sloţil své slavné sliby. Od roku 1914 vyučoval náboţenství na praţské chlapecké škole na
Hradčanech. Po dalších třech letech se vrátil zpět do Nové Říše. Zemřel v koncentračním
táboře.
František Odvalil (1880‒1938), básník, prozaik a překladatel katolické orientace. Pocházel
z Jaroměřic. Studoval bohosloví v Olomouci, odkud ho ve třetím ročníku vyloučili. Studia
dokončil v Praze, kde byl také vysvěcen na kněze. Deml se o něm zmiňuje ve Šlépějích XII.,
kdyţ

píše

o

jeho

„Svítání“,

které

Březina

velmi

chválil.

Šlo

o historický román z Jaroměřicka, v němţ se Odvalil snaţil polemizovat s Jiráskovým
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Temnem. František Odvalil působil v letech 1908‒1922 jako duchovní správce na Pankráci
v tamní trestnici.
Mojmír Otruba (1923‒2003), literární historik, teoretik a editor.
Emil Pacovský (1879‒1948), malíř, výtvarný kritik revue Meditace. V roce 1910 zakládá
spolu s Janem Konůpkem, Františkem Koblihou a Josefem Váchalem umělecké sdruţení
Sursum.
Papus, vlastním jménem Gérard Encausse (1865‒1916), francouzský okultista. Jeden ze
zakladatelů kabalistického řádu Růţového kříţe (Rose-Croix-Cabbalistique vzniká v roce
1888). Napsal knihu Kabala, v níţ pojednává o praktické stránce kabaly a magii.
Giovanni Pascoli (1855‒1912), italský básník, významný reprezentant italského
symbolismu. Ve svých prvních jednoduchých básních se zabýval především přírodou
a motivy domova. Později začal chápat ţivot jako jedno velké tajemství, které lze odhalit
pouze díky symbolistním asociacím. Psal verše v italštině i v latině.
Josef Pelcl (1861‒1916), publicista, prozaik, překládal především z angličtiny, nakladatel.
Pelclovo nakladatelství Působnost (1892‒1916) se orientovalo hlavně na sociálněpolitickou, odbornou a popularizující literaturu v duchu pokrokového hnutí 90. let, jehoţ byl
Pelcl nadšeným stoupencem.
Evermod Petrů (1870‒?), působil jako farář ve Staré Říši. Zpočátku snad byly vztahy mezi
ním a Demlem dobré. V knize Domů z roku 1910 se však Deml zmiňuje o tom, jak mu
staroříšský farář zakazuje nosit do kostela vlastní krucifix a tím mu v podstatě znemoţňuje
celebrování, protoţe v kostele jiných krucifixů není.
Antonín Podlaha (1865‒1932), pomocný biskup praţský, historik umění, archeolog, docent
Univerzity Karlovy. Po studiu práv a teologie byl vysvěcen v roce 1888 na kněze. O tři toky
později začal přednášet teologii na Karlově Univerzitě. Napsal a vydal deset svazků
zabývajících se převáţně církevními dějinami a památkami, dále sepsal katalogy rukopisů,
hudebnin, prvotisků Metropolitní kapituly praţské, překládal. Byl redaktorem Památek
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archeologických, věnoval se i dostavbě chrámu Sv. Víta. Výjimečná byla také jeho činnost
sběratelská (staroţitnosti, prvotisky…).
Edgar Allan Poe (1809‒1849), americký romantik, básník, prozaik, kritik, esejista. Je
povaţován za zakladatele detektivního a hororového ţánru. Píše převáţně fantastické
a mystické příběhy.
František Polák (1878‒1958), bratr Josefa Poláka (Demlova blízkého přítele), katolický
kněz. Od roku 1903 působil jako špitální kaplan na Starém Městě v Telči. Duchovní správu
v tamním kostele Matky Boţí vykonával aţ do roku 1958. U tohoto kostela je také
pochován spolu s bratrem. Korespondence Jakuba Demla Františku Polákovi se dochovala
v soukromé sbírce.
Josef Polák (1880‒1907), Demlův spoluţák z bohosloví, blízký přítel Demla, Balcárka
i Josefa Floriana. Z vlastních prostředků podporoval vydání Demlových knih Homilie
a Notantur Lumina. Kaplanoval ve Starči u Třebíče. I on se podílel na vydávání Studia.
Později byl přeloţen do Mutěnic u Hodonína. Zde mu při procesí spadla na hlavu těţká
korouhev a Polák následkem toho v roce 1907 umírá na krvácení do mozku. Jeho smrt
hluboce zasáhla Demla, Balcárka i Floriana. Deml později Polákovi věnuje spoustu pasáţí
v knihách Domů, Do lepších dob nebo Hlas mluví k Slovu.
Marco Polo (1254‒1324), benátský kupec a cestovatel. Jako první Evropan podrobněji
poznal Asii.
Carl du Prel (1839‒1899), německý filosof a okultista.
Arnošt Procházka (1869‒1925), literární, výtvarný a divadelní kritik, jeden z předních
představitelů dekadence u nás, vydavatel a redaktor Moderní revue. Psal básně, překládal
a propagoval především francouzský symbolismus. Ve svém bytě pořádal pravidelná setkání
mladých autorů z okruhu Moderní revue. Od roku 1895 redigoval i Knihovnu Moderní
revue. Od roku 1905 pomáhal Kamille Neumannové s řízením edic Čeští autoři
a Knihy dobrých autorů.
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Thomas de Quincey (1785‒1859), anglický romantik, filozof, prozaik, kritik, esejista.
Bývá někdy povaţován za předchůdce lartpourlartismu. Ovlivnil E. A. Poa či
Ch. Baudelaira. U nás jeho díla překládali A. L. Stříţ, Kamil Fiala či Jaroslav Skalický.
Tyto překlady pak vycházeli u Floriana, Kuncíře či Kamilly Neumannové.
Jan Rajman (1892‒1965), ţák uměleckého knihaře Ludvíka Bradáče.
František Raška (1862‒?), farář v Bučovicích v Brněnské diecézi. Vysvěcen na kněze byl
v roce 1889. V roce 1912 mu kaplanovali Jar. Barvík (1878‒?), vysvěcený v roce 1901
a Josef Fabiánek (1882‒?), vysvěcený v roce 1907.
JUDr. Arnošt Ráţ (1887‒1925). Strýc Konstantina Biebla a bratr Hermíny Bieblové jezdil
velmi často (prý kaţdé své prázdniny) za svými příbuznými do Slavětína u Loun. Ač
povoláním právník, měl i coby básník velký vliv na Konstantina Biebla. Společně vydali
sbírku Cesta k lidem (1923), v níţ Ráţ napsal 15 a Biebl 13 básní. Oba byly členy Literární
skupiny (zal. 1921, zanikla 1929), sdruţení moravských autorů, kteří se hlásili
k expresionismu a Volného sdruţení literárního Syrinx (1903). Sám publikoval dvě sbírky:
Intimní tragédie a Byly večery. Od září 1920 si zařídil vlastní advokátní kancelář na
Smíchově zaměřenou především na drobnou klientelu dělnickou a vesnickou.

René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (1875‒1926), německy píšící básník
a spisovatel. Pocházel z rodiny praţského německého úředníka. Z Prahy odešel v roce 1896,
kdy si také změnil jméno „René“ na „Rainer“. Psal především temné, spirituální básně a
povídky.
Franz Rohracher, antikvář z rakouského Lienzu.
Hrabě Antoine-François-Félix Roselly de Lorgues (1805‒1898) byl nejprve předurčen
pro politickou kariéru, ale po revoluci v roce 1830 se vzdal jakýchkoli politických ambicí
a začal se plně věnovat literatuře. V roce 1833 zaloţil „le Journal des instituteurs primaires“.
Napsal řadu děl, ale právě Kryštofem Kolumbem (La Vie de Christophe Colomb) si vydobyl
slávu.
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František Roupec (1883‒?), vysvěcen byl roku 1910. Kaplanoval ve Starči. Farářem tu
tehdy byl Augustin Franěk. Jeho fotografie z 23. 5. 1906 je uloţena v pozůstalosti Vladimíra
Balcárka ve Strahovské knihovně. Viz Obrazová příloha, obr. č. 10 a 42.
Jean-Jacques Rousseau (1712‒1778), francouzský filozof a spisovatel švýcarského
původu. Je povaţován za jednoho z hlavních představitelů preromantismu. Na jeho dílo se v
mnohém odkazovala Velké francouzská revoluce i četné kolektivistické teorie. Lidé se
podle Rousseaua rodí dobří a kazí je aţ společnost. Proto prosazuje návrat k přírodě
a k lidské přirozenosti.
Svatá Františka Římská (1384‒1440), vlastním jménem Francesca Bussa de‘ Leonori,
patronka Říma. Pocházela ze vznešené rodiny a veškerý svůj volný čas a finanční
prostředky věnovala pomoci chudým a trpícím. Svatořečena byla v březnu 1608.
Svatý Jan Sarkander (1576‒1620), moravský katolický kněz a farář v Holešově. Později
odchází do Polska. Byl nařčen z toho, ţe v Polsku jednal s cizími vojsky a zval je na
Moravu. Ani po trojím mučení se k činu, nepřiznal. Ve vězení byl následně umučen, i kdyţ
pro jeho vinu neexistovaly ţádné důkazy. V roce 1859 byl blahořečen papeţem Piem IX,
v roce 1995 pak papeţem Janem Pavlem II. svatořečen.
Alfons Sauer (1860–1911), kněz, profesor náboţenství na gymnáziu v Uherském Hradišti,
zemřel 4. října 1911. Pro Florianovo Studium začal z latiny překládat Balbínův Ţivot
svatého Jana Nepomuckého, překlad po jeho smrti dokončil Antonín Ludvík Stříţ a také ho
v roce 1914 ve Staré Říši vydal, ovšem uţ v ediční řadě Dobré dílo. Dlouholetý abonent
Studia. V ZA Opava, pobočka Olomouc, se dochoval pouze jediný fragment rozsáhlého
Demlova dopisu Sauerovi.
Bruno Sauer (1857‒?), v roce 1883 byl vysvěcen na kněze. Slouţil v milevském kostele
Navštívení Panny Marie, nějaký čas působil i na Strahově. Jemu adresovaný dopis Deml
otiskl ve své knize Do lepších dob. Deml se s ním znal uţ v době svého působení ve Studiu,
zmiňuje se o něm v některých dopisech adresovaných Florianovi.
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Boris Savinkov (1879‒1925) napsal v roce 1909 povídku Bílý kůň pod jménem V. Ropšin.
byl členem bojové frakce Eserů, členem strany socialistů-revolucionářů a ruským
spisovatel. Ve výše jmenované povídce údajně popisuje své zkušenosti z vraţedných
atentátů, jichţ se účastnil.
Hanuš Schwaiger (1854‒1912), český malíř a grafik. Ţidovský autor, který se věnoval
pohádkovým motivům a ilustracím. Tvořil také fresky. Byl jmenován čestným profesorem
technického kreslení na brněnském Českém vysokém učení technickém.
Mayer-André-Marcel Schwob (1867‒1905), francouzský symbolista, básník, překladatel a
spisovatel. Překládal do francouzštiny díla anglických autorů (E. A. Poe, Ch. Dickens,
R. L. Stevenson). Sám psal povídky a přispíval do časopisů.
František Sekanina (1875‒1958), literární a divadelní kritik, historik, překladatel
z francouzštiny a němčiny, editor a organizátor literárního ţivota.
Sv. Siard (?‒1230) patří mezi světce premonstrátské řehole. Pocházel z Holandska. Zvolili
ho opatem v Mariengaarde, on se však nechtěl lišit od osattních spolubratrů, proto s nimi dál
vykonával všechny práce, jako běţný řeholník. Byl známy svou štědrostí vůči chudým.
Prohlášen za svatého byl Benediktem XIII. v lednu 1728. Jeho svátek se slaví
14. listopadu.
Josef Václav Sládek (1845‒1912), českého básníka, překladatele, kritika a publicistu, který
zemřel 28. 6. 1912. Orientoval se na světové literatury, vydával časopis Lumír. Je známý
především díky svým veršům formálně blízkým lidové písni.
Vladimir Solověv (1853‒1900), ruský filozof, publicista, mystik a teolog. Podporoval
ekumenické sblíţení křesťanských církví. Řada jeho myšlenek vycházela z platonismu
a gnostiků. Přátelil se s Dostojevským.
Hugo Sonnenschein (1889‒1953), český básník ţidovského původu. Psal německy
a udrţoval přátelské kontakty s Ivanem Olbrachtem, Otokarem Březinou, Vladislavem
Vančurou či S. K. Neumannem. Spoluzakládal československou komunistickou stranu, z níţ
byl později vyloučen. Za druhé světové války byl zatčen a deportován do Osvětimi. Těsně
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po válce byl zatčen znovu, tentokrát za údajnou kolaboraci a gestapem. Zemřel ve věznici
na Mírově.
Pavel Jan Souček, O. Praem. (1877‒1943). V premonstrátské kanonii v Nové Říši působil
od roku 1903. Poté, co vykonal řádové sliby, přešel na krátký čas do Strahovského kláštera
v Praze. Zakrátko se však do Nové Říše vrátil a byl zvolen převorem kláštera. K tomuto
úřadu se pak v roce 1919 přidala i funkce opata.
Antonín Sova (1864–1928), básník a prozaik ovlivněný celou řadou básnických směrů,
především impresionismem a symbolismem.
František Staněk (1867‒1936), poslanec agrární strany v letech 1901‒18. Ve dvacátých
letech se stal ministrem zemědělství. V letech třicátých působil ve funkci předsedy
poslanecké sněmovny Národního shromáţdění ČSR.
Monsignore doktor Antonín Cyril Stojan (1851‒1923) z Kroměříţe. Zastával úřad
probošta a arcibiskupa olomouckého. Coby poslanec Říšské rady a senátor se účastnil
politického ţivota, zároveň byl vykonavatelem a jednatelem Matice Svatohostýnské. V roce
1922 zakládá arcidiecézní charitu v Olomouci.
Václav Stoklas (1881‒1919), český nakladatel, spisovatel a překladatel. V roce 1913
přeloţil Bolzanovu autobiografii. Sám je autorem knihy Hlasy z pouště: Promluvy na neděle
a svátky církevního roku (1912) nebo Kosmologie: Názorné vylíčení vzniku vesmíru (1914).
V roce 1919 vydává ve svém nakladatelství ţivotopisnou knihu Slova umírajícího.
Antonín Ludvík Stříţ (1888‒1960), katolicky orientovaný překladatel, editor, redaktor,
vydavatel. Kolem roku 1904 poznává Jakuba Demla (ten v té době učil v Kučerově, poblíţ
Bohdalic, Stříţova rodiště). Brzy zanechal studia práv a odešel do Staré Říše, kde
spolupracoval s Josefem Florianem. Po roztrţce Demla s Florianem vydává Decenium
Jakuba Demla (1915). V roce 1917 narukoval a po válce nastoupil studium bohosloví
v praţském semináři, odkud záhy odchází do Říma, kde je v roce 1922 vysvěcen na kněze.
Ve dvacátých letech působí jako kaplan a později farář v Novém Strašecí. Roku 1939 je
jmenován kanovníkem Vyšehradské kapituly.
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Jindřich Svoboda (1869‒?), vysvěcen na kněze roku 1897, kaplan v Bohdalově
a Přibyslavicích. V listopadu 1906 přebírá po Demlovi martínkovskou faru. Vzájemné
vztahy s Jakubem Demlem se zhoršily poté, co byl Svoboda 1. února 1912 dosazen na
babickou faru na místo zemřelého Josefa Ševčíka. K hlavní roztrţce došlo o čtyři roky
později, kdy chtěl Svoboda odstranit Bílkův kříţ z babického hřbitova (na příkaz biskupa
Huyna). V tomtéţ roce byl Svoboda jmenován auditorem biskupské konzistoře. V Babicích
působí aţ do roku 1926.
Alois Svojsík, (1875‒1917). Působil jako kněz. Hovořil sedmi jazyky. Hodně cestoval,
s Českým pěveckým kvartetem, jehoţ byl členem, projel Evropu, USA a dostal se aţ do
Japonska.
Emanuel Swedenborg (1688‒1722), švédský mystik, vědec, náboţenský reformátor.
V jeho dílech se spojuje náboţenská a mystická zkušenost s racionalitou. Svou práci vnímal
jako boţské zjevení, které stojí na počátku nové duchovní éry a návratu křesťanství ke
svému prvotnímu smyslu. V centru jeho myšlení stojí víra v Boha, Jeţíše Krista, a ţe nebe
nedosáhneme pouhou vírou, ale především dobrým ţivotem.
Šalomoun (asi 969‒928), král Izraele, syn Davidův. Od Davida zdědil plán na stavbu
chrámu. Jeho výstavba trvala sedm let. Celý chrám byl pokrytý zlatem a bohatými
ornamenty. Při stavbě Šalomounovi pomáhal král fénického města Týru, Chíram, do jehoţ
říše patřil i Libanon. Ten mu dodával cedry a cypřiše výměnou za jídlo a olej. Posílal
Šalomounovi i zručné řemeslníky. O smlouvě mezi králi a stavbě chrámu viz Bible,
1. Královská 5‒6.
František Xaver Šalda (1867‒1937), kritik, esejista, básník, prozaik, dramatik, publicista,
editor a překladatel. Prosazoval nezávislost umění na mimoestetických vazbách a pojetí
kritiky jako svébytné tvůrčí činnosti. Studoval práva a zároveň navštěvoval přednášky
z filozofie a psychologie. V roce 1895 podepsal Manifest České moderny. Přispíval do
většiny tehdejších periodik, namátkou: Čas, Květy, Host, Listy pro umění a kritiku, Literární
listy a mnoho dalších. Spoustu časopisů i sám redigoval např.: Volné směry, Česká kultura,
Kmen, Tvorba a spousta dalších. Za Demlova pobytu v Praze se spřátelili. Dochovala se
nám vzájemná korespondence. V prvních dvou svazcích Demlových Šlépějí se Šaldova
postava objevuje často.
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Klement Vladimír Šebesta (1892‒?), pocházel ze Samboru v Haliči. V roce 1910 vstoupil
do premonstrátského řádu na Strahov, kde o čtyři roky později sloţil slavné sliby. V roce
1915 byl vysvěcen na kněze. Později působil jako farář v Křenovicích u Brna, ve
čtyřicátých letech pak v Libotenicích. Jakub Deml se o něm zmiňuje zmínka ve Šlépějích
XVII., na str. 26.
svatá Alţběta Šenavská (1128‒1164), abatyše a mystička. Ve dvanácti letech odešla do
kláštera benediktinek. Od roku 1152 měla četná vidění a její spisy se ve středověku rychle
šířily. Dnes bývá nejčastěji znázorňována s knihou v ruce. Její svátek se slaví 18. června.
Josef Ševčík (1857‒1911), po nedokončeném studiu práv vstoupil v roce 1879 do
brněnského bohosloveckého semináře. Na kněze byl vysvěcen v roce 1883. Působil ve
Fryšavu, Modřici, Bučovicích, Ţebětíně, Lipolci, Slavonicích a nejdéle pak v Babicích
u Lesonic. V Babicích se hodně veřejně angaţuje (pokladník místní Raiffeisenky,
komentátor obecní politiky atd.). Coby velký obdivovatel Bílkova díla objednává u mistra
pod Demlovým vlivem dvě korouhve a hlavní hřbitovní kříţ do Babic. Demlův příchod do
Babic v roce 1904 způsobí i to, ţe se Ševčík stane jedním ze spolupracovníků a mecenášů
Florianova Studia. Přeloţil několik staroněmeckých legend a děl středověkých mystiků. Viz
Obrazová příloha obr. č. 42.
PhDr. Josef Šimánek (1883‒1959), český básník, prozaik a dramatik. Zabýval se
i literární a divadelní kritikou, překlady a ţurnalistikou. Jeho přítel Josef Váchal mu
ilustroval několik knih. V roce 1911 se stal předsedou Uměleckého sdruţení Sursum.
Jan Štenc (1871‒1947), majitel grafického závodu v Praze v Salvatorské ulici, vydával
mimo jiné odborné umělecké časopisy Styl, Výtvarná práce a Umění. Vydával reprodukce
starých tisků či Matějčkovy Dějiny umění. Jeho vila ve Všenorech je posledním dílem jeho
přítele a spolupracovníka, architekta Jana Kotěry.
František Štědrý (1847‒1932), kněz, konzistorní rada, celý ţivot se zabýval oblastí
Lounska a vydal mnoho publikací s touto tematikou. Rodák z Hostomic pod Brdy
vystudoval teologii na Univerzitě Karlově a v roce 1873 nastoupil na faru v Peruci. Díky
svému tehdejšímu nadřízenému se seznámil s Františkem Palackým, který ho získal pro
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důkladné studium historie. Jeho přítel Ivan Wagner mu zpřístupnil knihovnu a archiv
Strahovského kláštera. Od roku 1892 působil jako farář ve Slavětíně, kde je dnes
i pochován. V Praze, kam pravidelně jezdil, se seznámil s A. Jiráskem i Z. Winterem.
Pravidelně přispíval do Sborníku historického krouţku, pulikoval v různých historických
časopisech. Zemřel v archivu Národního muzea, uprostřed archivní práce. Jeho pozůstalost
je uloţena v lounském Oblastním archivu a v Památníku národního písemnictví. Svou
knihovnu s několika tisíci svazky věnoval premonstrátskému řádu.
Torquato Tasso (1544‒1595), italský renesanční básník. Jeho nejslavnějším dílem se stal
epos Osvobozený Jeruzalém. Papeţ ho chtěl korunovat na krále básníků, bohuţel autor těsně
zemřel těsně před tím.
František Taufer (1885–1915), básník dekadentního symbolismu, ovlivněn Březinovou
hymnickou poezií. Vystudoval učitelský ústav v Kroměříţi a jako učitel později také
působil. Byl členem Moravského kola spisovatelů. V jeho poezii se mísí různé směry konce
století. Padl za první světové války.
Leopolda Tenorová (1869‒?), jedna z mecenášek Florianova Studia. Její čtyři bratři se
věnovali kněţskému povolání a znali se s Jakubem Demlem. Leopolda sama dělala
hospodyni jednomu z nich, Adolfu Tenorovi, faráři v Šaraticích., ţidlochovickému děkanovi
a uměleckému mecenáši. Pozůstatek vzájemné korespondence Leopoldy a Demla je uloţen
v LA PNP v Praze. První dochovaný dopis Leopoldy Tenorové Demlovi je datován
z listopadu 1911.
Rabíndranáth Thákur (1861‒1941), bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební
skladatel, malíř a pedagog. Propagoval nezávislou Indii a indické kulturní dědictví. V roce
1913 získal Nobelovu cenu za literaturu.
František Tichý (1886‒1968), psal pod pseudonymem Zdeněk Broman. Věnoval se
literární historii, poezii, přakladatelství a publicistice. Přispíval např. do Besed Času,
Časopisu Matice moravské či České kultury. Jemu adresovaný dopis zveřejňuje Deml
v knize Pro budoucí poutníky a poutnice.

299

Otto Albert Tichý (1890‒1973), skladatel, varhaník, překladatel. V Martínkově, odkud
pocházel, se seznámil s Jakubem Demlem, který ho později přivedl do okruhu
spolupracovníků Josefa Floriana. Tichý prchl k Florianovi ještě před maturitou a odmítl se
vrátit domů. Návrat mu byl nakonec soudně přikázán. V roce 1911 se k Florianovi vrátil
a zůstal aţ do svého odjezdu do Francie v roce 1919, kde chtěl studovat kompozici a hru na
varhany. O rok později se ve Francii oţenil s dcerou Léona Bloye, Veronikou. Přestoţe
manţelství příliš šťastné nebylo, vrátil se do Československa i se svou ţenou a dcerou
Terezkou v roce 1936. Záhy se stává dómským kapelníkem Chrámu sv. Víta (díky
A. L. Stříţovi). Po válce působil jako pedagog na praţské konzervatoři.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828‒1910), ruský filozof a spisovatel, jeden z předních
představitelů světového realizmu. Mezi jeho základní myšlenky patřilo neprotivit se násilí.
Silně kritizoval tehdejší měšťanskou třídu. Snaţil se svými díly přiblíţit ruskou literaturu
západní Evropě.
Karel Toman (1877‒1946), jeden z předních básníků z okruhu časopisu Nový kult. Hlásil
se k anarchismu a jeho ideálům. Věnoval se také kritice, publicistice a překladům (hlavně
z francouzštiny).
Josef Váchal (1884‒1969), nezávislý a všestranný výtvarník, tiskař, typograf, literát. Coby
vyučený knihař se zabýval výtvarným uměním. Inspiroval se především novoromantismem,
impresionismem, secesí, později expresionismem a primitivním uměním. Zajímal se i o
filozofii

a

literaturu.

S oblibou

četl

křesťanské

mystické

spisy

a zabýval se teozofií, okultizmem a spiritizmem. Od roku 1906 bydlel v Praze u matky, kde
si zařídil ateliér jako knihvazač a výtvarník se zaměřením na grafiku, dřevoryt, kresbu a
exlibris.
Anna Váchalová (1862‒1939), rozená Hlaváčková (viz korespondence se Svobodovou).
Deml si u ní nechával prát prádlo a chodil k ní na obědy (po 60 hal).
František Bernard Vaněk (1872‒1943), kněz, publicista a redaktor. Patřil do okruhu
Katolické moderny. Vydával homiletický časopis Kazatelna.
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Ing. Kamil Vaněk (1884‒1964), bratr Mathildy Vaňkové, učitelky z České Skalice
a velké mecenášky Florianova Studia. Kamil rovněţ Floriana finančně podporoval, a to po
celý ţivot, na rozdíl od sestry. Kamil Vaněk byl spoluţákem Franze Kafky. Jiří Olič se
domnívá, ţe by to mohl být právě on, kdo Floriana později přesvědčil k tomu, aby vydal
Kafkovo dílo, v té době víceméně neznámé.
Mathilda Vaňková, pocházela z Police, kde její otec dělal faráře. Poté co odešel na penzi,
přestěhovala se celá rodina do České Skalice. Tady Mathilda pracovala jako učitelka.
Během svého ţivota v Polici se její rodina přátelila s rodinou Sigismunda Boušky. Na jaře
1910 ji získal Jakub Deml jako mecenášku pro Studium Josefa Floriana. S Florianovým
vydavatelstvím se rozešla ve stejné době jako Jakub Deml, tedy v červnu 1911. Je
adresátkou dopisů z Demlovy knihy Domů.
Františka Vaštíková, sluţka v Třebíči, původem ze Šebkovic, kde se s ní také Deml
seznámil. Finančně básníka podporovala. Deml se v Rosničce zmiňuje, ţe mu půjčila
80 K na Ţivot sv. Dympny, dále pak, ţe veškeré své úspory posílá nakladateli na obrázky ke
sv. Dympně.
Marie Vaštíková, pravděpodobně příbuzná Františky Vaštíkové ze Šebkovic, sluţka Elišky
Wiesenbergerové, kterou si paní najala v září 1913 na Demlovo doporučení. S Demlem se
znala uţ z dob jeho působení v Šebkovicích.
Svatý Řehoř Veliký (540‒604), pocházel ze šlechtického rodu, vystudoval práva. Po
otcově smrti se přestěhoval na Sicílii, kde zaloţil 6 klášterů. Koncem roku 589 byl zvolen
papeţem. Ve své politice vycházel z myšlenky absolutního dobra. Snaţil se rovněţ
o zvelebení bohosluţebných úkonů a zpěvu (gregoriánský chorál). Koncem ţivota těţce
onemocněl a zůstal připoután na lůţko.
Josef Verner, tiskař v Jihlavě. V letech 1906‒08 spolupracoval se staroříšským
nakladatelstvím.
Josef Richard Vilímek (1860‒1938), český vydavatel, majitel praţského nakladatelství
J. R. Vilímek. V roce 1885 přebral nakladatelství po otci (Josef Richard Vilímek
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1835‒1911), rozšířil jeho výrobu a stal se tak jedním ze tří tehdejších hlavních vydavatelů u
nás (Topič, Otto). V roce 1948 bylo vydavatelství znárodněno, o rok později zaniklo.
Jindřich Vodák (1867‒1940), divadelní a literární kritik, esejista, překladatel. Na praţské
Filozofické fakultě studoval češtinu, francouzštinu a němčinu. Po studiích se účastnil práce
na Ottově slovníku naučném. Působil jako učitel a přispíval kritikami do kaţdodenního
tisku. Překládal hlavně z francouzštiny, příleţitostně i ze španělštiny. Přispíval do různých
periodik např.: Besed Času, Lidových novin, Národní politiky, Naší doby, Obzoru
literárního a uměleckého a spousty dalších periodik.
Timotheus Vodička (1910‒1967), katolický kritik, esejista, literární historik a překladatel
z angličtiny. Od roku 1953 byl v invalidním důchodu. Ţil v Tasově, kde se stýkal s Jakubem
Demlem a jeho vydavatelkou Marií Rosou Junovou, s níţ se v roce 1956 oţenil. Deml
Vodičku pověřil uspořádáním svých spisů. V roce 1948 vydal Demlovu knihu Mohyla.
Ludvík Vrána (1883‒1969), kněz, překladatel, spolupracovník Studia. Pocházel
z Tovačova. Po svém vysvěcení byl kooperátorem v Kunštátu (od roku 1907), o tři roky
později ho jmenovali kaplanem do Babic k Josefu Ševčíkovi. Právě tam se seznámil se
Studiem a začal s ním spolupracovat. Byl suspendován a do konce dvacátých let pobýval
u Floriana ve Staré Říši. Denně slouţil mši ve Florianově domácí kapli. Překládal pro Dobré
dílo zahraniční literaturu, hlavně z angličtiny, latiny, vlámštiny a němčiny. Pracoval
například spolu s Františkem Pastorem na textech Franze Kafky. V roce 1929 díky nim
vychází Proměna (první překlad z němčiny). Téhoţ roku vydává Vrána u Floriana dalších
18 Kafkových textů. Zároveň je donucen pod hrozbou exkomunikace ze Staré Říše odejít.
Od roku 1931 působil jako farář v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Jaroslav Vrchlický (1853-1912), vlastním jménem Emil Bohuslav Frída, český básník,
spisovatel, dramatik a překladatel.
Walt Whitman (1819‒1892), americký spisovatel, básník a novinář. Coby průkopník
civilismu je povaţován za jednoho ze zakladatelů americké moderní poezie.
Wiching († 900/912), švábský duchovní, nitranský a pasovský biskup, poradce Svatopluka
I. Coby vedoucí velkomoravského kléru měl časté spory s arcibiskupem Metodějem. Radil
302

Svatoplukovi, aby Metoděje sesadil (údajně zfalšovaným dopisem od papeţe). Metoděj se
dozvěděl pravdu a podařilo se mu na základě toho sesadit Wichinga. Po Metodějově smrti,
to byl on, který přesvědčil papeţe, aby zakázal slovanské bohosluţby na Velké Moravě,
a aby nechal vyhnat Metodějovy ţáky.
Eliška Wiesenbergerová (1869–1918), ţena továrníka ze Ţebráku v Čechách; v letech
1912‒13 největší Demlova mecenáška (skrze něho se stává i mecenáškou Váchalovou).
O přátelství Wiesenbergerové a Demla více v dopisech z druhé poloviny roku 1913. Viz
Obrazová příloha, obr. č. 24, 44 a 45.
Oscar Wilde (1854‒1900), anglický prozaik, básník, dramatik a esejista irského původu.
Úspěšně studoval klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde se také seznámil
s dekadentními názory, které ho potom výrazně ovlivnily. Oţenil se s bohatou Constance
Loydovou, coţ mu umoţnilo věnovat se literární kariéře a zároveň ţít ve značném luxusu.
Poté, co byl odsouzen za homosexualitu, ho manţelka s dětmi opustila. Po propuštění
z vězení se Wilde potuluje po Francii, nakonec umírá v bídě.
Metoděj Jan Nepomuk Zavoral (1862‒1942), opat premonstrátského kláštera na Strahově,
jeden z odběratelů Studia. Opatem byl zvolen 17. září 1880. V letech 1906‒1942 se věnoval
politické činnosti coby senátor. Deml ve Studiu publikoval své listy psané Zavoralovi. Jeho
pozůstalost je uloţena v Národním archivu v Praze. Je také adresátem některých dopisů
v Demlově knize Do lepších dob.
Julius Zeyer (1841‒1901), český prozaik, překladatel, dramatik a kritik, jeden z hlavních
představitelů lumírovské generace. Zpracovával české legendy a nejstarší dějiny formou
eposu a divadelních her.
Émile Zola (1840‒1902), francouzský spisovatel, nejznámější představitel francouzského
naturalismu. Svými pokrokovými názory se snaţil zliberalizovat politický ţivot ve Francii.
Výrazně se zasazoval o osvobození Alfreda Dreyfuse v tzv. Dreyfusově aféře.
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8.

Ediční poznámka
Korespondence Jakuba Demla Vladimíru Evermodu Balcárkovi je uloţena

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze ve fondu Deml. Celkem tato
korespondence

čítá

104

dopisů,

10

korespondenčních

lístků,

8

pohlednic

a 4 fotografie. Vše je společně označeno inventárními čísly LA 74/8, dále kaţdé číslo
pokračuje různě u jednotlivých dopisů (konkrétní inventární čísla poznamenáváme
v Soupisu korespondence u kaţdého dopisu zvlášť). Podle toho, ţe některá inventární čísla
chybějí, můţeme usuzovat, ţe se postupem času několik dopisů ztratilo. Osm zachovaných
dopisů a jedna dopisnice Vladimíra Evermoda Balcárka Jakubu Demlovi jsou uloţeny
v téţe instituci ve fondu Balcárek pod jedním inventárním číslem 5162.
V edici

korespondence

Jakuba

Demla

Vladimíru

Evermodu

Balcárkovi

i v korespondenci Vladimíra Evermoda Balcárka Jakubu Demlovi jsme postupovali podle
následujích edičních zásad:
1) Kurzivou vyznačujeme všechna zvýraznění v textu (jednoduché, dvojité či trojité
podtrţení, barevné vyznačení, zvětšení či zesílení písma atd.), podrobněji je
popisujeme v Soupisu korespondence. Pokud autor pouţívá více způsobů zvýraznění
současně

nebo

se

jedná

o

neobvyklý způsob

zvýraznění,

informujeme

o tom opět v Soupisu korespondence spolu s dalšími technickými parametry dopisu.
Na stejném místě uvádíme i údaje o přeškrtaných slovech apod.
2) Datum a místo uvádíme vţdy v pravém horním rohu. Zachováváme různé způsoby
psaní datace, a to i v Soupisu korespondence. Rušíme tečky za datací. Jestliţe pisatel
pouţívá datování pomocí církevních svátků, doplňujeme do hranaté závorky podobu
data z občanského kalendáře. V případě nedatovaných dopisů postupujeme při jejich
řazení podle data uvedeného na poštovním razítku. Jestliţe není k dispozici ani to,
snaţíme se dopis alespoň přibliţně zařadit na základě věcné souvislosti a
upozorňujeme na to v Soupisu korespondence.
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3) Podpisy uvádíme vţdy v pravém dolním rohu.
4) V případech, kde není jasné pořadí jednotlivých listů dopisů, se je snaţíme seřadit
podle věcné souvislosti či podle smyslu. Na tyto případy opět upozorňujeme
v Soupisu korespondence.
5) Tam, kde autor pouţívá několikanásobné tečky nebo různě dlouhé či
několikanásobné pomlčky, sjednocujeme psaní na tři tečky a tři pomlčky.
Podrobnější informaci pak uvádíme v Soupisu korespondence.
6) Pouţití různých druhů uvozovek sjednocujeme na typ „x“.
7) Zkratky upravujeme podle dnešního úzu – na př. →např., t. j. → tj. Skloňování
zkratek typu Dra. apod. rušíme a ponecháváme zkratku v základním tvaru.
8) Další zkratky vysvětlujeme v Seznamu zkratek.
9) Archaické podoby infinitivu na –ti, 3. os. sg. jest a gen. pl. na –ův ponecháváme
beze změn podobně jako zájmeno „an“.
10) Psaní cizích slov upravujeme podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993. Např.
adressa → adresa, konsistoř →konzistoř, korrespondence → korespondence,
excellence → excelence, feuilleton → fejeton…
11) Psaní přípony –ismus/-izmus ponecháváme jako –ismus. Např. liberalismus apod.
12) Interpunkci se snaţíme zachovávat v maximální moţné míře nezměněnou.
Opravujeme pouze v případech vedlejších vloţených vět apod.
13) Psaní nejčastějších předpon s-, z-, se-, ze-, předloţek s a z, psaní spřeţek a i/y
měníme podle Pravidel českého pravopisu z roku 1993. Např. coţ pak →coţpak,
sklamal → zklamal, zásylku → zásilku apod.
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14) Zachováváme výrazy, které mohou být nářeční či archaické. Výrazy a vazby
s nezvyklou kvantitou nebo morfologií zachováváme s výjimkou místních jmen.
Např. Martínkov, dvé atd. V případě Velké Bíteše měním Býteš/Byteš/Beteš na Bíteš.
15) Při psaní velkých písmen se řídíme současným územ. Opravujeme Jste, Si, Sebe,
Svůj, Sám na jste, si, sebe, svůj, sám. Dále např. Advent na advent, Martinkovským
na martínkovským, Biskup na biskup atd. S velkým písmenem ponechávám pouze
zkratku „P.“ pro slovo pater, abychom odlišili slova pater a pán ve zkratkách. Dále
ponecháváme s velkým písmenem označení pro Boha typu Nejvyšší apod.
16) Členění do odstavců se snaţíme ponechávat v maximální moţné míře nezměněné.
Ve sporných případech se řídíme smyslem textu.
17) Obrázky, symboly či zvláštní značky se snaţíme co nejvěrněji popsat v Soupisu
korespondence, kde na ně také upozorňujeme.
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Soupis korespondence Jakuba Demla Vladimíru Evermodu
Balcárkovi

9.

1. Korespondenční lístek datovaný I. Julii 1905 [1. července 1905]
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0001.
Rozměry lístku jsou 141×90 mm.
Autor pouţívá černý inkoust, na jedné straně adresa, na druhé text.
Razítko: Okříško, 2. 7. 1905.
Zvýraznění: slévárny, před, vţdy (jednou podtrţeno).

2.

Korespondenční lístek nedatovaný [podle razítka 15. 1. 1906]
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0002.
Rozměry lístku jsou 139×90 mm, na jedné straně adresa, na druhé text, vše psáno
černým inkoustem.
První razítko: Praha 11, 16. 1. 1906.
Druhé razítko: Lesonice, 15. 1. 1906.

3.

Dopis z 23. 4. 1907
Dopis otištěný v Demlově knize Do lepších dob na str. 63. „DP. VLAD. B.,
KOOPERÁTORU V R.“

4.

Korespondenční lístek datovaný 12. XII. 1907
Rukopis je uloţený v LA PNP v Praze, fond Deml, i. č. 74/83 0004.
Rozměry lístku 139×90 mm, z jedné strany adresa, z druhé text, vše psáno černým
inkoustem.
První razítko: Stará Říše, 12. XII. 1907.
Druhé razítko: Praha 11, datum nečitelné (snad 13. 12.1907).
Zvýraznění: Vám (jednou podtrţeno).

5.

Korespondenční lístek nedatovaný
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0003.
Rozměry lístku jsou 139×90 mm, z jedné strany adresa, z druhé text, vše psáno
černým inkoustem.
Razítko: Stará Říše, datum nečitelné.
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6.

Korespondenční lístek datovaný na 25. 7. 1909
Lístek je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0005.
Veškerý text včetně adresy pouze na jedné straně lístku o rozměrech 140×90 mm,
vše psáno černým inkoustem.
Razítko: Lesonice, datum nečitelné.
Přeškrtané slovo: od (ve větě: „… od potom několik dní…“).

7.

Korespondenční lístek datovaný XI. XI. 19XI
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0006.
Jde o lístek s rozměry 140×90 mm, popsaný z obou stran černým inkoustem
(z jedné strany adresa, z druhé text).
Razítko: Jaroměřice, 11. XI. 1911.
Zvýraznění: J. Deml (podtrţeno třemi přerušovanými čarami).

8.

Dopis datovaný 11. 2. 1912
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0007.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru o rozměrech 150×233 mm, popsaný z obou
stran černým inkoustem.
Zvýraznění: ani neodpoví, této, posvěceného, rozkázal, korouhve, v barvách, musím
(vše jednou podtrţeno).

9.

Dopis datovaný na 13. února 1912
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0008.
Jde o 4 dvojlisty obyčejného papíru popsaného černým inkoustem. Deml píše na
kaţdou druhou stránku, celkem tedy osm stran textu s rozměrem kaţdé strany
235×300 mm.
Zvýraznění: přeje, se mnou, není jediného, F. X. Šalda, oslovin, parodují, podobny,
organicky, cizích krásných, otřepaných, triviálních, vedle, písmem, verších, sochách,
tvoří, karikaturou, středoafrického, něhu, nechtějí, svou, viděl, Swedenborg, jak
s kým, fanatikům, marno, rozzuřila se (vše jednou podtrţeno).
Přeškrtaná slova: oslovil (před oslovin), nepřipravenýchm, nenocleh (před větou: „V
babické faře…“).
Interpunkce: 4 tečky za „… ve věčnosti“, 4 tečky za „… řádky pijavcem“, 4 tečky za
„… kupoval knihy“11 teček za „… neţli Březina“, 5 teček za „… prý bezděčně“, 4
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tečky

za

„…ve

svých

sochách“,

5

teček

za

„…

její

společnost“,

4 tečky za „… jak s kým jednat“, 4 tečky za „… skřípaly zuby“.
10. Korespondenční lístek datovaný z 20. II. 1912
Lístek je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0009.
Rozměry lístku jsou 140×90 mm. Deml píše oboustranně černým inkoustem.
V levém dolním rohu první stránky značka pro oboustranný text.
Razítko: Jaroměřice, datum nečitelné (asi 21. II. 1912).
11. Dopis datovaný na 27/2 1912
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0010.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný černým inkoustem o rozměru
jedné stránky 132×177 mm. Celkem čtyři strany textu, přičemţ druhá strana je psána
na šířku papíru.
Přeškrtaná slova: dvě začerněná slova nečitelná (ve větě: „… cítíte se mnou
a rozumíte mi, x a x tak víte…“).
Zvýraznění: všechno jest to napsáno, hotovu v sobě, připravoval jsem (vše jednou
podtrţeno).
12. Dopis datovaný „V den sv. Františky Římské, tu sobotu před nedělí III. postní
1912“ [9. března 1912]
Dopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0039.
Jedná se o jeden dvojlist popsaný ze všech čtyř stran černým inkoustem.
Stránka obyčejného papíru má rozměry150×235 mm.
V levé části první strany, kolmo k ostatnímu textu je přípisek obyčejnou tuţkou:
! díky za Vašich nových 20 kyrysarů.“.
Věta: „V „Campana“ je referát o mé Ministranci.“ Je psána obyčejnou tuţkou
v mezeře na konci řádku.
V levé části poslední strany, kolno k ostatnímu textu je přípisek: „Deus providebit.“
psaný obyčejnou tuţkou.
Zvýraznění: hotovými, schopnější a ochotnější, má, jednom z úroků, pravém, přátelé,
natisknout, tasovskou, administraci, úředně, všechny, pevnou (vše jednou podtrţeno).
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Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… jsem studoval.“), 7 teček (za větou: …
všehovšudy 20.“), 5 teček (za větou: „… nedozrál.“).
13. Dopis datovaný z 23/4 1912
Dopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0012.
Jde o jeden list obyčejného papíru popsaný z obou stran černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 209×339 mm.
Zvýraznění: musel, sprostota, všechny, přítel, lstí, nikomu (vše jednou podtrţeno).
14. a) Dopis datovaný 6/5 1912
Uloţený je v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0013.
Rukopis je tvořen dvěma dvojlisty obyčejného papíru. Osm stran textu je popsáno
černým inkoustem. Rozměry stran jsou 150×234 mm.
Zvýraznění: velmi nízce, zištně, zneuţil a zneuţívá, neodpověděli ani slovíčkem,
špinavci, cenných, překladů, původní, bezectného, ustavičně mne, podvod,
reklamních, povzbuzovati, svou vlastní, potřebuje, reklama, jaký kapitál, na jiných,
vymínil si, pseudonym (vše jednou podtrţeno); konejšili (podtrţeno dvakrát).
b) Nedatovaný, nepodepsaný dvojlist obyčejného papíru, všechny technické
náleţitosti včetně inventárního čísla souhlasí s dopisem předešlým. Není však jasné,
kam tato část patří.
Zvýraznění: vydal, pokoutně, otrhal ovoce práce, mého, svůj, ţe do své nejdelší
smrti mohu psáti jen ţivot svaté Dympny, v jediném člověku v jediné zralé duši,
ţivoty, své, kruhem, kterémkoliv bodě, stejně, exegetickou, opomíjené, německou,
znám, táţ, smrti (vše podtrţeno jednou); mé (podtrţeno výrazněji); všechny, řeči
(podtrţeno dvakrát); ţivot (psáno velkým tiskacím písmem).
Interpunkce: 4 tečky za „v kterémkoliv bodě“; 4 tečky za „ţivot přítele mého
Evermoda“; 24 krátkých pomlček (přerušovaná čára po celé šířce strany) za větou:
„… svoje hlavní, svoje budoucí dílo.“; 5 teček za „znemoţnil vydati“; 5 pomlček na
konci dopisu.
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15. Dopis datovaný z 13/5 1912
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0014.
Jedná se o osm dvojlistů obyčejného papíru popsaného ze všech 32 stran černým
inkoustem.
Rozměr jedné stránky je 150×236 mm.
Stránky jsou číslovány červenými čísly v horních rozích od jedné do třiceti, poslední
dvě číslovány nejsou. Čísla 5, 13, 28 jsou červeně zakrouţkovány.
Zvýraznění: právnické, právnické, neurčitost, mlčení surovost jednání, hrůza,
měnění, soudně, svoje rukopisy, těch 200K, výslovně, trvalými, po, vydavateli,
rozdíl, i nerozdíl, nezbytná, bez procesu, bez ohlášení, četníky, zabaviti, tomuto,
dostatečným, úřady, výše, bláznem, nesouhlasí, odepřel podepsati, nevzali na to
ţádného zřetele, úřady, s bláznem, výjimečnou, od kněţí, odjel s Florianem,
Slovácku, uţ dávno, na cestu do říše Menelikovy, poslední, východisko, kriminálů,
Uhrách, toto, mým prostřednictvím, četníci se Floriana bojí, tendenčně, státu
nepřátelské, anarchistické, dopisech, c. k., kompromitoval, nejdůvěrnější, všechna
tajemství, uvěřila, lásce, ze všeho, jeden, jiným, věděl, veřejné, soukromé, poznával,
vyděračského, chválí, ďábelské, takovíto, soudu, počítal, ţenské, mně, sám, udici,
hnusno, hnusné, divně svědčí o mém charakteru, účtoval, rozmotáváním, konfiskaci,
Hrad smrti, Quincey, Poe, vřelost, velmi dlouhé, hlavní, depraedari desiderat, qui
thesaurum publice portat in via, básníka, ţe není třeba, aby to vypadalo, úvod,
novými, hodlám, Hrající revolver, fragmentem, listy, původních, všechnu, ničeho,
čí, slepý, jen to, Bloy, neuznává, co slouţí Bloyovi, nevděčníka, pýcha, binoval, aby
farář se toho dověděl, tak jest to jedno, jeden, Machainové, nikterak byste mu toho
nezazlíval, ţe odzbrojují kritika, beze smíchu, srdečně, spontánně, beze ţluči(vše
podtrţeno jednou); akcentuje, okamţitě, svůdnictví, za zločin (podtrţeno dvakrát); i,
do Afriky, operace (podtrţeno třikrát); včera, dnes (podtrţeno červeně).
Interpunkce: 5 teček (za větou: „… revolvery, sekeru etc.“), 4 tečky (za větou: „…
se lotrovi vyhýbají.“), 4 tečky (za větou: „… něco zachrániti.“), 4 tečky (za větou:
„… ze všeho.“), 5 teček (za větou: „… převoru Hugonovi.“), 6 teček (za větou: „…
pan auditor poznával.“), 5 teček (za větou: ů… zlata vymámil.“), 7 teček (za větou:
„… hraběnku Attemsovou.“), 4 tečky (za větou: „…ještě slabšího: mne.“), 7 teček
(za větou: „… neloví uţ ryby.“), 4 tečky (za větou: „… taktika Florianova.“),
6 teček (za větou: „… krásy nejzářivější.“), 4 tečky (za větou: „… dnes docela
jinak.“), 5 teček (za větou: „…dílo blázna.“), 4 tečky (za větou: „… „za
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bláznovstvími“.“), 4 tečky (za větou: „… ještě hůře.“), 4 tečky (za větou: „… bylo
by toho příliš.“), 4 tečky (za větou: „… jeden z obou.“), 7 teček (za větou. „… vzkaz
pana biskupa.“), 4 tečky (za větou: „… harmonia a piana.“), 4 tečky (za větou: „…
ţe odzbrojují kritika.“), 5 teček (za větou: „… beze ţluči.“), 8 teček (za větou: „…
dětskou naivitou.“).
Vpisky: jsem mezi řádky (ve větě: „… mohl jsem a hodlám…“).
16. Dopis datovaný z 14/5 1912
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0015.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný ze všech čtyř stran černým
inkoustem.
Rozměry stránek jsou 150×235 mm.
Zvýraznění: přemluvu, mimo sebe, úplně nové, próza, dokonalejší, básníkových,
i tak, smrti, mohl (vše podtrţeno jednou).
Interpunkce: 6 teček (za: …“ Čili imprimatur.“), 5 teček (za větou: „… duchovnější
neţli verš.“), 4 tečky (za větou: „… jak bych si přál.“).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo před slovem „práce“ (ve větě: „… jest to
práce…“.
17. a) Dopis datovaný z 15. 6. 1912, ze Šebkovic
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0016.
Jde o čtyři dvojlisty obyčejného papíru, celkem 15 stran textu psaného černým
inkoustem. Pořadí dvojlistů není jasné, snaţila jsem se proto sestavit dopis podle
smyslu.
Rozměry stran jsou 129×170 mm.
Zvýraznění: Hrad smrti (psáno velkým tiskacím písmem); mne, pro koho, dvakráte,
nejmilejší knihou, nikomu, uţ v dubnu, jen asi 5 kněţí, jak strašný, ani česky neumí,
pravopisu, statisíce, expres, zač, před svědky, písemně, svědkové, půjčiti, darovati,
měl, ţidovi, smilstvo, perverzní, prosí mne (podtrţeno jednou); mohl (podtrţeno
dvakrát); Acta Sanctorum (psáno tiskacím písmem).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… nyní vydal.“), 4 tečky (za větou: „… prozatímní:
banální.“), 4 tečky (za větou: „… vázal do pergamenu.“), 6 teček (za větou: „…
svátostně

očistěn.“),

6

teček

(za

větou:

„…

Holbovy

škrobárny.“),

5 teček (za větou: „… kléru českomoravského.“), 7 teček (za větou: „… odběratel
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statisíce.“), 6 teček (za větou: „… tamborem Josefa Floriana.“), 4 tečky (za větou:
„… objednávku odvolávám.“), 5 teček (za větou: …“ okamţitě mi 100K poslal.“), 4
tečky (za větou: „… tajemstvím Nejvyššího.“), 4 tečky (za větou: „…duchovní
správě.“), 6 teček (za větou: „… peněz neposílal.“).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo (před větou: „Tak mi pravil onen sedlák…“),
jedno nečitelné slovo před „coţ“ (ve větě: „…coţ jest horší…“).
b) Nedatovaný list [snad dodatek k předchozímu dopisu]
Rukopis listu je uloţený v LA PNP v Praze, fond Deml, i. č. 74/83 0016.
Jedná se o jednu stránku obyčejného papíru popsanou z obou stran černým
inkoustem. List má rozměry 117×151 mm.
Zvýraznění: velice chválil, Mereţkovského (vše jednou podtrţeno).
18. Dopis datovaný z 20/6 1912
Uloţený v LA PNP v Praze, fond Deml, i. č. 74/83 0017.
Jde o jeden list obyčejného papíru popsaného z jedné strany černým inkoustem
o rozměrech 114×187 mm.
Zvýraznění: uţ jest dotištěn (jednou podtrţeno).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… anima nostra.“).
19. Dopis datovaný 21. června 1912
Uloţený je v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0018.
Dopis se skládá z jednoho dvojlistu (4 popsané strany), 4 samostatných listů
(5 popsaných stran) a jednoho necelého dvojlistu (jedna stana celá, druhá z poloviny
ustřiţená).
Celkem jde o 9 stran o rozměrech 150×235 mm, jednoho listu s rozměry 150×181
mm. Necelý dvojlist: celá strana 139×177 mm a poloviční strana 139×88 mm.
Vše je psáno černým inkoustem na obyčejný papír.
Pro datum na první straně autor pouţívá červený inkoust.
Pořadí listů není jasné, snaţím se je proto seřadit podle smyslu.
Na zadní straně jednoho z listů přeškrtnutý text: Tajemný Hrad (Záhadná příhoda
neznámého člověka).
Interpunkce: 14 pomlček (přerušovaná čára po celé šířce stránky za větou: „…ţe si
odpočívám.“), 4 tečky (za větou: „… stačila jedna noc.“), 5 teček (za větou: „… list
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p. Váchalovi.“), 5 teček (za větou: „… zase nevydám.“), 11 teček (za větou: „… za
tři dni.“), 6 teček (za větou: „… s kým mluvím.“), 5 teček (za větou: „… za biret
stydí.“), 8 teček (za větou: „… nesčetné jiné.“), 6 teček (za větou: „… Vaňka neb
Jiráska.“), 4 tečky (za větou: „… dojem karikatur.“), 4 tečky (za větou: „…
prvotinou Váchalovou.“).
Zvýraznění: Giovanni Pascoli, sestře, formou, Stefan George, Hugo Sonnenschein,
zemský výbor, vyslovil uznání, svoji, hlasem, tak krásný, líto, věcných, obsahových,
Rosničku, karikatur, debutem (jednou podtrţeno); celé (podtrţeno dvakrát).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo (před: „… z tohoto světa…“).
20. Dopis je datován z 30/6 1912
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0019.
Jde o jeden list obyčejného papíru popsaný z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 170×208 mm.
Zvýraznění: vázaný, vyvázána (podtrţeno jednou).
21. Dopis datovaný z 10/7 1912
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0020.
Jeden list obyčejného papíru popsaný z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry papíru jsou 163×223 mm.
Zvýraznění: soudům (jednou podtrţeno).
22. Dopis datovaný na 23/7 1912
Rukopis listu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0022.
Jde o jeden list obyčejného papíru popsaný z obou stran černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 240×315 mm.
Zvýraznění: jediného, přítele, bratra, zcela osamocen, Florianovi, mohu, můţeme,
ale nechceme, Florian, takto, per se, per modum, této (vše podtrţeno jednou);
škaredé (podtrţeno vlnovkou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… nových osob neznám.“), 31 teček (za „…
P. Koubek.“), 7 teček (za větou: „… škaredé.“), 2 tečky (za větou: „… katol.
morálka.“).
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23. Dopis datovaný z 22/8 1912
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0023.
Jeden dvojlist obyčejného papíru je popsaný ze všech čtyř stran černým inkoustem.
Rozměry stránky jsou 112×172 mm.
Zvýraznění: proti mně (jednou podtrţeno).
24. Dopis datovaný na 28/8 1912
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0024.
Jedná se o jeden dvojlist silnějšího papíru s červenou linkou. Okraje papíru jsou
silně poškozené. Autor pouţívá černý inkoust. Dvojlist je popsaný ze všech čtyř
stran, přičemţ na druhé straně je dodatek k celému dopisu (v edici poslední
odstavec).
Vedle data je viditelné i přeškrtané datum 30/8.
Zvýraznění: moje dopisy, ne ‒ (u slova nepocházela), není, rovněţ, tímto (vše jednou
podtrţeno).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… neţ Florianovi.“), 11 teček (za větou: „… an
jsem bezcharakterní.“), 4 tečky (za větou: „… není Florian.“), 4 tečky (za větou: „…
J. M. opata Zavorala.“).
25. Dopis datovaný ze 3/9 1912
Dopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0025.
Rukopis je tvořen jedním dvojlistem obyčejného papíru. Deml píše černým
inkoustem na všechny čtyři strany.
Rozměry jedné stránky jsou 111×172 mm.
Interpunkce: 5 teček (za větou: „…věřícího a „nevěrce“.“), 4 tečky (za větou:
„…podniknu-li ji.“), 4 pomčky (za větou: „… chápete to zajisté.“), 2 tečky (za
větou: „… vskutku hnusné.“), 4 tečky (za větou: „… pase vepře.“), 5 teček (za
větou: „… postů duchovních.“).
Zvýraznění: duchovních (jednou podtrţeno).
26. Dopis datovaný z 6/9 1912
Rukopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0026.
Deml píše černým inkoustem na jeden list obyčejného papíru z obou stran.
Zvýraznění: já sám, mně, šek, svatou, vypůjčiti (vše jednou podtrţeno).
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Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… vypůjčiti.“), 2 pomlčky (za větou: „… to
moţno.“).
27. Dopis datovaný z 11/9 1912
Rukopis uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0027.
Deml píše na jeden list obyčejného papíru (z obou stran) o rozměrech 169×210 mm,
pouţívá černý inkoust.
Datum je uvedeno na druhé straně nahoře opačně k ostatnímu textu. Podpis Deml
vepsal na levý okraj druhé strany dopisu.
28. Dopis datovaný na 20. IX. 1912
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0028.
Rozměry stránek jsou 165×222 mm.
Dopis je tvořen třemi dvojlisty obyčejného papíru, celkem je popsáno 12 stran.
Autor pouţívá černý inkoust.
Mírně poškozené okraje dopisu.
Na osmé stránce vpisuje po pravé straně větu: „Třeba dnes za toho, zítra za onoho
etc.“
Zvýraznění: jiných, všechny, jedné, více, šek, memento, mrtvé, ţivé, jednu, duši
(jednou podtrţeno).
Interpunkce: 5 teček (za větou: „… knihy tři, nebo čtyři.“), 4 tečky (za větou: „…
zač je postavím.“).
29. Dopis datovaný z 28/9 1912
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0029.
Rozměr jedné strany je 165×224 mm.
Okraje jsou lehce poškozené.
Autor píše na jeden dvojlist obyčejného papíru. Text zabírá tři strany.
Poslední dva řádky v edici jsou v rukopise poznamenány obyčejnou tuţkou.
Jedno přeškrtané nečitelné slovo ve větě: „… aby ji se mnou…“ (mezi „aby“
a „ji“).
30. Dopis datovaný ze dne 2. října 1912
Rukopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, pod i. č. 74/83 0031.
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Deml píše na obyčejný papír černým inkoustem.
Dopis se skládá ze tří dvojlistů o rozměrech 165×223 mm a jednoho listu s rozměry
145x162 mm. Celkem je text na třinácti stranách.
Dvojlisty a poslední list jsou číslované od jedné do čtyř (asi černým fixem). Číslo
bývá v pravém horním rohu, jen u posledního listu se nachází uprostřed dolní strany.
Okraje všech stran jsou lehce poškozené.
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… neumím latinsky.“), 5 teček (za větou:
„… Hoře proroků.“).
Zvýraznění: tak, i jinde, mne, poslal, psal, naprosté, vše, ví Oldřich Novotný, jako
bych Váchala chtěl okrást, jak jsem „okradl“ Bílka, ţádné, mojí, proto, falší, více,
toto, chce, navyzuje styky za mýmy zády, mýma, zradu (vše jednou podtrţeno).

31. Dopis ze 7/10 1912
Rukopis uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0032.
Dopis se skládá z jednoho listu a jednoho dvojlistu obyčejného papíru.
Rozměry jedné stránky jsou 209×333 mm.
Text na celkem šesti stranách je psán černým inkoustem.
V levém dolním rohu první strany je značka pro oboustranný text.
Zvýraznění: koloritem, symbolika, barev, poněkud, jedině, Bílek, pokrok, barvami,
liniích, zůstane, barvami, postavy, sám, mytická nebo historická, karikaturní, toto,
hmotné ţádné, mně, svými, neodmítl, Neumannovi, aby si tím polepšil svou
pochroumanou pověst, navenek, svou vlastní, jediným, vím (vše jednou podtrţeno);
klerikála, já (podtrţeno dvakrát).
Přeškrtaná slova: dvě nečitelná slova ve větě: „… aby pro mé publikace rád co
nejvíce učinil.“ (mezi „publikace“ a „rád“).
32. Dopis ze 7/10 1912
Rukopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0033.
Jde o jeden list obyčejného papíru s rozměry 172×211 mm.
Popsaná je jedna strana černým inkoustem.
Zvýraznění: sotva (jednou podtrţeno).
33. Dopis datovaný na 12. X. 1912
Rukopis dopisu se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0034.
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Rozměry jedné stránky jsou 112×178 mm.
Dopis se skládá z jednoho dvojlistu obyčejného papíru popsaného ze všech čtyř stran
černým inkoustem.
Zvýraznění: nemůţe (jednou podtrţeno).
34. Dopis datovaný 16/10. 1912
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0035.
Rozměry stránky jsou 195×125 mm.
Jedná se o jeden dvojlist ručního papíru popsaného černým inkoustem ze tří stran.
Poslední věta v edici je napsána z druhé strany dvojlistu.
Zvýraznění: rekviem, desetkrát (jednou podtrţeno).
35. Dopis datovaný 22/10 1912
Rukopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0036.
Dopis obsahuje 12 stran textu na třech dvojlistech obyčejného papíru.
Rozměry jendé stránky jsou 210×352 mm.
Kaţdý dvojlist je v horním rohu (první a třetí v pravém, druhý v levém) očíslován
(patrně silnou černou tuţkou).
Okraje všech stran jsou dosti poškozené.
Na poslední straně přípis po levé straně kolmo k ostatnímu textu.
Datum je poznamenáno tuţkou na první straně.
Zvýraznění: ničeho, svůj, nové, přímo, není ničeho dluţen, já, já, oba, ztracený, po,
poslední, nikdo, Hradu smrti, náhle, vámi, s vámi, lásky, Quincey, také, předmluva,
nejlepší, rozklad přírody, moje, daleko hlubší, proţil, smát, výhradně, poznámkám,
váţně, váţně, teologii, asi, asi, Býti daleko od Evropy, úmrtní den výroční
p. auditora, Rosničce, chválí, velikým básníkem, prvně, nepřítel, klerikálům, svět,
svět, Josef Marek, přátelsky důvěrně, ţe mi nakreslí titulní list k mojí knize „Domů“,
já, navedl, ctil (podtrţeno jednou); silnější (čtyřikrát podtrţeno); delicta quis
intelligit, bratře, Domů (psáno tiskacím velkým písmem); rozklad (psáno malým
tiskacím písmem).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo (před „… dostav od přítele Demla…“), „…
dosud poděkovati tvůrci…“, tento list, jedno nečitelné slovo (před „… intimní
knihou…“), jedno nečitelné přeškrtané slovo (před „… byl opět u p. Březiny.“),
jedno nečitelné slovo (za „… jest mu líto P. Norberta,…“).
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Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… někdy svůj pláč.“), 2 tečky (za větou. „… dosud
zvučnějších slov.“), 2 tečky (za větou: „… o tom rozhodne čas.“), 5 teček (za větou:
„… shnilé ryby.“), 6 teček (za větou: „… stéká hnis.“), 6 teček (za větou: „…
univerzitní profesor.“), 4 tečky (za větou: „… odpírají jurisdikci.“), 6 teček (za
větou: „... imorální Josef Florian.“).
36. Nedatované tři listy [řadím sem podle i. č.]
Uloţené v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0036.
Jedná se o jeden dvojlist a jeden list, celkem šest stran textu.
Rozměry jedné stránky jsou 132×176 mm.
Deml pouţívá obyčejný papír, na který píše černým inkoustem.
Poslední stránka psaná na šířku, všechny ostatní normálně na výšku strany.
Zvýraznění: okamţitě, výpisky, sám, jedině Kristus a jeho miláček na nikoho se
nedívají, současně, neříkají slabiky a sobě, uţ z kolikáté ruky, pravdy, dětí (vše
jednou podtrţeno); řecká (podtrţeno rovně a vlnovkou); o jiném (podtrţeno dvakrát
hnědou pastelkou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… za nejzboţnějšího rozjímání.“), 5 teček (za
větou: „… propasti mysteria.“), 8 teček (za větou: „… dívá nejvíce.“), 4 tečky (za
větou: „… jejţ právě studuju.“), 5 teček (za větou: „… vybavilo současně.“),
5 teček (za větou: „… nějak zrádcem.“).
37. Dopis datovaný z 25. X. 1912
List je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0037.
Rozměry jedné stránky jsou 229×290 mm.
Jde o dva dvojlisty obyčejného ţlutého papíru. Na všech pět stran textu autor
pouţívá černý inkoust. Kaţdá druhá strana dvojlistu zůstává nepopsaná.
Na druhé popsané straně je značka pro oboustranný text (v pravém dolním rohu).
Zvýraznění: platu, sám, jakou, proč, peněz, naše, Slovana s Prušáky, udavač (vše
jednou podtrţeno).
38. Dopis datovaný na 30/10 1912
Rukopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/00 38.
Jeden list obyčejného ţlutého papíru je popsán z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry této stránky jsou 229×290 mm.
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Poslední věta v edici je připsána po levé straně dopisu, kolmo k ostatnímu textu.
Zvýraznění: nerad, jinam (jednou podtrţeno).
39. Dopis datovaný na 4. XI. 1912
Rukopis listu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0040.
Jde o jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný ze tří stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany 208×335 mm.
Papír je částečně potištěný. Na první straně v levé části tištěný obrázek Krista
nesoucího kříţ, pod ním tištěný text (viz edice).
Zvýraznění: budu (podtrţeno dvakrát); tuto, aţ po, aţ na poště (podtrţeno jednou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… jen na činţi.“), 4 tečky (za větou: „… rukama
svýma.“)
40. Dopis datovaný z 15. XI. 1912
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0041.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného ţlutého papíru popsaného černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 229×290 mm.
Adresa na konci dopisu podtrţena červeným inkoustem.
Zvýraznění: poštovská kurva, obětovat, duchovně, poštovské svini, vše, neobdrţel,
úplně otevřen (vše jednou podtrţeno).
41. Dopis datovaný „Ten týden před adventem 1912“ [ 24. 11. 1912]
Dopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, 74/83 0042.
Jeden dvojlist obyčejného papíru je popsaný ze dvou stran, rozměr jedné stránky je
pak 215×279 mm.
Na obyčejný světle modrý papír Deml píše černým inkoustem.
Zvýraznění: Horu proroků, Hrad smrti, Domů, Kollektánea, Pro budoucí poutníky
a poutnice (vše jednou podtrţeno).
Vpisky: slovo „letní“ vepsáno dodatečně před řádek („…činţi…“), „mně“ vepsáno
mezi řádky („…mně se přiblíţiti…“ – původně bylo vepsáno mezi řádky aţ za „se“,
ale škrtnuto; ještě před tím vepsáno v textu před „…bojí“), „i podvodník“ vepsáno
mezi řádky (za „…blázen…“).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo před „…prašivý…“, jedno nečitelné slovo
před „… takto zní…“.
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Interpunkce: přeškrtnutá pomlčka před větou („Abych jim popřál…“).
42. Dopis datovaný na 8/XII 1912
Rukopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0043.
Jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný ze tří stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 224×337 mm.
Na první straně v pravém horním rohu fialové razítko s Demlovou adresou:
JAKUB DEML, kněz
Král. Vinohrady
Luţická 31
Nejprve popsal první a třetí stranu, konec dopisu je psaný na druhé straně dvojlistu,
kolmo k ostatnímu textu (od „A takové lamentace…“ do konce dopisu).
Zvýraznění: poukázané, modlete, Panny Marie, dala právo (vše jednou podtrţeno).
Interpunkce: 2 tečky (za větou „… peněz není.“), 4 tečky (za větou „… právo
reprodukční.“).
43. Dopis datovaný na 22/XII 1912
Rukopis uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0045.
Jedná se o jeden dvojlist popsaný ze dvou stran (první a třetí strana dvojlistu
popsaná).
Obyčejný ţlutý papír o rozměrech jedné strany 229×290 mm.
Deml pouţívá černý inkoust.
Podpis: „Váš vděčný Jakub Deml“ na druhé straně dvojlistu, šikmo, ve spodní části
uprostřed.
Zvýraznění: nevázané; světlotisky, čtyřbarevný, intence, svých, vţdy, svůj, můj, více
(vše jednou podtrţeno).
Interpunkce: 4 tečky (za větou „… intencí svých.“).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné slovo (před „… také tuto knihu.“), jedno nečitelné
slovo (před „… políbil mne na ústa.“).
44. Dopis datovaný z 23/12 1912
Rukopis dopisu uloţený v LA PNP Praha, fond Deml i. č. 74/83 0046.
Jeden list obyčejného ţlutého papíru o rozměrech 229×290 mm je popsaný z jedné
strany černým inkoustem.
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Na konci dopisu podpisy Josefa Váchala a Matyldy Vaňkové.
45. Nedatovaný dopis [pondělí po poslední adventní neděli]
Rukopis listu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0044.
Jde o jeden dvojlist popsaný ze všech čtyř stran.
Obyčejný papír je popsaný černým inkoustem.
Rozměr jedné stránky 170×210 mm.
Poslední strana (přípisek o Elišce Wiesenbergerové psaný obyčejnou tuţkou).
Zvýraznění: vidět, spravedlnosti, nevěrci (podtrţeno jednou).
46. Dopis datovaný na 8/1 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0047.
Jedná se o jeden list popsaný z jedné strany o rozměrech 143×160 mm.
Deml pouţívá obyčejný papír a píše černým inkoustem.
Zvýraznění: dnes, velice přátelsky, sám za sebe (vše jednou podtrţeno).
47. Dopis datovaný 14. I. 1913.
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0048.
Dopis se skládá z jednoho dvojlistu obyčejného papíru o rozměrech 225×360 mm.
Deml píše čeným inkoustem na tři strany.
Okraje jsou mírně poškozené.
Zvýraznění: Praha, vesel, poroučím (jednou podtrţeno).
48. Dopis datovaný 18. ledna 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0049.
Jedná se o dva samostatné listy, celkem tři strany rukopisu. Autor pouţívá obyčejný
papír, na který píše černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 225×360 mm.
Okraje stran jsou silně poničené.
Zvýraznění: Vaše „abonenty“, do nebes, a malis, † P. Jos. Ševčíka, morálně, a jiní,
svině, účel (vše jednou podtrţeno); sub (podtrţeno dvakrát).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… sub lingua.“), 4 tečky (za větou: „… s 5%“).
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49. Dopis datovaný na 22/1 1913
Rukopis dopisu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0050.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru s rozměry 225×233 mm.
Deml píše na jednu stranu listu černým inkoustem.
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… tyto se doplňují.“).
50. Nedatovaný dopis [vzhledem k souvislostem dopis pravděpodobně někdy
počátkem roku 1913]
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0030.
Jde o jeden list obyčejného papíru popsaný z obou stran černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 145×200 mm.
Zvýraznění: autorizaci, Ţivot A. K. Emmerichové, já, přátelsky informoval, vraťte
(podtrţeno jednou); ačkoli věděl (podtrţeno vlnovkou).
51. Dopis datovaný na 5. 2. 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0051.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný ze čtyř stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 209×338 mm.
Ke konci citace Březinova dopisu dvakrát pět teček pod sebou.
Interpunkce: 5 teček (za větou: „… ji do tisku.“), 4 tečky (za větou: „… touto
podmínkou.“), 4 tečky (za větou: „…rozohněte lásku.“), 4 tečky (za větou: „… jak
víte.“), 4 tečky (za větou: „… k nim vztaţené.“), 2 tečky (za větou: „… jednám
správně.“).
Zvýraznění: vesměs na ručním papíře a tisk vícebarevný, Moji přátelé, tento měsíc,
blbě, účtu, Hrad smrti, jinou (vše jednou podtrţeno); Moji přátelé (psáno velkým
tiskacím písmem); můj (podtrţeno dvakrát).
52. Dopis datovaný z 11/2 1913
Rukopis listu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0052.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru o rozměrech 210×340 mm.
Deml píše obyčejnou tuţkou na jednu stranu listu.
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné (před „…post fornacem…“), „… do vrcholky
stromů…“, … zatím Vašemu…“.
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… vrcholky stromů.“).
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53. Dopis datovaný na 17. II. 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0053.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru popsaný z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 209×338 mm.
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… radí k dobrému.“).
Obálka dopisu:
Důstojný Pán,
P. Evermod Balcárek
řeholní kanovník
Radonice u Loun
pošta slavětín v Čechách.
Rozměry obálky jsou 166x114 mm. Deml pouţívá černý inkoust.
54. Dopis datovaný na 21. II. 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0053.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 196×246 mm je popsaný z obou stran
černým inkoustem.
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné (před větou: „Psal prý to…“).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „…na přiloţeném prospektu.“), 4 tečky (za větou:
„… sluţkám.“), 4 tečky (za větou: „… tyto dni.“).

55. Dopis datovaný z 3. III. 1913
Rukopis listu je uloţený v LAPNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0055.
Jeden dvojlist obyčejného papíru s rozměry jedné stránky 159×205 mm je popsaný
ze tří stran.
Píše nejprve na první a třetí stranu dvojlistu. Text od: „O těch knihkupcích…“ do
konce je psán na druhé straně dvojlistu kolmo k ostatnímu textu.
Pouţívá převáţně černý inkoust.
Červeným inkoustem píše úvodní citaci: Maria, mater orphanorum optima, ne
avertas misericordes oculos Tuos a nobis in hac lacrimarum valle –
Zvýraznění: nebeskému, radujte se, dubový, modřínový (podtrţeno jednou); jedno
(červeně, velké tiskací písmo).
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Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… jedno z nich.“).
56. Dopis datovaný na Velký pátek 1913
Rukopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0056.
Dva dvojlisty obyčejného papíru jsou popsány černým inkoustem, celkem 7 stran
textu.
Rozměr jedné strany 210×340 mm.
Zvýraznění: všude, květin, kvítek, velmi přátelsky, verše, protějšku, předsudku,
cizelérská, memento za mne konejte (vše jednou podtrţeno); alleluia (psáno
červeně); práce (velkým tiskacím písmem).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… aspoň dva dni.“), 4 tečky (za větou: „… a to
mnohdy.“), 5 teček (za větou: „… pokračováním práce.“), 4 tečky (za větou: „…
myslil, pocítil.“), 6 teček (za větou: „… mluvím.“), 4 tečky (za větou: „ bez Huyna
etc.“), 4 tečky (za větou. „… Matildou Vaňkovou.“).
Přeškrtaná slova: „…ţe on prvních…“
57. Dopis datovaný na 9. IV. 1913
Rukopis listu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0011.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného papíru s rozměry jedné strany 105×125 mm.
Deml popsal dvě strany černým inkoustem.
Mírně poškozený spodní a levý okraj dopisu.
Zvýraznění: prosím, co nejdříve, tušil (jednou podtrţeno); Boha (velké tiskací
písmo).
58. Dopis datovaný 24. IV. 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, 74/83 0057.
Jd eo jeden list obyčejného papíru o rozměrech 206×260 mm.
List je popsaný z jedné strany černým inkoustem.
Mírně poškozené okraje dopisu.
V pravém horním rohu fialové razítko s Demlovou adresou:
JAKUB DEML kněz
Král. Vinohrady
Luţická 31
Zvýraznění: zemskému, trestní, svědka, ona (podtrţeno jednou).
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Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… c. k. soudu.“), 4 tečky (za větou: „ … aspoň.“).
59. Dopis datovaný 9. května 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/ 83 0058.
Dopis se skládá ze tří samostatných listů obyčejného papíru o rozměrech 228×289
mm.
Autor píše černým inkoustem celkem tři strany textu.
Zvýraznění: čtvrtletní, sám, musí, naposled, ani slůvkem, lidsku, celebret (jednou
podtrţeno); nikomu (dvakrát podtrţeno).
Interpunkce: 5 teček (za větou: „… smilování.“), 4 tečky (za větou:
„… 44 K měsíčně.“).
60. Výpisky z Naší doby z května 1913 [patrně součást některého z květnových
dopisů]
Rukopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0059.
Jde o dvě strany obyčejného papíru s rozměry 208×340 mm.
Dvě strany textu psané černým inkoustem.
Zvýraznění: Jakub Deml, Fr. Taufera, Na ouvrati (podtrţeno jednou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… Fr. Taufera.“).
61. Dopis datovaný na 17. 5. 1913
Rukopis dopisu je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0059.
Dopis tvoří tři samostatné listy obyčejného papíru o rozměrech 207×258 mm.
Text o rozsahu pěti stran je psaný černým inkoustem.
Zvýraznění: bludům, nemiluje pravdu, obchod, kaţdýť, vědomě, tají, dnes, lichotí,
chválí, prosí, mne, můj (vše jednou podtrţeno); humoresky (podtrţeno dvakrát);
Václav Stoklas (podtrţeno vlnovkou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… k popukání“!“), 4 tečky (za větou: „… opět
k Florianovi.“), 4 tečky (za větou: „… soudním procesu.“), 6 teček (za větou: „… 75
K), 4 tečky (za větou: „… ze všech lidí nejmilejším.“); 9 pomlček ve vynechaném
řádku (za větou: „… „Moravského kola“.:“).
62. Dopis datovaný na 5. VI. 1913
Rukopis dopisu se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0060.
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Jedna strana má i. č. 74/83 0059, moţná tedy náleţí k předchozímu dopisu, nicméně
podle věcné souvislosti a dopisního papíru usuzuji, ţe patří spíše k dopisu z 5.
června. Jedná se o pasáţ „Proč Vám tak zevrubně píšu o své budoucí knize? …
vydání Březinových básní.“
Dopis je tvořen dvěma dvojlisty a dvěma samostatnými listy obyčejného papíru.
Celkem 11 stran textu je popsáno převáţně černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 167×247 mm.
Na první, páté, deváté a jedenácté straně je v levém horním jeden z dřevorytů, které
vytvořil František Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Dvě pasáţe vepsané obyčejnou tuţkou. „Na tomto imit. japanu jest tištěn (bude
vytisknut) celý náklad „Pro budoucí poutníky“ (kolmo k ostatnímu textu). „Tisk se
vyjímá na tomto papíru neobyčejně krásně! Uvidíte, ta kniha bude velmi pěkná!“ (na
konci stránky, psáno opačně k ostatnímu textu).
Zvýraznění: Vám, opis, proto, můj, obojí, dvě, kazí se moje dílo, tento, naděje,
mrtev, lehko-, černý, prvním, tomto, nejklidnější, adresu svoji Vám, zevně
(podtrţeno jednou); sdělím (podtrţeno dvakrát); všech (podtrţeno třikrát); Národní
listy (velké tiskací písmo); Vy (tučné velké tiskací písmo).
Interpunkce: 4 tečky (ze větou: „… vítězství a smrt.“), 2 tečky (za větou: „Prosím
Vás.“), 14 teček (za větou: „…vzrůstá moje lehkomyslnost.“), 4 tečky (za větou: „…
koňských sil.“), 4 tečky (za větou: „ach Boţe.“).
Přeškrtaná slova: řekne (nad ním vepsáno „napíše“).

63. Dopis datovaný z 19/7 1913
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0061.
Jedná se o jeden dvojlist popsaný ze čtyř stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 167×247 mm.
Autor pouţívá obyčejný papír.
V levém horním rohu jeden z dřevorytů, které vytvořil František Bílek do Demlovy
knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Adresa na druhé straně dopisu ve vlnovkovém rámečku. Text „JAKUB DEML
kněz“ tiskacím písmem, fialový inkoust, razítko.
Zvýraznění: u Koruny, ta (podtrţeno jednou); koruny na smrt závidí (podtrţeno
rovně a vlnovkou).
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Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… povykuknout na světlo.“), 4 tečky (za větou: „…
není mně milo.“), 2 tečky (za větou: „… snad ještě na déle.“).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné přeškrtané slovo (před „…zpěvu vln…).
64. Dopis datovaný 27/7 1913 v Ţebráce
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0062.
Jde o jeden dvojlist obyčejného papíru. Deml píše tři strany textu černým inkoustem.
Rozměry jedné stránky jsou 167×247 mm.
Na první straně v levém horním rohu jeden z dřevorytů, které vytvořil František
Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Zvýraznění: musím, v Praze, na venkově (jednou podtrţeno); jsem (tučně, velkým
písmem).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… vyčkati gáţi.“).
65. Pohlednice (Ţebrák – náměstí) datovaná na 9/8 1913
Pohlednice je uloţena v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0063.
Podlednice popsaná z jedné strany černým inkoustem má rozměry 136×87 mm.
Deml píše text na stranu s naznačenými řádky pro adresu. V místě, kde běţně bývá
text, nacházíme dataci, podpis autora a poslední větu psanou rukopisem Elišky
Wiesenbergové.
Pohlednici vydal nákladem Václav Müler v Ţebráku.
66. Dopis datovaný na 10. 8. 1913
Rukopis dopisu se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0064.
Jde o jeden list obyčejného papíru o rozměrech 171×209 mm.
Deml píše černým inkoustem.
Zvýraznění: zkrácená, nasmějete se (podtrţeno jednou).
Přeškrtaná slova: jindye.
Dále k dopisu přiřazuji dvě nedatované pohlednice na základě shodného
i. č. a věcné souvislosti.
Pohlednice: Hrady Ţebrák a Točník má rozměry 138×84 mm. Deml na ni píše
černým inkoustem. Vydává Nakl. J. Pokorný, knihař v Ţebráce.
Zvýraznění: jeden, pěkný – vţdyť, rozmanité.
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Pohlednice: Pozdrav ze Ţebráka má rozměry 139×91 mm. Deml na ni píše černým
inkoustem.
67. Dopis datovaný ze dne 19/8 1913
Dopis se nachází v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0065.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 168×247 mm je popsaný z obou stran
černým inkoustem.
Přípisek na zadní straně (poslední věta v edici) je psán na šířku strany.
Zvýraznění: memento mei (podtrţeno jednou).
68. Dopis datovaný v Praze 26/8 1913
Rukopis uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0066.
Jedná se o dva dvojlisty s rozměry jedné stránky 174×188 mm.
Deml pouţívá slabý papír s šedomodrým okrajem. Píše převáţně černým inkoustem.
Poslední strana a půl je psána obyčejnou tuţkou. Poslední stranu píše na šířku.
Pod stejným i. č. tu máme dva dvojlisty, kaţdý se zvláštním oslovením a zvlášť
datovaný. Podepsaný je pouze druhý z nich.
Zvýraznění: okamţitě, ztratila, mojí, adresou, veřejnost, literát, jiném, kamkoli,
peníze (jednou podtrţeno); ani slovíčkem (podtrţeno dvakrát); nikomu (podtrţeno
třikrát); jen Vám (podtrţeno třikrát; Vám – podtrţeno velmi silně).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… strany.“), 4 tečky (za větou: „… připsat.“).
69. Fotografie Demlovy rodné chalupy s věnováním, datováno 6/9 1913
Uloţeno ve Strahovské knihovně v Praze, fond Balcárek.
Rozměry fotografie jsou 166×115 mm.
Fotografie je podlepená kartonem. Text je na druhé straně.
70. Výpis z banky (z druhé strany text datovaný 7/9 1913
Uloţeno v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0068.
Rozměry listu jsou 213×274 mm.
Text výpisu je psán fialovým inkoustem, Demlův text je psán obyčejnou tuţkou.
Text výpisu:
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V Praze, dne 30. srpna 1913.
Veledůstojný Pán,
pan P. Jakub Deml,
Ţiţkov.
Lucemburská č. 7.
Sdělujeme s Vámi zdvořile, ţe vydanou Vám dnes na našich pokladnách
1 vkladní kníţku Ţivnostenské banky v Praze,
č. 11 160 na K 2 042, 20
píšeme Vašemu účtu kusů dluhem a trváme
s projevem dokonalé úcty:
Ústřední banka českých spořitelen.
71. Dopis datovaný na 7/9 1913
Uloţeno v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0069.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 224×174 mm je popsán z obou stran.
Oslovení je psáno obyčejnou tuţkou, následující text aţ do podpisu černým
inkoustem, přípisek za podpisem pak opět obyčejnou tuţkou.
Obě strany píše Deml jako na dvojlist. Přípisek začínající slovy: „Ten JUDr.
Wiesenberger…“ je psán kolmo k ostatnímu textu.
Zvýraznění: blázince, blázince, uţ jednou, moje (jedenkrát rovně podtrţeno).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… v Bubenči.“), 4 tečky (za větou: „… svou
intervencí vysvobodil.“), 4 tečky (za větou: „… kdysi byla choromyslnou.“).
Přeškrtáno: přepis z MUDr. na JUDr.
72. Nedatovaný dopis [řadíme sem podle věcné souvislosti]
Uloţeno v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0069.
Deml píše na jeden list obyčejného papíru o rozměrech 209×215 mm černým
inkoustem z obou stran. Dopis má mírně poničené okraje.
Zvýraznění: zamříţována, ţe má zdravý rozum, neměl (podtrţeno jedenkrát), já
(podtrţeno dvakrát).
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73. Nedatovaný dopis [řadíme sem na základě věcné souvislosti]
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0067.
Deml píše na jeden list obyčejného papíru o rozměrech 210×339 mm.
Pouţívá černý inkoust.
Podpis je umístěn uprostřed levého okraje druhé strany kolmo k ostatnímu textu.
Zvýraznění: Vy, vlůbec , finance, duši, přejte, zaslouţí (podtrţeno jednou); všechen
(podtrţeno dvakrát).
74. Nedatovaný dopis [řadíme sem na základě věcné souvislosti]
Rukopis dopisu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0070.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru, na který Jakub Deml píše z obou stran
černým inkoustem.
V levém horním rohu jeden z dřevorytů, které František Bílek vytvořil do Demlovy
knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Rozměry jedné stránky jsou 167×247 mm.
Zvýraznění: bude vysvobozena, jak mnoho, proč (podtrţeno jednou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… do novi pracuju.“).

75. Dopis z [9. 9. 1913]
Uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/ 83 0071.
Jedná se o jeden dvojlist a jeden list, celkem 6 stran textu na obyčejném papíře,
v levém horním rohu jeden z dřevorytů, které František Bílek vytvořil do Demlovy
knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Rozměry jedné stránky jsou 167×247 mm.
Deml píše černým inkoustem.
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „…dokud jsme ţivi.“), 6 teček (za větou: „…
v moderním státě.“).
Zvýraznění: mne (jednou podtrţeno).
76. Dopis datovaný 15. září 1913
Uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0072.
Dopis se skládá z jednoho listu a jednoho dvojlistu, celkem šesti stran textu.
Deml pouţívá papír s rozměry 167×247 mm.
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Obyčejný papír je popsaný převáţně černým inkoustem, v levém horním rohu je
jeden z dřevorytů, které František Bílek vytvořil do Demlovy knihy Pro budoucí
poutníky a poutnice (1913).
Na páté straně dole v pravém rohu značka pro oboustranný text.
Zvýraznění: Příteli Ev. Vl. Balcárkovi (červený inkoust); rychleji, já, mne, já, jejím,
peníze, teď, svoje, poslední, co nejdřív, jste (podtrţeno jednou); jediným (podtrţeno
dvakrát); modlete se za nás (podtrţeno jednou, tiskací písmo); k Bohu (tiskací
písmo).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… bliţních.“).
77. Dopis datovaný na 24/9 1913
Rukopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0073.
Dopis se skládá pouze z jednoho listu popsaného z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry listu jsou: 168×247 mm.
Papír je obyčejný, v levém horním rohu je dřevoryt, který František Bílek vytvořil
do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… a snem.“).
Přeškrtaná slova: Dr. Staněk.
78. Dopis datovaný na 7/10 1913
Rukopis listu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, 74/83 0075.
Jeden list obyčejného papíru, v levém horním rohu dřevoryt, který vytvořil František
Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Papír je popsán z jedné strany černým inkoustem.
rozměry jedné stránky jsou 167×247 mm.
Zvýraznění: sám (podtrţeno dvakrát).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… 2K.“), 4 tečky (za větou: „… jest těţká.“).
79. Dopis datovaný na 7/10 1913
Rukopis listu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0074.
Jeden list obyčejného bílého papíru je popsán z obou stran obyčejnou tuţkou.
Rozměry jedné stránky jsou 169×209 mm.
Interpunkce: 2 pomlčky (za větou: „… jsem velmi unaven.“).
Zvýraznění: všeho (jednou podtrţeno).
332

80. Dopis datovaný na 16/10 1913
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0076.
Jeden dvojlist s rozměry jedné stránky 167×247 mm je popsaný ze všech čtyř stran
černým inkoustem.
Deml pouţívá obyčejný papír, v levém horním rohu jeden z dřevorytů, které vytvořil
František Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Přeškrtaná slova: jedno nečitelné (za „A také peníze…“), Prg Prager Kinder.
81. Dopis datovaný na 22/10 1913
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0077.
Jeden dvojlist obyčejného papíru je popsaný černým inkoustem ze tří stran. V levém
horním rohu dřevoryt, který vytvořil František Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí
poutníky a poutnice (1913).
Rozměry jedné stránky jsou 167×247 mm.
Deml popíše nejprve první a třetí stranu dvojlistu. Poslední připisek (část, která je
v edici za podpisem) je psána na druhou stranu dvojlistu na šířku strany.
Zvýraznění: navenek, to, osobní, kamarád, neu-, uchovejte mi je, lásku (podtrţeno
jednou).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… hr. Huyna.“).
82. a) Lístek datovaný 25/10 1913
Originál uloţen v LAPNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0078.
List obyčejného papíru s rozměry 217×129 mm je popsán z jedné strany obyčejnou
tuţkou.
Zvýraznění: dobře (dvakrát podtrţeno).
b) Nedatovaný lístek.
Originál uloţen v LAPNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0079.
Deml píše na obyčejný list papíru o rozměrech 155×143 mm fialovou pastelkou
z obou stran.
Zvýrazěnní: svědčil, proti mně, hned (jednou podtrţeno).
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83. Dopis datovaný na 4/XI 1913
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0080.
Jeden list obyčejného papíru je popsán z obou stran převáţně černým inkoustem.
Rozměry jedné stránky jsou 168×247 mm, v levém horním rohu jeden z dřevorytů,
které vytvořil František Bílek do Demlovy knihy Pro budoucí poutníky a poutnice
(1913).
Zvýraznění: Milý Vladimíre, z přiloţených dokumentů nejlépe poznáte, jak se mi
daří. Všechny tyto věci mně, prosím, uschovejte., J. K. Pojezdný Doleţal, Wien
VIII, Langeg. 24/6 (červený inkoust); uschovejte (červený inkoust + jednou
podtrţeno); tak, musím, tichý (jednou podtrţeno).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… jiných věcech.“).
Malý lístek datovaný 4/XI 1913 [patrně přiloţeno k předchozímu dopisu]
Uloţeno v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0081.
Rozměry lístku jsou 120×50 mm.
Deml pouţil obyčejný papír, na který psal z obou stran. Z jedné strany píše černým a
červeným inkoustem, z druhé obyčejnou tuţkou.
Zvýraznění: 4 mše sv. ad intentionem dantis (červený inkoust), 111 K činţe (jednou
podtrţeno).
84. Dopis datovaný na 5/XI 1913
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0082.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech150×221 mm je popsán z obou stran.
Na první straně Deml píše černým inkoustem, na druhé fialovou pastelkou (v edici
část za podpisem).
Zvýraznění: oběd, stěţoval, nadiktován, já (podtrţeno jednou).
85. Dopis datovaný ze dne 29/XI 1913
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0084.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru popsaného z obou stran černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 168×247 mm.
V levém horním rohu jeden z dřevorytů, které vytvořil František Bílek do Demlovy
knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
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86. Dopis datovaný ze dne 11/XII 1913 v Jinošově, pošta Náměšť n/Osl., Mor.
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0085.
Dopis se skládá z jednoho dvojlistu a jednoho listu obyčejného papíru.
Rozměry jedné strany jsou 210×340 mm.
Deml popsal pět stran černým inkoustem.
Zvýraznění: sebe, nemocí, všechna (jednou podtrţeno).
Přeškrtaná slova: „… ţe chci dovoluji, abys mne miloval…“, Duchovní jar. (před:
„A mluvě dále…“).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… Národního divadla.“).
87. Dopis datovaný na 16. XII. 1913 večer
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0086.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 210×340 mm je popsán z obou stran
černým inkoustem.
Zvýraznění: bez mučení, třetí sešit, knihkupce (podtrţeno jednou).
Přeškrtaná slova: „… bráti se ode mne…“.
88. Dopis datovaný na 20. XII. 1913
Originál je uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0087.
Jeden dvojlist obyčejného papíru s rozměry jedné strany 210×340 mm je popsaný ze
tří stran černým inkoustem.
Přeškrtaná slova: „Já cl Ego vermis…“.
89. Dopis datovaný v den Epiphania 1914 [6. 1.]
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0088 (dvojlist)
a 74/83 0089 (list).
Dopis se skládá z jednoho dvojlistu a jednoho listu obyčejného papíru, celkem
6 stran textu psaného černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 168×247 mm.
V levém horním rohu jeden z dřevorytů, které vytvořil František Bílek do Demlovy
knihy Pro budoucí poutníky a poutnice (1913).
Zvýraznění: kniha (jednou podtrţeno).
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90. Dopis datovaný „V Jinošově, 10. I. 1914“
Rukopis listu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0090.
Jeden list obyčejného papíru je popsaný ze dvou stran černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 145×201 mm.
Zvýraznění: Markovi (jednou podtrţeno).
91. Nedatovaný lístek [mohlo by se jednat o přílohu k některému z předchozích
dopisů]
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0088.
Jeden list obyčejného papíru popsaný z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry lístku jsou 145×155 mm.
92. Dopis datovaný „ V Jinošově, p. Náměšť n/Osl. Morava 20. I. 1914
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0091.
Jeden list obyčejné ho papíru o rozměrech 337×210 mm je popsaný z jedné strany
černým inkoustem.
Zvýraznění: rozumu, ţivota, nemůţe (vše jednou podtrţeno).
93. Dopis datovaný 7/2 1914
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0092.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 145×204 mm je popsaný obyčejnou tuţkou
z obou stran.
Zvýraznění: půjčku (jedenkrát podtrţeno).
94. Nedatovaný list [podle papíru a obsahu by mohlo jít o součást předchozího
dopisu]
Originál uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0093.
List obyčejného papíru o rozměrech 171×210 mm je popsaný z obou stran
obyčejnou tuţkou.
Zvýraznění: výborných, podvodu (podtrţeno jednou).
95. Dopis datovaný na 9/2 1914
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0094.
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Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 189×285 mm je popsaný z obou stran
obyčejnou tuţkou.
96. Dopis datovaný ze dne 18/2 1914
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0095.
Jeden dvojlist obyčejného papíru ţluté barvy je popsán ze všech čtyř stran černým
inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 229×290 mm.
Zvýraznění: vině, pět mší, Václava Strnada (jednou podtrţeno).
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… své klientky.“).
97. Dopis datovaný na 28/2 1914
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0096.
Jeden dvojlist obyčejného ţlutého papíru je popsán ze čtyř stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 228×290 mm.
Interpunkce: 4 tečky (za větou: „… tak svobodná.“), 2 tečky (za větou: „… něco
pamatovali.“).
98. Dopis datovaný 13/3 1914
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0097.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 226×288 mm je popsán z jedné strany
černým inkoustem.
99. Dopis datovaný na duben 1914
Originál textu v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0098.
Jeden dvojlist obyčejného papíru o rozměrech jedné strany 133×210 mm.
Čtyři strany textu jsou psány černým inkoustem.
100. Dopis datovaný z 27/10 1914
Rukopis je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0099.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru o rozměrech 180×235 mm.
List je popsaný z obou stran černým inkoustem.
Přípisky, které jsou v edici pod podpisem, se nachází na druhé straně textu, polovina
normálně, druhá polovina opačně proti ní (vzhůru nohama).
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Lehce poškozené okraje.
Zvýraznění: odmítl, vrítil mi 15 K, nic závadného, nikomu (vše jednou podtrţeno).
101.Nedatovaná fotografie: Jinošovští
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0126.
Patrně fotografie manţelů Kryštofových se třemi dětmi, na ní připsáno černým
inkoustem jméno Jinošovští.
Z druhé strany text psaný černým inkoustem.
Rozměry fotografie: 140×90 mm.
102. Dopis, podle datace na razítku z 11. 12. 1914
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0100.
Jeden list obyčejného papíru je popsán z jedné strany černým inkoustem.
Rozměry listu jsou 210×340 mm.
Adresa uvedená na konci dopisu – černé razítko (veškerý text psán velkými
tiskacími písmeny).
Natrţený horní okraj listu.
Zvýraznění: jediná, Tasov, Morava (podtrţeno jedenkrát); ţebrákův, prosím
(podtrţeno velmi silně).
103. Nedatovaný list [řadíme sem podle věcné souvislosti s předchozím dopisem
a shodného i. č.]
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0100.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 228×289 mm je popsán z obou stran
černým inkoustem.
Zvýraznění: oprava, přímé, pozval, bratr, kniha, kaţdý, nedostal (vše jednou
podtrţeno); pozvání, kaţdý (podtrţeno dvakrát).
104. Dopis datovaný 27. XII. 1914
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0101.
Jeden přeloţený list obyčejného papíru, píše na něj jako na dvojlist.
Rozměry jedné strany 144×227 mm.
Deml pouţívá černý inkoust.
Lehce poškozený spodní okraj.
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105. Dopis z 2. I. 1915
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0102.
Jedná se o jeden list obyčejného papíru s tenkou podmalbou připomínající notové
osnovy.
Deml na něj píše jako na dvojlist a pouţívá pouze levou polovinu.

106. Pohlednice ze 7/4 [1916]
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0103.
Na dopisnici Bílkův dřevoryt Slavík svatého Bonaventury (z roku 1916).
Vydal Jakub Deml v Jinošově na Moravě.
Lehce poškozené okraje.
Deml píše černým inkoustem.
Razítko: Náměšť nad Oslavou, 7. IV. 1916.
Adresa:
Důstojný Pán
Evermod Balcárek
řeholní kanovník
Radonice
p. Slavětín
Čechy
Zvýraznění: Memento (jednou podtrţeno).
107. Dopis datovaný z 20/7 1917
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0021.
Jeden dvojlist obyčejného papíru je popsán ze tří stran černým inkoustem.
Rozměry jedné strany jsou 168v227 mm.
Zvýraznění: ţíňové (jednou podtrţeno).
108. Dopis datovaný z 31. I. 1918
Rukopis listu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0107.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 234×301 mm je popsán z jedné strany
černým inkoustem.
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109. Nedatovaný list z Jinošova (pravděpodobně druhá polovina března 1918).
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0108.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 235×300 mm popsaný z jedné strany černým
inkoustem.
Zvýraznění: prosím, prosím (jednou podtrţeno).
110. Dopis datovaný 18. IV. 1918.
Rukopis listu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0109.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 236×300 mm je popsán z obou stran černým
inkoustem.
Zvýraznění: dále, on sám, musím (podtrţeno jednou).

111. Dopis z 25. XI. 1920
Originál dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0110.
Tři listy obyčejného papíru o rozměrech 155×234 mm jsou popsány ze všech šesti
stran.
Deml pouţívá černý inkoust.
Poslední část textu (v edici pod podpisem) je psána jen na spodní polovinu strany.
V levém horním rohu první, třetí a páté strany je červeně natištěný text:
Vydavatelstvo
ŠLÉPĚJÍ
Bělá u Bezděze
Čechy
Zvýraznění: ještě, výrobní, nanejvýš, překvapilo, vloni, mohla (jednou podtrţeno).
112. Dopis datovaný 7/XI 1921 v Tasově
Originál uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0111.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 154×235 mm je popsaný z jedné strany
černým inkoustem.
V levém horním rohu červeně natištěný text (přes něj černá vlnovka inkoustem):
Vydavatelstvo
ŠLÉPĚJÍ
Bělá u Bezděze
Čechy
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113. Dopis datovaný na 27/7 1925
Rukopis dopisu uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0112.
Jeden list ručního papíru o rozměrech 162×203 mm je popsán z obou stran černým
inkoustem.
Lehce poškozené okraje.
114. Nedatovaná fotografie Pavly Kytlicové [pravděpodobně okolo 3. 10. 1927]
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0113.
Rozměry fotografie jsou 131×81 mm.
Text na zadní straně černým inkoustem.
Poslední poznámka, podle které fotografii řadím na toto místo, je psaná velmi
malým písmem.
115. Dopis datovaný na 22/3 1929
Rukopis uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0114.
Jeden dvojlist obyčejného papíru o rozměrech jedné strany 137×216 mm je popsaný
ze dvou stran černým inkoustem.
Zvýraznění: jiným (podtrţeno jednou); prosím (podtrţeno dvakrát).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… nechuť k jídlu.“).
116. Korespondenční lístek datovaný z 20/5 1937
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0116.
Korespondenční lístek je popsaný z obou stran černým inkoustem.
Rozměry lístku jsou: 105×147 mm.
Zvýraznění: pro sturčného průvodce (jednou podtrţeno); v adrese: Balcárek
(podtrţeno jednou), v Doksanech (podtrţeno dvakrát).
Adresa:
Slovutný Pán
p. archivář
E. V. Balcárek
kapitulár strahovský a farář
v Doksanech
Razítko: Roudnice nad Labem, 21/V 1937.
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117. Pohlednice se sv. Janem Nepomuckým datovaná z adventu 1947
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0117.
Obrázek od Karla Svolinského. S církevním schválením vydala Marie Rosa Junová
v Tasově.
Rozměry pohlednice jsou 151×104 mm.
Deml píše černým inkoustem.
Poslední věta v edici psána rukopisem M. R. Junové.
118. Fotografie Jakuba Demla z roku 1956 s věnováním V. E. Balcárkovi
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0118.
Rozměry fotografie 189×140 mm.
Věnování psáno černým inkoustem, pod textem kresba kytičky se čtyřmi okvětními
lístky a stonkem.
119. Dopis datovaný 24. II. 1959
Rukopis listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0119.
Jeden list obyčejného papíru o rozměrech 155×210 mm je popsán z jedné strany
modrým inkoustem.
Zvýraznění: prosím (jednou podtrţeno).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… k Strahovu.“).
120. Dopis datovaný na 2. III. 1959
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 71/83 0120.
Jeden dvojlist obyčejného papíru o rozměrech stran 155×210 mm je popsán modrým
inkoustem.
Deml píše na první a třetí stranu dvojlistu.
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… mi to přispěje“).
121. Korespondenční lístek datovaný 7. IV. 1959, v Tasově
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0121.
Rozměry dopisnice jsou 139×170 mm.
Deml píše modrým inkoustem.
Adresa:
Vysoce důstojný Pán
342

P. Evermod Balcárek
Doksany
Zvýraznění: Doksany (tiskací písmo).
Razítko: Tasov, 7. IV. 59.
122. Dopis datovaný ze dne 13. IV. 1959
Originál listu je uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0122.
Jeden list obyčejného papíru s rozměry 210×297 mm je popsán z jedné strany
modrým inkoustem.
Na zadní straně přípisek: „Úryvek z básně O. Březiny.“ (není psán Demlovou
rukou).
Zvýraznění: věřil (jednou podtrţeno).
Interpunkce: 2 tečky (za větou: „… Vaše jméno.“), 2 tečky (za větou: „… a věřil.“),
2 tečky (za větou: „… jakýsi nárok.“), 2 tečky (za větou: „… práce bez práce.“),
2 tečky (za větou: „… spidovatelského jha.“), 2 tečky (za větou: „… ad astra.“),
2 tečky (za větou: „… to nedokázal.“).
123. Nedatovaná pohlednice: Náměšť nad Oslavou
Originál uloţený v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0104.
Rozměry pohlednice jsou 136×87 mm.
Psáno fialovou pastelkou na zadní stranu.
Nákl. B. Řezníka, knihařství a papírnictví, Náměšť n. Osl.
Adresa:
Důstojný Pán
P. Evermod Balcárek
Velká Bíteš
Morava
Razítko: Náměšť nad Oslavou, datum nečitelné.
124. Nedatovaný korespondenční lístek
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0105.
Rozměry lístku jsou 141×90 mm.
Deml píše černým inkoustem na obě strany.
Zvýraznění: chleba (jednou podtrţeno); v adrese: Radonice (jednou podtrţeno).
343

Adresa:
Důstojný Pán
p. Evermod Balcárek
řehol. kanovník
Radonice
p. Slavětín v Čechách
Razítko: Náměšť nad Oslavou, datum nečitelné (snad 8. X.).
125. Nedatovaná pohlednice Tasov na Moravě [Fotografie Bosny]

Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0124.
Rozměry pohlednice jsou 136×87 mm.
Text je psaný černým inkoustem.
Foto Knoll Náměšť n. Osl.
Poznámka (v edici na konci) psána jiným rukopisem, pravděpodobně Pavly
Kytlicové.
Adresa:
Důstojný Pán
P. Evermod Balcárek
řehol. kanovník
Doksany
Čechy
Zvýraznění: v adrese: Doksany (jednou podtrţeno); pěknější, vázaný (jednou
podtrţeno).
Přípisky: nad „řehol. kanovník“ mezi řádky vepsáno „fará“.
126. Nedatovaná pohlednice Roţnova pod Radhoštěm. Partie ze Solance.
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0115.
Rozměry pohlednice jsou 135×82 mm.
Deml pouţívá černý inkoust.
Adresa:
Důstojný Pán
P. Evermod Balcárek
řehol. kanovník
farář
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Doksany
Čechy.
Razítko: Tasov, 9. XI. (rok nečitelný).
Zvýraznění: v adrese: Doksany (jednou podtrţeno).
127. Nedatovaná pohlednice Tasov z věţe.
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0125.
Nákl. Ant. Demla v Tasově.
Psáno červeným inkoustem.
Zvýraznění: pitomec pro čas i věčnost, Tasov (jednou podtrţeno).

128.Nedatovaný fragment, fotografie Demlova domu v Tasově
Originál uloţen v LA PNP Praha, fond Deml, i. č. 74/83 0123.
Jedna strana je popsána černým inkoustem.
Rozměry fotografie jsou: 138×88 mm.
Zvýraznění: celo-, polo-, polo-, čekám (jednou podtrţeno).
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10.

Soupis korespondence Vladimíra Evermoda Balcárka Jakubu
Demlovi
1. Dopis datovaný 4. XII. 1907
Rukopis je uloţený v LA PNP v Praze, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Dopis je psaný na jednom dvojlistu, čtyři popsané strany o rozměrech 111×174 mm.
Balcárek pouţívá obyčejný papír, uprostřed s průsvitkou „Fortuna mill“, píše
černým inkoustem.
Obrázky: malý kříţek (na začátku dopisu), značky pro oboustranný text (na konci
první a třetí strany).
Vpisky: po (vepsáno mezi řádky nad přeškrtnuté „na“ ve větě: „…na dotaz
P. Josefa na mně…“.
2. Dopis datovaný na neděli XIX. po Svatém Duchu 1910 [25. 9. 1910]
Uloţený v Praze v LA PNP Praha, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Jedná se o tři stránky rukopisu na jednom dvojlistu s rozměry jedné stránky 110×140
mm.
Autor pouţívá obyčejný papír s průsvitkou „Preciosa mill ivory paper“, píše černým
inkoustem.
Zvýraznění: zvlášť (jednou podtrţeno).
Vpisky: těch (vepsáno mezi řádky).
Přeškrtaná slova: začerněné slovo (za „viděl“ ve větě: „…abych aspoň někdy viděl
věřící…“).
3. Dopis datovaný in festo Derollationis S. Joannis B. 1910 [29. srpna 1910]
Dopis je uloţený v LA PNP Praha ve fondu Balcárek s i. č. 51 62.
Jedná se dvojlist papíru se třemi stranami rukopisu o rozměrech 110×175 mm.
Autor píše na obyčejný papír černým inkoustem, uprostřed průsvitka „Preciosa mill
ivory paper“.
4. Dopis datovaný v den sv. Siarda, opata řádu sv. Norberta, 1910 [14. 11. 1910]
Uloţený je v LA PNP Praha, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Balcárek píše na jeden dvojlist dvě strany rukopisu o rozměrech kaţdé strany
110×174 mm.
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Píše černým inkoustem na obyčejný papír s průsvitkou „Preciosa mill ivory paper“
uprostřed.
5. Dopis datovaný ze dne 14. 12. 1914
Rukopis je uloţený v LA PNP v Praze, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Jeden dvoulist obyčejného papíru s průsvitkou „Imperial century“ nahoře, popsaný
černým inkoustem ze dvou stran.
Rozměry jedné strany jsou 137×177 mm.
6. Dopis datovaný 20. 8. 1915
Uloţený je v LA PNP Praha, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Jedná se o jeden dvojlist obyčejného papíru popsaný po třech stranách černým
inkoustem. Rozměry stran jsou 160×220 mm. Na kaţdé straně se nachází průsvitka
s nápisem „Myrte mill“.
7. Dopis datovaný na 1. XII. 1920
Dopis je uloţený v LA PNP Praha ve fondu Balcárek s i. č. 51 62.
Jde o čtyři strany s rozměry 115×178 mm.
Balcárek píše na obyčejný papír černým inkoustem.
Zvýraznění: velice (podtrţeno jednou).
Vpisky: typo (vepsáno mezi řádky nad litografie).
8. Dopis datovaný z 20. 2. 1932
Dopis je uloţený v LA PNP Praha, fond Balcárek, i. č. 51 62.
Jeden dvojlist obyčejného papíru, tři strany rukopisu psaného černým inkoustem
o rozměrech 170×207 mm.
Vpisky: za jeho vlídná, přátelská slova i (nad větou: „Do smrti mu budu vděčen za
to…“); byl (nad „čím mně“).
Zvýraznění: 2 výt. a 3 výt. Šlépějí (počty výtisků podtrţeny dvakrát).
Přeškrtnutá slova: byl (na konci věty: „…čím mně byl jeho ţivot a příklad!“).
9. Dopisnice datovaná 25. 7. 1958
Pohled s motivem oltáře z doksanského kostela Panny Marie je uloţený v LA PNP
v Praze ve fondu Balcárek, i. č. 51 62.
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Rozměry jsou 89×138 mm. Text je psán černým inkoustem.
Razítko: Doksany, 25. 7. 1958.
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12.

Závěr
Z Demlových dopisů, stejně jako z celé jeho tvorby je patrné autorovo „přesvědčení,

ţe kaţdá maličkost z jeho ţivota je neobyčejná, mimořádná, hodná zvěčnění, hodná
čtení.“771 Toto tvrzení dokládá i sám básník v jednom z dopisů adresovaných Balcárkovi: „A
není ţádných maličkostí v našem ţivotě. Není ani jediné věci, která by nemohla býti
předmětem nejzboţnějšího rozjímání…“772 Přesně v tomto duchu Deml píše dopisy nejen
Balcárkovi, ale i dalším adresátům, přesně v tomto duchu je psána i řada jeho děl.
Namátkou uveďme celý cyklus Šlépějí, Rosničku, Domů… Dalo by se říci, ţe Demlova
tvorba epistolární se právě Šlépějím více neţ podobá. Autor svým adresátům na stříbrném
podnose předkládá běţné události svých všedních dnů, své pocity, touhy a plány. Nechává
je nahlédnout do dílny stále tvořícího básníka. Provádí je svým „theatrem mundi“.773
Otevírá jim svůj vnitřní svět, ale zároveň i vnější svět literární a politický. Vţdy se tu
objevují četné literární kritiky, ať uţ parafrázované, či přímo opisované. Vţdy tu stojí přítel
Březina, který vyprávěl…
Demlovy dopisy se neomezují na pouhý kontakt s adresátem, vţdy tu stojí nějaká
další postava, případně více postav, které k adresátovi promlouvají. Někdy je to formou
opisovaných dopisů, jindy formou dopisů parafrázovaných, někdy v podobě osobních
setkání. Deml činí adresátovo TY774 svědkem celého svého ţivota, a to ve všech jeho
sférách. „Kdybychom chtěli básnický svět Jakuba Demla nějak znázornit, nenalezli bychom
nic vhodnějšího nad jeviště středověkých her: nahoře nebesa, uprostřed země s očistcem
a dole plameny pekelné. Ve všech poschodích vesmíru se hraje najednou“.775 V některých
souborech svých dopisů se Deml staví do role reţiséra této hry. Můţeme si toho povšimnout
v korespondencích s Vladimírem Balcárkem, Josefem Ševčíkem, Leopoldou Tenorovou a
dalšími. Deml se tu staví do pozice toho, kdo rozděluje úlohy. Radí svým přátelům, co mají
komu říct, co napsat, kam se mají obrátit, co mají poslat jemu, co jiným, co mají dělat v tom
a tom případě, jak se chovat k tomu a tomu člověku, co mají číst, co číst nemají, jak mají
komu platit, kolik peněz mu mají poslat atd. V období Studia sám přijímá podobné rady od
Josefa Floriana, později výhradně od přítele Březiny.
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Ve svém divadelním představení uvádí básník na scénu několik postav hlavních
a nesčetné mnošství postav vedlejších. Málokterá z nich však má své postavení jisté. Často
tu dochází k rychlým a nečekaným proměnám z hlavní úlohy do role zcela bezvýznamné
a naopak. Váchal, Bílek, Fencl, Florian a spousta dalších by mohli vyprávět o tom, jaké to
bylo propadnout se z pozice hlavního herce aţ někam hluboko do zákulisí. Příznačnou pro
Demla je náhlost a nesmlouvavost těchto vzletů a pádů. Kolikrát stačí neopatrná věta,
obyčejné nedorozumění a během jediného dne se hlavní hrdina snese z nebes aţ do pekel
nevšímavosti a mlčení. V tomto kontextu pak můţe poněkud ironicky vyznít poznámka
z dalšího dopisu adresovaného Balcárkovi: „Pokud se vyznám v duších, toţ si myslím,
Evermode, ţe křivda, anebo řekněme přísnost, mezi přáteli spravuje se ţertem.“776
Jen malé mnoţství herců si udrţelo své postavení po celou dobu představení. Patřili
mezi ně ti, co zemřeli dříve, neţ se čekalo, jako např. Josef Polák či Josef Ševčík. Na zcela
výjimečné pozici stál vţdy Otokar Březina, i ten však zemřel daleko dříve, neţ se hra začala
chýlit ke konci. Pravděpodobně jediným hercem, který hrál svou úlohu prakticky po celou
dobu, od generálních zkoušek aţ po velké finále, byl Vladimír Evermod Balcárek.
V panteonu těch největších se zdrţel relativně krátce v letech 1912‒1913, tedy v období,
které mapuje zpracovávaná korespondence. Pak se postupně odsunul do role vedlejší, přesto
však rozhodně ne role bezvýznamné, o čemţ svědčí např. kniha Do lepších dob.
O tom, ţe se jedná o postavu stěţejní, vypovídá i básníkova důvěra projevená Balcárkovi ke
konci ţivota ohledně sestavení bibliografie Demlova díla.

12.1. Význam dopisů v díle Jakuba Demla
To, ţe Jakub Deml připisoval své korespondenci i korespondenci svých přátel velký
význam, podtrhují především jeho vydané publikace. Sám vlastním nákladem vydal soubor
dopisů Do lepších dob (1927) či svou oboustrannou korespondenci s Otokarem Březinou ve
třicátých letech, Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi (Tasov 1932) a Listy Jakuba Demla
Otokaru Březinovi (Tasov 1933). Dopisy zařazuje i do svých deníkových knih jako např.
Rosnička (1912), Domů (1912), Pro budoucí poutníky a poutnice (1913). Často bývá
Demlova korespondence součástí jeho Šlépějí.
Pro veřejné účely dopisy někdy mění, někdy ponechává v původním znění, jindy
zase vybírá pouze některé pasáţe. V některých případech ponechává svým adresátům
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jména, jindy je nahrazuje iniciálami, v dalších pak adresát zůstává skryt zcela. Vţdy záleţí
na situaci adresáta, Demla a především na funkci, kterou autor zveřejněnému dopisu
přisuzuje. Deml tímto způsobem nechával svou veřejnost nahlédnout do tajů své duše.
Nicméně stále zůstával pánem situace a přesně určoval, která tajemství a do jaké míry
budou či nebudou odhalena.
Mluvíme-li o Demlově čtenářské obci, neměli bychom zapomínat na to, ţe básník ve
většině případů dobře věděl, komu se jeho knihy dostanou do rukou. Několik svazků bylo
k dispozici knihkupcům, některé se jistě šířily i bez básníkova vědomí, většinu z nich ale
distribuoval osobně. Rozesílal své knihy převáţně přátelům a přátelům svých přátel.
O neuvěřitelné šíři této sítě svědčí jednak části dochovaných korespondencí rozeseté po
archivech a soukromých sbírkách dodnes, jednak Demlův dochovaný adresář z pozdější
doby, který zachycuje bezesporu jen zlomek kontaktů, které básník aktuálně potřeboval.777
Pokud bylo třeba, doprovodil básník své knihy tištěnou dedikací, dopisem či vepsaným
věnováním. Naznačil tak čtenáři cestu, po níţ by se měl vydat, aby dílo pochopil tak, jak
autor zamýšlel.
Číst Demlovo dílo bez korespondence je velmi náročné, ne-li zcela nemoţné. Neználi čtená dobové reálie, osobní „reálie“ Jakuba Demla a jeho přátel, jen stěţí pochopí všechny
roviny Demlova textu. Knihy Jakuba Demla v sobě skrývají nesčetné mnoţství rovin a
odboček, které nezasvěceným čtenářům zůstavají beznadějně skryté. Demlovo dílo je
především osobnost Jakuba Demla, jeho smysl pro humor, jeho ironie, jeho výbušnost, jeho
pověstný smích. Tyto dvě entity, autora a jeho dílo, od sebe nelze oddělit. Daleko více neţ u
jiných autorů tu platí, ţe „čteme Demla“ nikoli jen „knihy od Jakuba Demla“. Dopisy tak
mohou být jedním z klíčů, jeţ nám pomohou celé dílo otevřít, nebo alespoň některé jeho
části, jeţ nás naučí číst mezi řádky, kde toho často, a u Demla to platí dvojnásob, je napsáno
mnohem víc, neţ v samotném textu.
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