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Posudek bakalářské práce 

 

Monika Paskudová: Deníky Jakuba Demla z let 1912–1914 

 

Z rozsáhlého díla Jakuba Demla, vznikajícího přes půl století si Monika 

Paskudová vybrala ke své bakalářské práci poměrně krátké období a zároveň ty 

Demlovy publikace, které patří v jeho tvorbě z těchto let zdánlivě k těm „okrajovým“ a 

také jsou tak povětšině vnímány. Snad proto nevznikly o nich nějaké podstatnější práce 

či studie a stojí stranou obecného zájmu a nepřitahují k sobě pozornost jako například 

Moji přátelé, Můj očistec či Zapomenuté světlo, případně některá čísla Šlépějí, hlavně 

z 30. let, či ve své době Mé svědectví o Otokaru Březinovi. 

Dá se tedy bez nadsázky tvrdit, že práce Moniky Paskudové věnující se základně 

těmto Demlovým třem prvním publikovaným deníkům představuje první soustavnější 

práci, která se jimi zabývá systematicky a vcelku, byť jen pochopitelně na úrovni a 

v rozsahu, jak jí k tomu dává možnost podoba bakalářská práce. Přes tato ohraničení je 

třeba zdůraznit, že svou práci nepojala jen v úzkém omezení na danou problematiku 

danou základním tématem či zadáním, ale pokusila se ji zpracovat komplexně, tj. 

z hlediska žánru a funkce deníku ve světové i domácí literatuře, ať už historicky či 

literárně tvárně. Současně nezůstala stranou ani snaha prokázat, že tyto první Demlovy 

deníky tvoří v jeho dílo první uzlový bod, představující jak svou dokumentární, tak 

ztajeně svou tvárnou podobou východisko ke vzniku Demlovy, řekněme, „krásné 

literatury“, to je oněch děl, o nichž jsem se zmiňoval na začátku. Stejně tak se 

Paskudová aspoň v základním nárysu pokusila doložit, že od Demlových deníků se do 

jisté míry odvíjí přítomnost a proměny deníku jako literárního žánru v české literatuře 

v průběhu celého minulého století.  

Kompozičně je práce rozvržena do pěti hlavních kapitol: Deník jako žánr v české 

literatuře, Geneze a koncepce Demlova deníku, Charakteristika deníků, Místo deníků 

v díle J. Demla, Pokračování deníkové tradice po J. Demlovi, opatřených poddíly – už 

z toho je patrný onen širší záběr práce zmíněný výše.  

V pododdílu úvodní kapitoly načrtává Paskudová stručné dějiny deníku a 

původní jeho funkce v evropské literatuře, zmiňuje se nejen o Caesarových Zápiscích, 

ale také o denících českých od středověku k Máchovi atd. Zde bych rád obrátil její 

pozornost při dalším rozšíření práce na lodní deníky Cookovy, mající velký vliv na 

francouzskou literaturu (Baudelaire, Rimbaud), stejně jako Baugainvillovy na filozofii 
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(Diderot, Rousseau aj.), a tak působící zprostředkovaně později v české literatuře 

19. století i později.  

Následující kapitola Geneze a koncepce Demlova deníku a její pododdíl je 

věnován koncentrované „zprávě“ o Demlově místě a působení ve Florianově Studiu. 

Podoba staroříšských sborníků byla nepochybně inspiračním popudem ke vzniku toho, 

co dnes nazýváme „deníky Jakuba Demla“, stejně jako jejich poslání, shromažďování 

lidské pospolitosti či tehdy „obce přátel Božích“, v čemž se rovnomocně snoubilo 

Demlovo zaměření umělecké i kněžské. Významným elementem těchto sborníků byl 

dopis, ať už přátelům či odpůrcům. Tuto korespondenční funkci, tz. navazování 

spojitostí či souvztažností (baudelairovsky corespondences) se čtenářem – publikem 

obstarával ve Studiu především Deml, předurčený k tomu jak svým naturelem, tak 

stylistickým talentem, stejně jako niterným vztahem k Březinově básnické vizi lidské 

pospolitosti jako k jedné z možností překlenování tragického životního pocitu či 

existenciální úzkosti, jež Deml v tomto období definuje jako „život smrti mé“.  

V podstatě Paskudová to vše byť ne sice celkově ve všem všudy postihuje, ale 

v podání základní charakteristiky Demlova působení ve Studiu a jeho významu pro 

genezi vlastních Demlových „sborníků“ se nemýlí a podává ji přesvědčivě.  

Kapitola Charakteristika deníků vychází od postižení základní podoby 

Demlových prvních, ještě „soukromých“ deníků (především deníku K Březinovi, 1900–

1903) a přechází pak k jednotlivým deníkům z let (1912–1913), tedy k Rosničce, Domů 

a Pro budoucí poutníky a poutnice. K zachycení a specifikování jejich rozdílného 

charakteru, případně proměn od jednoho k druhému postupuje od popisu jejich vzhledu 

jako „krásné knihy“ – Deml totiž velmi dbal na grafickou i ilustrační vzhled svých 

publikací, už tím vyzdvihoval fakt, že jeho deníky jsou nedílnou součástí jeho celého 

díla, zdůrazňuje tím to, že nedělá žádného rozdílu mezi osobním deníkem a svou 

„krásnou literaturou“, navíc, že je vydává ne jako dokument, ale jako nový epický 

žánrový útvar, o čemž ostatně řekl: „Nečiňme rozdílu mezi dílem psaným a dílem 

konananým!“ „Konaným dílem“ myslel nepochybně deníky či tyto už zcela demlovské 

„sborníky“, neboť jejich funkcí bylo navazovat onu souvztažnost mezi lidmi, kterou si 

odnesl z období staroříšského, tzn. podat zprávu o své „situaci“, stejně jako jimi 

podávat „zprávu“ o dění ve společnosti, a tak se snažit vytvářet pospolitost teď už ne na 

základě náboženském, ale na principu přátelství a lásky, což posléze vyvrcholilo 

pokusem o vytvoření pospolitosti národní ve Šlépějích.  
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Paskudová dokládá, že podstatným elementem těchto „děl konananých“ a jejich 

základním stavebním prvkem je dopis či různě variovaná dopisová forma, ať už dopisů 

v ich či v er formě, takže ke slovu se dostává nejen hlavní hrdina, ale též jeho čtenáři 

(často recenzenti jeho knih), při čemž Deml velmi často pomíjí chronologii, a tím do 

popředí staví „trvalou přítomnost“, a tím chce vytvořit nepomíjející či „v ěčně trvalý 

časoprostor“ básnické vize své lidské pospolitosti. 

Paskudová nepochybně správně odhaluje, že metodou, která mu to umožňuje 

jsou asociativní postupy uplatňované v denících, vlastně stejně jako v ostatním díle, jak 

to dokládají v téže době Moji přátelé, v nichž básník pracuje nejen na základě 

překvapivých asociací, ale apostrofy mají povětšině též dopisovou podobu či tvar 

(Kopretina, Třtina, Muchomůrka atd.). Je tedy dopis, jak odhalují deníky, jedním ze 

základních kamenů Demlovy poetiky, viz např. Demlovo vrcholné dílo z 30. let 

Zapomenuté světlo, které je „dopisem o ztraceném dopisu“, tedy (svou skladbou či 

jedinečným tvarem rovněž asociativně budovaným „sborníkem“) o tragicky prožívaném 

rozpadu oné Demlem vysněné pospolitosti.  

Chtěl bych zde upozornit na jednu nepřesnost či záměnu, které jsem se dopustil 

při zadávání této práce, vyplývající z toho, jak Deml pracuje s „historií“ v prospěch 

„veliké všudypřítomnosti“ a jak u něho „vše souvisí se vším“. V denících se 

kalendářový čas proto asociativně prostupuje a Deml pořádá neustále tak nenadálá 

„přeskupení“, že jsem se při zadávání práce více zaměřil na Demlovo životopisné dění a 

pominul přesná vydání deníků. Takže Rosnička z roku 1912 je vydána dříve než Domů 

(1913) odehrávající se základně předtím, tj. v roce 1910, stejně tak Pro budoucí 

poutníky, soustřeďující se na Demlovo působení v církevní administrativě od samého 

počátku v roce 1902 a zároveň na současnost, vychází v září 1913. V titulu práce jsem 

deníky při jejím zadávání vymezil nuceným Demlovým „vyhnanstvím“ v Praze 1912–

1914, kde deníky povětšině (až na Rosničku) vycházely, a to v titulu automaticky 

přetrvalo. Za toto nedopatření či omyl se Monice Paskudové, která má oproti tomu 

dataci deníků ve své práci správně, omlouvám, stejně jako komisi při obhajobě. 

Spojitost prvních deníků a ostatního Demla díla, ať už motivickou či stavební, se 

Paskudová pokouší postihnout v následující kapitole Místo deníku v díle J. Demla, 

kterou  stejně jako závěrečnou kapitolu Pokračování deníkové tradice po J. Demlovi, 

pokládám z celé práce oproti ostatním za poněkud torzovitou. Je to ovšem zcela 

pochopitelné, obě tyto kapitoly jsou sice zřetelným a organickým závěrem a vyústěním 

celé práce, mají přesně vytčený cíl i postup, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 
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bakalářskou práci nemohl jejich výsledek dopadnout jinak, neboť právě téma těchto 

dvou kapitol vyžaduje delší průpravu, a to jak studia Demlova díla, tak příslušné 

původní i teoretické literatury.  

Domnívám, že Monika Paskudová velmi zdařile zpracovala zadané téma, navíc, 

jak jsem se už zmínil, doposud ve svém celku neprozkoumané, takže se mohla opírat 

jen o sporadicky soudy či názory na tuto část a období Demlovy tvorby. Podařilo se jí 

svou bakalářskou prací o těchto Demlových denících přesvědčivě doložit, že deníky 

nejsou okrajovou složkou Demlova díla, ale jeho integrální a neodmyslitelnou součástí, 

že jsou ohniskem, z něhož se paprskovitě rodí poetika celého Díla Jakuba Demla. Práce 

je navíc velmi dobře napsaná také po stránce stylistické.  

Doufám, že Monika Paskudová bude na svém tématu dále pracovat a předloží 

svou „malou monografií“o těchto Demlových denících přepracovanou zejména v oněch 

kapitolách, o nichž jsem zmínil, ale rovněž v ostatních směrech patřičně rozšířenou, 

prohloubenou atd. jako práci magisterskou.  

Navrhuji klasifikovat práci jako výbornou.  

 

 

                                                                                    PhDr. Vladimír Binar 

 

 

 

 

 

 

 

 


