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Anotace: Diplomová práce s názvem Listy Jakuba Demla Josefu Florianovi obsahuje edici 

všech známých dopisů spisovatele Jakuba Demla (1878–1961), které byly odeslány Josefu 

Florianovi. Korespondence z let 1903–1935 obsahuje 346 jednotek a pracuje s šesti prameny: 

s opisy dopisů pořízenými Jaroslavem Staňkem; s rukopisy uloţenými v MZM v Brně a LA 

PNP; s dopisy Josefu Florianovi, jeţ vydal Jiří Olič; s rukopisy ve vlastnictví dvou osob. 

Edice korespondence je doplněna o soupis dopisů, ediční poznámku a překlady cizojazyčných 

pasáţí. Doprovodná studie pojednává o ediční historii tohoto korespondenčního souboru, 

vztahu Jakuba Demla s Josefem Florianem v období jejich spolupráce a nastiňuje další 

badatelské úkoly související s touto edicí do budoucna. V tomto uspořádání vycházejí dopisy 

Jakuba Demla Josefu Florianovi tiskem poprvé. 
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edition of all the letters of the writer Jakub Deml (1878-1961). The correspondence from 

1903 to 1935 includes 346 units and exploits 6 sources: the copies of letters done by Jaroslav 

Staněk, handwritten letters archived in Moravian Museum in Brno and LA PNP, Prague, 

letters addressed to Josef Florian as edited by Jiří Olič and hand-written originals possessed 

by two private owners. The edition of the collected letters is accompanied by a list of letters, 

an editorial note and translations of excerpts which are not in Czech. An accompanying study 



deals with the editorial history of these collected letters, the relationship of Jakup Deml and 

Josef Florian in the time of their collaboration and provides an outline of the future research 
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1 Úvod 

 

Korespondence Jakuba Demla (1878–1961) vydavateli Josefu Florianovi (1873–1941) tvoří 

nejpočetnější z dosud známých souborů dopisů tohoto básníka: v současné době celý soubor 

z let 1903 aţ 1935 čítá na 346 jednotek. V době zadání této diplomové práce byla podstatná 

část dnes známých dopisů dostupná pouze v samizdatovém opisu Jaroslava Staňka ze 

sedmdesátých let 20. století,
1
 a několik dopisů z třicátých let v kniţní edici Jiřího Oliče.

2
 

Mým úkolem bylo soustředit všechny známé prameny k této korespondenci, vytvořit z nich 

edici a uvést ji do literárněhistorických souvislostí. Nakonec mě však rozmluva 

s Florianovým vnukem, výtvarníkem Janem Florianem, dovedla k originálům básníkových 

dopisů do té doby povaţovaným za ztracené. Jejich soubor, uloţený v Moravském zemském 

muzeu v Brně, je mnohem početnější neţ samizdatová edice (zhruba o sto dopisů více): proto 

bylo v první řadě nutné tento velmi početný a fragmentární soubor s mnoha nedatovanými 

poloţkami uspořádat, opsat, navrhnout a provést ediční úpravy a v neposlední řadě originály 

porovnat i s doposud dostupnými opisy. Tak se ukázalo, ţe se mezi opisy vyskytuje i několik 

listů, k nimţ zatím originály chybějí. Celý vzácný soubor Demlových listů Florianovi 

v Moravském zemském muzeu v Brně je tedy nejen početný, ale také zjevně neúplný a velmi 

pravděpodobně bude v následujících letech dále doplňován o další rukopisy, které se 

nacházejí v soukromých rukou, případně o jejich opisy. 

 Těţištěm následující diplomové práce je tedy edice doposud známých dopisů Jakuba 

Demla Josefu Florianovi, doplněná překladovými vysvětlivkami a stručným úvodem 

o charakteru korespondence, edičních zásadách a přehledem dostupných textových pramenů. 

                                                           
1
 Staněk, Jaroslav: Dopisy Jakuba Demla Josefu Florianovi. 70. léta 20. stol. LA PNP, Praha. Na tomto místě 

děkuji Vladimíru Binarovi, ţe počátek práce na edici dopisů Jakuba Demla Josefu Florianovi inicioval. 
2
 Deml, Jakub: Zakázané světlo. Výbor z korespondence z let 1930–1939. Ed. Jiří Olič. Praha – Litomyšl: Paseka, 

1999, s. 11–17.  
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2 Listy Jakuba Demla Josefu Florianovi (1903–1935) 

 

2.1 RÁZ KORESPONDENCE: REDAKČNÍ I JINÁ POŠTA. Jádro korespondence spadá 

do let 1905–1910, kdy se Jakub Deml plně účastní staroříšských aktivit (více Stankovič 

2008). Roku 1905, kdy se stává načas hlavním redaktorem Studia, píše Florianovi celkem 

87 dopisů, korespondenčních lístků a vzkazů na ústřiţku sloţenky, někdy píše i dvakrát 

denně. Tyto dopisy ukazují Jakuba Demla především jako administrátora Studia 

a dokumentují jeho redakční činnost. Píše věcně a referuje Florianovi o těch, kteří ještě 

nezaplatili nebo knihy vrátili či jimţ rozesílá upomínky či vyřizuje objednávky,
3
 zasílá 

Florianovi překlady či opisy konzistorních rozhodnutí. Demlovy součty dluhů Studia 

připomínají matematické úkoly. 

Vladimír Binar mi na počátku bádání řekl tato prorocká slova: „Budete botaničit na 

hřbitově,“ a dopisy Josefu Florianovi označil za „redakční poštu“. Svědčí o tom výmluvně 

mnoho míst v korespondenci, například podpis „Váš sekretář a pokladník Jakub Deml“ 

(8. 2. 1907) nebo zejména pro rok 1905 charakteristický úvod dopisu z 2. 8.: „Nemoha trpěti 

nepořádkem, znova jsem šlehl paprskem jednoty do rozběhlého stáda své administrace a pro 

Vás jsem konstatoval toto,“ po kterém následuje číslovaný výčet šesti odstavců, v nichţ 

pisatel sděluje tyto noviny: 1. Tiskař Jahoda píše Demlovi s politováním, ţe písma, které 

určili pro knihu Kalašové, nemá dostatek. Deml Jahodovi odepisuje, ţe v tom případě by byl 

nucen tu knihu zadat jiné tiskárně; 2. Deml radostně kvituje Florianův nákres titulní strany 

Maeterlinckova Pokladu pokorných a shledává jej velmi pilným; 3. Deml sděluje Florianovi, 

aby byl připraven opisovat svůj překlad z de Gourmonta, neboť jej chce Deml rozesílat 

v počtu dvě stě výtisků s Bílkovou Kapličkou světic; 4. Deml cituje lístek redaktora Nového 

ţivota Karla Dostála-Lutinova; 5. oznamuje, ţe Sigismund Bouška, který se zdrţel školami, 

rukopis pošle; 6. posílá Bílkovy vystříhané kresby, aby některé z nich Florian vybral 

k reprodukci...  

To je jeden z mnoţství dopisů referujících o věcech Studia. Demlovo zaujetí pro 

Studium lze jednoduše dokumentovat mnoha citacemi: „Exegese i červenc. Studium jsou 

vesměs na vandru po Čechách! Zuřím v rozesílání“ (10. 12. 1905), „bez Studia nevydrţím uţ 

ani den!“ (23. 2. 1906), „Včera bylo pilno v administraci Studia. Do půl čtvrté v noci […] 

Anna balila a já psal adresy“ (9. 3. 1906)…  

                                                           
3
 O vydavatelské praxi viz Bednářová, Jitka: Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: CDK, 2006. 
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Přesto tyto pracovní zprávy z období zájmu o Studium a Floriana (jeţ ukazují Jakuba 

Demla v jiné roli neţ jako básníka či kněze a jsou důleţité pro hlubší pochopení Demlova 

ţivota a díla), nejsou pouze redakční poštou, suchými dokumenty. I v rámci tohoto 

„redakčního“ období lze najít zmínky či texty na pomezí básnické výpovědi, jakési drobné 

barevné kamínky, jeţ skládají obraz o Demlu člověku: 

 

… od té chvíle, kdy jsem s Vámi šel k Vám, tou ranní cestou „přes“ Cidlinu, Ţeletavu 

a ještě kterousi vesnici (ti lidé tam jsou jistě všichni svatí!) – ustavičně mám na mysli 

tu cestu – a připadá mi, ţe jsem putoval do – nikoli „do“ – ale ţe jsem putoval rájem – 

a zdá se mi, ţe po celý svůj ţivot mohl bych vypravovati o této cestě, nepamatuji, ţe by 

která jiná tak krátko trvala, vůbec nevím, co se se mnou dělo – a myslím, ţe Vás těmito 

slovy nepotěším, – lidé spící – my šli kolem – my šli prostředkem jich, oni o tom 

nevěděli – prostředkem celého pokolení lidského my šli, a všechno spalo, ale 

podivuhodno, právě v tomto stavu spavosti jejich, tedy kdy nejméně se projevovali, my 

– já docela zřetelně viděl jsem záhadu jejich ţivota, všechny jejich skutky a řeči – 

a věřte mi, bylo mi líto těch spících – a nebylo mi jich přece líto – naopak viděl jsem je 

ozářené slávou jako snad nikdy – viděl jsem je všechny ve stavu milosti posvěcující, 

viděl jsem je jako nebešťany, protoţe spali – protoţe všichni nic nedělali, byli bez vůle 

– byli úplně v moci a vůli Jeţíše Krista, a kdyţ jsem si uvědomil, ţe Bůh je nechává 

spát, ţe na ně neleje svůj trest, jako očima Boţíma viděl jsem jejich ţivot – a miloval 

jsem je bez výjimky – neboť i ti, kteří snad do dvou, do třetí hodiny ještě hřešili – i ti uţ 

spali, kdyţ my dva šli jsme prostředkem jich – a proto všechny jsem miloval – celého 

světa lidi – neb jsem je viděl všechny spící – – – (30. 7. 1905) 

 

Na tomto místě proto ocituji pasáţe z básníkových dopisů, které ukazují víc neţ jen 

Demla redaktora, abych demonstroval jeho vlastními slovy rozmanité tóniny této 

korespondence. Jaký je Deml v dopisech Florianovi? 

 

Deml umírající: 

 

V případě náhlé smrti své opět potvrzuji za univerzálního dědice veškerého majetku 

svého pana Josefa Floriana, spisovatele ve Staré Říši. Do řečeného majetku svého 

počítám tuto i autorské právo na všechny vydané i rukopisné práce své. Novému ţivotu 

neodprodal jsem ţádných z těchto práv. Práce: Bílý medvěd, Světlo věčné, Člověk 
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v rouše fialovém, Noc, Hrad smrti, Letní dopoledne, Chvíle soumraku, Jed, Orli, 

Prorok zahrnuji pod titul: „Vivos voco / mortuos plango.“ (20. 5. 1909) 

 

Deml o Kryštofu Kolumbovi dětem v Šebkovicích vypravující: 

 

Dnes, ustrnuv se nad p. auditorem, jenţ od časného rána do 1/2 10. slouţil Bohu 

v Lesonicích a v kostele, doprovodil jsem ho do Šebkovic a tam za něj převzal jednu 

hodinu v II. třídě. Kaţdý hlupák, jakýmiţ slynou a jsou všichni kantoři i se svými 

inšpek+tory, by řekl, ţe jsem nic neučil, zatím však děti se se mnou smály půl druhé 

hodiny. Vypravoval jsem jim o králi Ferdinandu Katolickém, a o tom, jakou čeládku 

dostal blahoslavený Kryštof Kolumbus na cestu do Ameriky. Děti mně povídaly, ţe 

Kolumbus měl 120 – soudruhů! Srdečně jsem se rozesmál (čímţ ovšem v neváţnost 

upadla autorita zemské školní rady), a proto jsem jim o těch „soudruzích“, o králi 

Ferdinandovi (chichichi, to se mu děti nasmály!) něco historického vypravoval. 

Rozumí se, ţe o Kolumbovi mnohem víc. 

 Děti chudáci se těší, ţe k nim uţ pořád budu chodit! Proč je hloupí rodiče 

nepošlou – za mnou? (7. 4. 1908) 

 

Deml básník: 

 

Je potřeba se schoulit do lískového oříška, a tak, ukrytý, a lehký, oddán svému 

slunečku a bílé sladkosti, i svým nebezpečím – padat z větve na větev, na zem a býti 

pozvednut a rozkousnut takovým mládenečkem, který se jmenuje Smrt. Je potřeba 

zezout obuv, zahodit skla a hodinky a vůbec všechno, co nemají všichni a zač se 

stydíme u chudobných lidí… 

A potom si sednout na drn vedle svých ovcí a dívati se do vody a do dálky, kde 

slunce stalo se mlékem a nebe loukou zvoucí k odpočinku všechny. (září 1903) 

 

Deml bratr: 

 

Měl jsem skutečně v úmyslu poprositi Vás a Vaši sestru i manţelku, abyste přijali pod 

svou střechu Matyldu, sestru mou. Psal jsem otci, jen všeobecně, „aby k nám přijel 

s Matyldou, ţe se o ni postarám“ – jako odpověď přišlo psaní, které Vám přikládám: 

macecha v mé ţádosti viděla útok na sebe a dva dni prý z toho stonala – jakby ne, 
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dcera její vlastní, mazlíček „Mininka“ pak – jak by ona mohla konat nějaké práce 

domácí, jsouc v klášteře německém uzpůsobena k zaměstnání pouze ideálnímu, 

tj. k citeře a robení papírových růţí? (1906) 

 

Deml bez peněz, ţijící jen z milodarů: 

 

Kdyţ jsem odjíţděl (vlastně odcházel) z Martínkova, byl jsem podoben skácené hrušni, 

na kterou se všichni vrhnou, aby ji obrali do posledního plodu… Nakonec sběhnou se 

ještě kozy z vesnice a okoušou listy… (16. 11. 1906) 

  

 Deml bez adresy: 

 

 Mohl bych se podepisovati prostě: 

  

kněz z Náchoda 

  anebo Hochwürden von Náchod 

  Excellenz von Náchod 

  (co se nachodím!) (2. 5. 1910) 

 

 Deml o nebeské ptactvo pečující: 

 

P. S. V Českých Budějovicích bylo v neděli 2/II -37 °C. Nám v Tasově zmrzly toho dne 

všecky sýkorky aţ na jednu – a také ten poslední ze 3 našich kosů (my víme, co 

krmíme) leţel ráno zmrzlý pod naším oknem, paní Pavla ho našla, leţel naznak a vedle 

něho červená bobule planého šípku. (7. 2. 1929) 

 

 Deml Pavlu Kytlicovou zaopatřující: 

 

Před 1/2 9 večer, v pátek 29. I. vstav po probuzení (náhle jsem se probudil) z loţe, neb 

jsem byl nemocen a celé noci strachem o pí Pavlu a lítostí jsem nespal – honem jsem 

se oblékl a běţím přes chodbu do pokoje pí Pavly. Promluvil jsem na ni a ona mně 

a ošetřovatelce, pozdvihujíc ruce, dala znamení, abychom ji v lůţku posadili. Kdyţ 

jsme ji nadzdvihli, pootevřela oči a řekla namáhavě, neb mluvila uţ jen namáhavě, 

majíc jazyk docela suchý – řekla mně: „Zavolejte svatou Terezičku!“ Já: „Ale vţdyť 
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ona je tady, ona je u vás!“ Hned jsem uchopil malý relikviář s kostečkou z těla 

sv. Terezičky a přiloţil jej nemocné na ústa. Vroucně jej políbila a já jej poloţil na její 

srdce. Uchopila jej pravicí a sunouc jej po prsou tiskla jej na místa, kde cítila velké 

bolesti zápalu, aţ relikvii nechala leţet uprostřed prsou. Já se mezitím potichu 

a s lítostí modlil: „Svatá Terezičko, přijď! Volám tě svým kněţským slovem, kterým 

denně na oltář svolávám Slovo věčné: přijď!“ To mi bylo vnuknuto, a sotva jsem tuto 

tajnou modlitbu doříkal potřetí, ramena nemocné se zdvihla k hlavě (víte, pane 

Floriane, jak holubi drţí křídla, kdyţ uţ se snášejí na střechu svého domu!), srdce se 

zastavilo, tělo skleslo a na obličej pí Pavly sletěl úsměv tak náhlý a nápadný, ţe 

i ošetřovatelka se nad tím pozastavila a jen řekla: „Konec.“ A já nemohl pochybovati, 

kdo a kam odnesl duši zemřelé. (7. 2. 1932) 

 

 Deml zuřivý: 

 

 … já jsem dnes měl v noci hrozné sny. Moţná ţe přijdu o zdravý rozum. (10. 5. 1905) 

 

 Deml lahvičku inkoustu otvírající: 

 

Koupil jsem si lahvičku Günther-Wagnerova zinobru, a chtěje Vám některá slova 

napsati tímto sličným, „nesmazatelným“ jedem, málem ţe jsem svou krásymilovnost 

nezaplatil ţivotem: vyndávám zátku, a utrhl se mi celý vršek i s ní, takţe jsem si 

obarvil svůj „zbrusu“ nový stolek, a sklo lahvičky nařízlo mi při tom levý ukazováček. 

Vzpomněl jsem si, jak jste mne i proti tomuto jedu varoval, a jal jsem se okamţitě 

cucati ránu, div jsem si i kosti z kůţe nevysál. Naštěstí bylo (či jest) poranění jen 

nepatrné, sotva krev se ukázala, mimoto jsem si dal hlt koňaku „pro všechen případ“. 

(7. 8. 1908) 

 

 

2.2 VZTAH JAKUBA DEMLA K JOSEFU FLORIANOVI. SPECIFICKÝ TÓN 

KORESPONDENCE. POSTAVA JOSEFA FLORIANA V TVORBĚ JAKUBA 

DEMLA. Jakub Deml se s Josefem Florianem seznamuje „na popud O. Březiny 

prostřednictvím P. Josefa Poláka na počátku roku 1904“.
4
 Po příchodu do Babic se Jakub 

                                                           
4
 Binar, Vladimír: Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 2010, s. 254. 
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Deml stává na sedm let spolupracovníkem staroříšského Studia, vydává některé jeho svazky, 

tiskne v něm dopisy, překlady i původní práce, spolu s Florianem šíří známost lasalettského 

zjevení a propaguje papeţský dekret o kaţdodenním přijímání. Před opuštěním svého prvního 

místa v duchovní správě, Kučerova u Vyškova, Deml Florianovi zjevuje, ţe do Babic chce 

kvůli Březinovi, avšak po příchodu na nové působiště, kdy se nadšeně vrhá do práce pro 

Josefa Floriana, se začíná dřívějším přátelům odcizovat. Později to formuluje takto: 

„Seznámiv se s Florianem, velmi brutálně přetrhl jsem styky s Františkem Bílkem a s myslí 

lehounkou odcizil jsem se potom i Otokaru Březinovi.“
5
 Pod Florianovým vlivem chce začít 

s překladem sv. Hildegardy, posílá mu peníze a udává adresy, na něţ Florian můţe zasílat 

svoje překlady, navrhuje, ţe jeho knihy bude nabízet nakladatelům. Jak píše Iva Mrázková, 

Josef Florian byl „uhrančivou postavou jeho ţivota. Upnul se k němu s veškerou vášní své 

bytosti, podobnou té, jaká ho dříve poutala k Bílkovi.“
6
 Deml se stává ultramontánním 

katolíkem a osnuje plány spojené s Florianem:  

 

… musíte mi honem odevzdat znova veškerou administraci Studia – pak jistě, jistě 

postavíme tiskárnu, zřídíme univerzitu a uměleckou galerii – a zapálíme všechny 

banky a záloţny a na těch místech vytýčíme šibenice pro Machary, Judy… 

(9. 3. 1906)  

 

Deml je také horlivým zastáncem myšlenky ediční řady Studium, která staví na knihách 

Léona Bloy, Ernesta Hella či Barbeye dʼAurevilly, a tak kaţdý, kdo s jeho představou 

shromáţdit „stranu přátel Boţích“ nesouhlasil, musel se dostat s Demlem do konfliktu. 

Dopisy z tohoto období, ovlivněny klimatem Staré Říše, mají specifický cynický tón, jak 

dokládají například tyto citace: 

  

Zaplatíme všem: ševcovi, kominářovi, ţidovi, kamnářovi – a jestli nechtějí čekat, ať se 

oběsí! Můţete jim to ode mne vyřídit, anebo jim neříkejte nic, a uvidíme, co udělají! 

(7. 2. 1907) 

 

Váš lístek, kde mi oznamujete pohřeb opata novoříšského, naplnil mne „nestydatým“ 

jásotem: zas se pohnulo kus ledu v naší moravské louţi. (16. 10. 1908) 

                                                           
5
 Deml, Jakub: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Praha: Rudolf Škeřík, 1931, s. 84. 

6
 Deml, Jakub: Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I,  

1901–1906. Ed. Iva Mrázková. Praha: Dauphin, 2012, s. 483. 
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 Jaroslav Med si všímá v prostoru Staré Říše příklonu k expresionistické 

apokalyptičnosti v tvorbě Jakuba Demla a Bohuslava Reynka.
7
 Opět uvádím několik citací: 

 

Jedině o Vás se mi jedná, pravím-li, ţe skládám do Vás naděje, neboť tak rychle se 

blíţí konec světa, ţe uţ není na čase, abychom s někým debatovali, někoho 

přesvědčovali, etc. etc. (22. 10. 1908) 

 

Kaţdá doba má svou metlu, a dnes nehrnou se na Prahu Švédové, ani na Moravu 

Tataři, nýbrţ Antikrist se svými ţoldnéři, i očekávám, ţe Vy, pane maršálku, po boku 

Otty vykonáte svou povinnost. (18. 11. 1908) 

 

To víte, ţe se město Messina propadlo do země? Myslím, ţe jsme také měli něco proti 

Messině: zdá se mi, ţe messinský biskup mi zůstal dluţen odpověď na broţuru 

Melaniinu. A brněnský Hlas psal, ţe v Messině i biskup zemětřesením přišel o ţivot. 

Zkontrolujte tuto mou domněnku. (4. 1. 1909) 

 

 Deml dává Florianovi srdce, píše, ţe je mu Florian „nepostrádatelným alkoholem“, 

a dopisy jeho přijímá „jako vyhnanec poselství holubice“. V podobném duchu jsou i oslovení 

Florianovi: „Můj vztekle milovaný, v některých věcech jediný příteli“, „Neodvděčitelný 

Perlolovče“, „Redaktoru Studia panu Josefu Florianovi, příteli posledního ohně 

a v blahosklonnosti i příteli Našemu, posílá Jakub Deml rukopisy, panenskou potravu 

jedovatému chřtánu lítého draka, zvaného obecně a zatím Studium“.  

 Ovšem stejně dramaticky, jako přetrhl styky s Bílkem a odcizil se Březinovi, Deml 

odchází ze Staré Říše do Babic roku 1911 po roztrţce s Florianem.
8
 Počáteční podřízená 

pozice Demla vůči Florianovi se leckdy podobala vztahu syna k otci: 

 

… víte, ţe jsem na Vás navykl jak mládě na matku, bylo by třeba dobře, abyste 

ironizoval můj návyk anebo jiným způsobem jakýmkoli mne odnavykl – protoţe 

nemohu Vás vidět kaţdý týden dvakrát a tím chřadnu na duchu i na těle. (14. 1. 1907) 

 

                                                           
7
 Med, Jaroslav: „Pohledy z druhého břehu“. In: Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Praha: 

MAFRA, 2013, s. 22. 
8
 O důvodech rozchodu viz Stankovič, Andrej: Josef Florian a Stará Říše. Praha: Triáda, 2008, s. 67–96. 
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 Po prvním rozchodu se tento poměr mění, později si jiţ budou psát jako rovnocenní 

partneři. Přechodný chlad vůči Florianovi v době roztrţky dobře dokládá následující citace 

z dopisu s jiţ nepatetickým a prostým oslovením „Pane Floriane“: 

  

Mimoto opět Vás ţádám o všechen svůj majetek nemovitý, rukopisy, knihy (např. Acta 

S. Sedis), obrazy (Bílkův originál mého portrétu, originály Jíchovy, Kameníkovy) – 

rovněţ nejdéle do 14 dní, neb vím, ţe to nemáte tak zmateno, jak předstíráte. 

A podotýkám ještě, ţe za jednání nezletilého Stříţe činím zodpovědna Vás. 

Rozumí se, ţe ani Vám, ať jiţ před svou smrtí, nebo po ní, nedovoluji ze svých rukopisů 

ničeho uveřejniti. (21. 7. 1911) 

 

 Jako postava se v Demlově literární tvorbě Florian objevuje poprvé v deníkových 

knihách Rosnička (1912), Domů (1913), Pro budoucí poutníky a poutnice (1913) a znovu pak 

ve Šlépějích, zejména ve dvacátých a třicátých letech, kdy Deml s Florianem opět navazují 

korespondenci. Ve Šlépějích XII (1929) a XIV (1930) Deml zaznamenává jejich společný 

korespondenční boj s jaroměřickou městskou radou a dalšími adresáty za podobu náhrobku 

Otokara Březiny. On i Josef Florian se v listech opakovaně a nakonec marně zasazují za 

prostý kříţ, poukazují na to, ţe to bylo přání Otokara Březiny, a stavějí se proti záměru 

umístit na hrob sochu Františka Bílka Tvůrce a jeho sestra Bolest. Ve Šlépějích XVII (1931) 

zas Deml cituje Florianovy pochvalné glosy o Rodičích a dětech Pavly Kytlicové. Ve 

Šlépějích XVIII se k Florianovi obrací souhlasně i polemicky ve sporech s Jaroslavem 

Durychem o Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Proti tomu v pásmu dopisů ve Šlépějích XXV 

(1940) uţ Jakub Deml nešetří útoky proti Josefu Florianovi. 

 O tom, ţe Josef Florian v básníkově ţivotě a literární tvorbě zaujímá výsadní místo, 

plně svědčí i dosud nepublikovaný rozsáhlý rukopis (257 stran) jeho vzpomínek na Josefa 

Floriana z počátku padesátých let 20. století.
9
 Do vzpomínek zařazuje i autentické dopisy 

Josefa Floriana. Rukopis představuje zřejmě závěrečné Demlovo účtování s Florianem, 

a nejen to, básník prizmatem tohoto vztahu ‒ od počáteční fascinace aţ po rozchod ‒ 

rekapituluje i celý svůj ţivot.
10

  

 

 

                                                           
9
 Deml, Jakub: [Sedm let jsem u vás slouţil]. Nepublikovaný rukopis, soukromý archiv. 
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2.3 EDICE. PRAMENY. Korespondenční korpus listů Jakuba Demla Josefu Florianovi z let 

1903–1935 sestává z 346 jednotek (= tj. 273 dopisy + 58 korespondenčních lístků 

+  pohlednic + 4 ústřiţky sloţenek se vzkazem + 2 telegramy) a téměř všechny originály 

dopisů (vyjma 5 dopisů či Demlových opisů vlastních listů v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví a 4 rukopisů ve dvou soukromých sbírkách) jsou uloţeny 

v Moravském zemském muzeu v Brně (pozůstalost Josefa Floriana, historické oddělení – 

pracoviště dějin literatury MZM pod př. č. 9/2007).
11

 

 V přítomné edici jsem pracoval s šesti prameny: 1. s rukopisy uloţenými v MZM 

v Brně; 2. s rukopisy uloţenými v LA PNP v Praze;
12

 3. s jedním rukopisným dopisem 

z 1. 4. 1908, který je v soukromém vlastnictví; 4. se třemi rukopisnými dopisy z 22. 5. 1908, 

23. 10. 1908 a 18. 3. 1935, které jsem zakoupil v srpnu 2012 v antikvariátu Alfa v Brně; 5. se 

strojopisnými opisy dopisů pořízenými Jaroslavem Staňkem (dále zkráceně Staněk); 6. se 

šesti dopisy Josefu Florianovi, jeţ vydal Jiří Olič ve výboru z korespondence Zakázané světlo 

(1999).
13

  

 Hlavním pramenem byly rukopisy uloţené v Brně, všechny ostatní tento soubor pouze 

doplňovaly. V osmnácti případech jsem se musel bohuţel spokojit pouze s opisy dopisů, 

neboť jejich originály neznám: je to 17 dopisů ve Staňkově edici a 1 dopis z 19. 11. 1932 

u Jiřího Oliče. Tyto textové prameny však nejsou zdaleka úplné a vzhledem k podmínkám, 

v nichţ samizdatové rukopisy vznikaly, nejsou zcela spolehlivé. Ze srovnání těch dopisů, 

které máme k dispozici v originálu, se Staňkovou edicí vyplývá, ţe:  

1. některé rukopisy uloţené v Brně nejsou ve Staňkovi obsaţeny; 

2. Staňkovy strojopisné opisy nelze povaţovat za edici, s přihlédnutím k rukopisům obsahují 

velké mnoţství chyb, jde zpravidla o: nenáležité přepisy – překlepy, záměna písmen, 

nahrazení slova slovem podobným, lišícím se však významem, uţití jiného tvaru téhoţ slova, 

vynechání písmen či písmena navíc ap. (např. ac numerum m. ac munerum; odesílal 

m. odeslal; mile m. mdle; zjistit m. vyzvědět; nenávidět m. návidět; vidíte m. víte; Berounští 

                                                                                                                                                                                     
10

 Více o tomto rukopisu viz článek Pejchal, Igor ‒ Iwashita, Daniela: Vzájemná korespondence Jakuba Demla 

a Josefa Floriana (1903–1935) a rukopisné vzpomínky Jakuba Demla na Josefa Floriana. In: KOMU svěřiti tento 

list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. Praha: Památník národního písemnictví, 2011, s. 92–95. 
11

 Mimo Demlovy dopisy Josefu Florianovi jsou zde uloţeny také rukopisy Jakuba Demla jiným adresátům – 

Sigismundu Bouškovi, Antonii Florianové, Ludvíku Vránovi, Antonínu Ludvíku Stříţovi, Leopoldě Tenorové, 

Otto Albertu Tichému aj., opisy dopisů psaných konzistoři, kněţím a vysokým hodnostářům církve či několik 

rukopisů Pavly Kytlicové. 
12

 V LA PNP v Praze se rovněţ nacházejí některé dopisy Josefa Floriana Jakubu Demlovi (fond Jakub Deml, 

korespondence přijatá, sedm dopisů od Josefa Floriana z let 1914–1931), další jsou uloţeny v ZA Opava – 

pobočka Olomouc (fond pozůstalost Timothea Vodičky s písemnostmi Jakuba Demla, karton 40, inventární číslo 

306, asi 20 dopisů z let 1929 aţ 1933 a z roku 1935). Do této diplomové práce je však nezahrnuji. 
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m. Beuronští; Jinošově m. Jihlavě; nepodnikám nic bez Vašeho svolení m. nepodniknu nic bez 

Vašeho schválení; by m. byl, Rostějovskou m. Prostějovskou; Expectatio m. Exspectatio; 

posla m. poslal; přijedete m. přijdete atd.); vynechání slova či více slov (kdyţ se snášejí 

m. kdyţ uţ se snášejí, slyšel jsem tuto m. slyšel jsem častěji tuto; týţ dopis je podivuhodně 

chladným jako popel m. týţ dopis je podivuhodně stylizován a nechal mne chladným jako 

popel atd.); jiný slovosled (ba jest u nás m. ba u nás jest; střídají se po ty 4 dni m. po ty 4 dni 

střídají se; protoţe se můţe P. Ambroţ, svým časem, stát i kvardiánem m. protoţe se můţe stát 

P. Ambroţ, svým časem, i kvardiánem atd.). Navíc Jaroslav Staněk v samizdatovém přepisu 

nedůsledně vyznačuje Demlova podtrţení, pasáţe psané kurentem zpravidla vynechává úplně, 

místy nesprávně spojuje, anebo naopak nově vytváří odstavce a některé odstavce vůbec 

nepřepisuje, znače textové vynechání pomocí tří pomlček nebo teček (ale ani to ne vţdy, např. 

ze třiatřicetiřádkového dopisu z 12. 8. 1908 přepisuje pouze úvodních šest řádek a vynechaný 

text nevyznačuje). 

 Upozorňuji-li na tyto chyby, nechci tím zpochybňovat význam Staňkovy práce. Je 

třeba vzít v úvahu, ţe opis podstatné části korespondence Jakuba Demla Josefu Florianovi 

pořídil Jaroslav Staněk na psacím stroji v sedmdesátých letech pravděpodobně ve Staré Říši 

za nepříznivých podmínek a podstatnou část dopisů Josefu Florianovi textově, byť 

s nedostatky, alespoň uchoval (coţ bylo velmi prozíravé, jak uvádím dále)
14

 a patří mu za to 

uznání. 

 Ani Oličova edice se bohuţel nevyvarovala chyb (např. u dopisu z 5. 3. 1931 píše jak 

jsem byl v Kučerově m. jak jste byl v Kučerově; Přijel bych si pro něj. m. Přijel bych si někdy 

pro něj!; u dopisu z 18. 1. 1932: Modlete se za ní m. Modlete se za ni).
15

 Nezbývá mi tak neţ 

se u těchto ojedinělých případů, bez moţnosti kolace s originály, zatím smířit 

s pravděpodobnými různými odlišnostmi od původního Demlova textu. 

 

2.4 SPECIFIKA RUKOPISŮ. USPOŘÁDÁNÍ EDICE. Demlovy rukopisy jsou dobře 

čitelné (i kdyţ některé dopisy psal ve spěchu, např. zprávy typu: „Tento lístek píšu narychlo, 

                                                                                                                                                                                     
13

 Deml, Jakub: Zakázané světlo. Výbor z korespondence z let 1930–1939. Ed. Jiří Olič. Praha – Litomyšl… 

Paseka, 1999, s. 11–17. 
14

 To platí o celé strojopisné řadě souborů Demlových korespondencí, kterou vedl Vladimír Binar a v níţ byly 

kromě korespondence Florianovi opsány například Demlovy dopisy Čeňku Vořechovi, Janu Amosi Vernerovi, 

Vladimíru Holanovi a Vítězslavu Nezvalovi.  
15

 U hesla Florian, Josef editor uvádí, ţe vycházel ze „samizdatové edice korespondence“. Pokud vycházel tedy 

ze strojopisného opisu Jaroslava Staňka (?), není jasné, proč dopis z 19. 11. 1932 ve Staňkovi není, blíţe to není 

specifikováno; jména editorů Olič neuvádí a ani z krátké ediční poznámky na konci knihy nedokáţu usoudit, 

jaké textové zásahy si dopisy ve výboru vyţádaly. Olič, Jiří: Zakázané světlo. Praha a Litomyšl: Paseka, 1999, 

s. 148. 
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pan auditor totiţ posílá Václava schválně s jistým psaním do Budějovic na poštu – a tak jsem 

tuto svou trošku na bicykl přivěsil.“),
16

 a tak jsem během přepisování čelil pouze několika 

překáţkám: zejména bylo místy obtíţné určit, zda Jakub Deml píše písmeno velké, či malé 

(nejčastěji u písmene k), další problém jsem měl např. u odsazování textu, protoţe Deml text 

od levého okraje papíru odsazoval ne vţdy zřetelně. 

 V některých dopisech se vyskytovaly drobné kresby. V této edici je nahrazuji plným 

kolečkem (•), v předpokládané kniţní edici by však měly být pro dokreslení celkového 

charakteru dopisů reprodukovány. 

 Ne všechny rukopisy Jakub Deml datoval. Nedatované korespondenční lístky proto 

datuji podle poštovního razítka (je-li čitelné) a nezařazené dopisy ex post datuji podle 

obsahových indicií nebo ojediněle pomocí druhu a tvaru papíru, pokud ho Deml uţíval jen 

v určité době. Některé rukopisy se nepodařilo datovat, jsou tedy zařazeny na konci 

jednotlivých roků, do nichţ pravděpodobně náleţejí, a na konci souboru jsou 4 dopisy 

nedatované, jeţ se nepodařilo zařadit vůbec. 

 Demlovy opisy dopisů jemu adresovaných, jeţ jako přílohy posílal Josefu Florianovi 

a z nichţ se dochovaly jen některé, v této edici neuvádím a budou předmětem mého dalšího 

zkoumání. Výjimku představují především dopisy od Kateřiny Brablecové, jeţ Deml ve svých 

dopisech Florianovi citoval. Protoţe obsahují velké mnoţství nářečních tvarů a svým 

způsobem jsou jazykovou kuriozitou, ponechávám je textově neupravené, s výjimkou 

interpunkčních oprav (o jiných úpravách více viz Ediční zásady). 

 Pro účely této edice jsem sestavil soupis dopisů, který obsahuje všechny textové 

prameny. Celkem 346 jednotek adresovaných Josefu Florianovi
17

 řadím chronologicky. 

U kaţdé jednotky je před její datací uveden druh rukopisu: D = dopis, KL = korespondenční 

lístek, ÚS = ústřiţek sloţenky, PO = pohlednice, T = telegram, zároveň uvádím za datací 

jednotek místo uloţení nebo zdroj: S = Jaroslav Staněk, B  = Moravské zemské muzeum 

Brno, P = LA PNP, S. M. = soukromý majetek, I. P. = Igor Pejchal, J. O. = Jiří Olič. Soupis 

tak mimo jiné zřetelně ukazuje, o kolik je korpus dopisů Josefu Florianovi uloţený v MZM 

Brno ve srovnání s opisy Jaroslava Staňka obsáhlejší. Nejvíce relevantní jsou dosud zřejmě 

většině badatelů neznámé rané dopisy z let 1903–1904 (Staňkovy opisy začínají listem 

                                                           
16

 Dopis Josefu Florianovi, 23. 7. 1909. 
17

 V edici jsou zařazeny také ty dopisy či lístky, jeţ jsou adresovány Studiu či v jednom případě Dobrému dílu, 

jejich texty totiţ buď začínají oslovením Milý pane Floriane, nebo jsou (také) Florianovi určeny. 
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z 5. 1. 1905),
18

 dopisy z roku 1911, jeţ dokreslují bouřlivou atmosféru rozchodu 

s Florianem,
19

 a dopisy psané po tomto rozkolu z let 1922–1935, popisující mimo jiné 

Demlovu dojemnou péči o nemocnou Pavlu Kytlicovou. 

  

2.5 EDIČNÍ ZÁSADY. Při edičních úpravách jsem se řídil zásadami obsaţenými v příručce 

Editor a text
20

 a zejména zásadami, jeţ formulovaly Iva Mrázková a Daniela Iwashita v edici 

vzájemných dopisů Jakuba Demla a sochaře Františka Bílka Číslo jednací: láska
21

 přejímám. 

 1. Písařské chyby. V edici opravuji bez vyznačení ojedinělé písařské chyby (Cěkám 

→ Čekám, mů → můj, náhlen raněn mrtvicí → náhle raněn mrtvicí, nebe → nebo, pěnez → 

peněz, praţšský → praţský, trpělivje → trpělivě, jakci → jaksi). 

 2. Záhlaví dopisů. Kaţdý dopis označuji na levé straně záhlaví číslem, které odpovídá 

chronologickému pořadí listů a jejich soupisu. Dataci uvádím vţdy vpravo nahoře, a to 

i tehdy, kdyţ se datum vyskytuje na konci rukopisu; za podpisem jej ponechávám jen 

v případě, ţe je dopis datován dvakrát (např. u dopisu z 14. 10. 1905). 

 3. Kresby. Demlovy kresby v edici nejsou reprodukovány a jsou nahrazeny 

znaménkem •. 

 4. Grafické zvýraznění textu. Všechna zvýraznění v rukopise (jednoduché podtrţení, 

dvojité podtrţení, podtrţení vlnovkou) značím kurzivně. 

 5. JAZYK. Hlásková kvalita. V Demlových dopisech ponechávám stylisticky 

příznakové jevy (jabko, čtyry, oučty). 

 Opravuji dobové jevy, které byly motivovány snahou o jazykovou korektnost 

(netrouvá → netroufá, švakrová → švagrová). 

 Opravuji téţ měkká zakončování slov podle vzoru kost (nejčastěji opěť → opět, kořisť 

→ kořist, hrsť → hrst). 

 Sjednocuji rozkolísanou podobu některých slov s dvojí moţnou výslovností: 

poněvač/poněvadţ → poněvadţ. Opravuji cnost → ctnost. 

 Samohlásková kvantita. Většinu tvarů se zvláštní kvantitou (byť uţívaných 

nesystematicky) ponechávám – např. báchor, dvéře, nikdá, plíc, slunečku, úsilovně, ţabu. 

                                                           
18

 Výjimkou je Andrej Stankovič, jemuţ byly dopisy z tohoto období známy: v knize Josef Florian a Stará Říše 

správně uvádí dataci prvního dopisu Jakuba Demla Josefu Florianovi z 15. 6. 1903, jejţ psal spolu s Josefem 

Polákem. In: Stankovič, Andrej: Josef Florian a Stará Říše. Praha: Triáda, 2008, s. 40.  
19

 Také tyto dopisy jsou Staňkovičovi (kolik?) známy; na s. 94 cituje z dopisu Florianovi z 21. 7. 1911 (mylně 

uvádí datum 8. 7. 1911), avšak také Stankovič, tento mj. zkušený houbař ze staroříšských lesů, uvádí Demlův 

text volně ve Staňkově duchu: např. píše Rovněţ úroky jest zaplatiti m. Úroky rovněţ jest platiti. 
20

 Havel, Rudolf (ed.) a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: Paseka, 2006. 
21

 Deml, Jakub: Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Kniha I, 

 1901–1906. Ed. Iva Mrázková. Praha: Dauphin, 2012, s. 579–605. 
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 Kvantitu měním v těchto případech: administrator → administrátor, disciplin → 

disciplín, generalními → generálními, Italie → Itálie, genia → génia, sonaty → sonáty, 

terminu → termínu. 

 Slovotvorba a tvarosloví. Respektuji zvláštní tvoření slov, například Velkonocích 

a zachovávám archaický genitiv plurálu s koncovkou –ův (doutníkův, biskupův, exemplářův). 

Zachovávám akuzativ plurálu hromadíme si nepřátely. 

 Ponechávám téţ nářeční, archaické tvary či jinak odchylné tvary jako prácech, 

odběratel. Zachovávám zakončení několika podstatných jmen na -ism (katolicism, 

nacionalism, schematism). 

 Neopravuji měkčení v příčestích (např. nahraţena). 

 Skladba. Opravuji chyby v mluvnické shodě podmětu s přísudkem (např. Nový ţivot 

nebo Eva nevydali → Nový ţivot nebo Eva nevydaly). 

 6. PRAVOPIS. Při pravopisné úpravě se řídím platnými Pravidly českého pravopisu 

(Academia 1993). Podle dnešní kodifikace opravuji zejména psaní s/z v předponách i kořeni 

slov: například sklame → zklame, okásalé → okázalé, skrotl → zkrotl, zpropitným → 

spropitným; měním psaní přeloţek s/z: s kazatelny → z kazatelny, s větve → z větve, se všech 

stran → ze všech stran. 

 Upravuji pravopis u souhláskových skupin: ssají → sají, Johančinných → 

Johančiných, Paně → Panně. 

 Opravuji téţ pravopis tvarů zájmen mě/mně podle příslušného pádu (neb mě Husník 

tyto dni dluh připomíná → neb mně Husník tyto dni dluh připomíná, doposud na mě leţí → 

doposud na mně leţí). 

 Upravuji tvary kondicionálu (kdebychom → kde bychom, jakoby → jako by) a u psaní 

spřeţek se přikláním k progresivnější variantě: do dneška → dodneška, z paměti → zpaměti, 

k vůli → kvůli, na oko → naoko, mimo to → mimoto, na věky → navěky, na vlas → navlas, 

po tmě → potmě, přede vším → především, půl noci → půlnoci. 

 Opravuji zdvojené souhlásky ve slovech přejatých (adressu → adresu, afféra → aféra, 

annoncován → anoncován, applikovati → aplikovati, arrogance → arogance, debattovali → 

debatovali, Illiada → Iliada, illustrované → ilustrované, korrektury → korektury, tercetto → 

terceto) i dvojhlásky (dioecesí → diecézí, oekonomie → ekonomie, praefekta → prefekta, 

Tragoedie → Tragédie); doplňuji kvantitu (krokodila → krokodýla); opravuji psaní s/z 

(autorisace → autorizace, censor → cenzor, diecése → diecéze, exegese → exegeze, 

fariseové → farizeové, improvisace → improvizace, inserát → inzerát, konsistoř → konzistoř, 

poesie → poezie, recensentem → recenzentem, stigmatisovat → stigmatizovat, visitace → 
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vizitace); odstraňuji h ve skupině th (atheista → ateista, ethnografie → etnografie, rythmus 

→ rytmus, theologie → teologie, theorii → teorii); dále opravuji tyto jednotlivé případy: 

feuilletonista → fejetonista, lilije → lilie, portraitu → portrétu. 

 Čísla a číslovky. Číselné údaje uvedené číslovkou slovem nerozepisuji. Opravuji tyto 

jednotlivé případy: 7dmi → 7, 6.tý → 6. 

 Zkratky a zkrácené výrazy. Obecně pouţívané zkratky upravuji podle dnešního úzu: 

a j. → aj., t. j. → tj., na př. → např., t. zv. → tzv. Zkratky ostatní (např. č., př.) nerozepisuji. 

Zkratku titulu Dr. píši dr., a je-li skloňována (např. Dra), rozepisuji ji v patřičném tvaru (Dra 

→ doktora). 

 Vlastní jména a názvy. Ve vlastních jménech opravuji pravopis: Eats → Yeats, 

Eckhardta → Eckharta, Josýfek → Josífek, Lulla → Llulla, Ruysbrocha → Ruysbroecka. 

Opravuji téţ pravopis: Methodějem → Metodějem, Teresie → Terezie. Podle dnešního 

pravopisu opravuji psaní toponym: Byteše → Bíteše, Martinkov → Martínkov. 

 Velká písmena. Podle dnešních pravidel opravuji velké písmeno na malé 

u přídavných jmen vytvořených od vlastních jmen: Jinošovský → jinošovský, Lesonické → 

lesonické, Nikolčickém → nikolčickém, Třešťské → třešťské a v souladu s dnešní kodifikací 

píši pojmenování příslušníků antropologických skupin: Indiáni → indiáni či národů: němec 

→ Němec. Rozkolísaná velká písmena v názvech děl, časopisů a organizací sjednocuji: 

Katolická Moderna → Bílý Prapor → Bílý prapor, Dobré Dílo → Dobré dílo, Katolická 

moderna, Nový Ţivot → Nový ţivot. Neoficiální pojmenování funkcí píši s malým písmenem, 

např. Biskup → biskup. 

 Náboženská a církevní pojmenování. U většiny náboţenských výrazů ponechávám 

(ale nedoplňuji) velké písmeno jako výraz náboţenské úcty tak, jak je uţil Deml, např. svaté 

Přijímání, Mše svatá, Církev. 

 Interpunkce. Při úpravě interpunkce maximálně respektuji Demlův způsob 

umisťování čárek, ponechávám tedy čárky před souřadicími slučovacími spojkami, například 

Dnes přišel dopis Rainera Rilkeho stran autorizace, a posílám Vám i tento dopis; čárku 

doplňuji, kdyţ jde o chybu, například u vloţených vedlejších vět: Zapadalo slunce kdyţ jsem 

o Vás snil → Zapadalo slunce, kdyţ jsem o Vás snil; čárkou odděluji věty uvozené výrazy 

a kdyţ, a proto, a sice; ruším čárky oddělující infinitivní konstrukce, například: touţím, psát 

mu o Vašich Kruzích → touţím psát mu o Vašich Kruzích. 

 Uvozovky ruším jako výraz dobového úzu u názvů knih, časopisů, studií, obrazů 

a jiných artefaktů. Tyto názvy vyznačuji pouze velkým písmenem. Výjimkou jsou případy, 
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kdy by odstraněním uvozovek mohlo dojít ke změně smyslu (např. v dopise 160: Dále 

posílám sešitek básní Anny Simerské). 

 Použití různých typů uvozovek v rukopise sjednocuji na nejpouţívanější typ – „x“. 

 Pořadí uvozovek a interpunkce (.“ / “.) upravuji podle dnešních pravidel. 
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3 Soupis dopisů Jakuba Demla Josefu Florianovi 

 

Zkratky pramenů:  

S = Jaroslav Staněk, opisy rukopisů 

B = Moravské zemské muzeum Brno, pozůstalost po Josefu Florianovi 

P = Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze 

S. M. = soukromý majetek 

I. P. = Igor Pejchal 

J. O. = Jiří Olič 

 

Zkratky typů rukopisů: 

D = dopis 

KL = korespondenční lístek 

ÚS = ústřiţek sloţenky 

PO = pohlednice 

T = telegram 

 

1903 

1 D  15. 6. 1903 / B 

2 KL  17. 6. 1903 / B 

3 D  19. 6. 1903 / B 

4 KL  22. 6. 1903 / B 

5 KL  24. 6. 1903 / B 

6 D  září 1903 / B 

7 D  září 1903 / B 

8 D  19. 11. 1903 / B 

 

1904 

9 D  17. 1. 1904 / B 

10 KL  23. 1. 1904 / B 

11 D  2. 3. 1904 / B 

12 KL  22. 5. 1904 / B 

13 D  květen 1904 / B 
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14 D  4. 6. 1904 / B 

15 D  červen 1904 / B 

16 KL  16. 6. 1904 / B 

17 KL  20. 6. 1904 / B 

18 KL  21. 6. 1904 / B 

19 D  28. 7. 1904 / B 

20 D  říjen 1904 / B 

21 D  říjen 1904 / B 

22 KL  28. 10. 1904 / B 

23 D  9. 11. 1904 / B 

24 D  10. 11. 1904 / B 

25 D  po 25. 11. 1904 / S / B 

26 D  6. 12. 1904 / B 

27 KL  13. 12. 1904 / B 

28 ÚS  23. 12. 1904 / B 

29 KL  29. 12. 1904 / B 

 

1905 

30 D  5. 1. 1905 / S / B 

31 KL  9. 1. 1905 / S / B 

32 KL  15. 1. 1905 / B 

33 KL  19. 1. 1905 / B 

34 D  28. 1. 1905 / S / B 

35 D  30. 1. 1905 / S / B 

36 KL  22. 2. 1905 / B 

37 KL  5. 3. 1905 / B 

38 D  6. 3. 1905 / S / B 

39 KL  6. 3. 1905 / B 

40 D  po 6. 3., před 15. 3. 1905 / B 

41 KL  4. 4. 1905 / B 

42 KL  5. 4. 1905 / B 

43 D  7. 4. 1905 / B 

44 D  16. 4. 1905 / S / B 

45 D  19. 4. 1905 / S/ B 
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46 KL  29. 4. 1905 / B 

47 D  3. 5. 1905 / B 

48 KL  7. 5. 1905 / B 

49 D  7. 5 1905 / B 

50 D  10. 5. 1905 / S / B 

51 D  13. 5. 1905 / S / B 

52 D  29. 5. 1905 / S / B 

53 KL  7. 7. 1905 / B 

54 KL  8. 7. 1905 / B 

55 D  12. 7. 1905 / S / B 

56 D  13. 7. 1905 / S / B 

57 KL  22. 7. 1905 / B 

58 KL  28. 7. 1905 / B 

59 D  30. 7. 1905 / S 

60 KL  30. 7. 1905 / B 

61 D  2. 8. 1905 / S / B 

62 KL  3. 8. 1905 / B 

63 KL  9. 8. 1905 / B 

64 D  21. 8. 1905 / S / B 

65 KL  21. 8. 1905 / B 

66 D  24. 8. 1905 / B 

67 KL  24. 8. 1905 / B 

68 D  31. 8. 1905 / S / B 

69 KL  3. 9. 1905 / B 

70 KL  5. 9. 1905 / B 

71 KL  6. 9. 1905 / B 

72 D  7. 9. 1905 / S / B 

73 KL  7. 9. 1905 / B 

74 D  12. 9. 1905 / S / B 

75 D  12. 9. 1905 / S / B 

76 D  13. 9. 1905 / S / B 

77 D  22. 9. 1905 / S / B 

78 D  24. 9. 1905 / S / B (pouze 1. list) 

79 KL  24. 9. 1905 / B 
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80 KL  25. 9. 1905 / B 

81 D  27. 9. 1905 / S 

82 D  28. 9. 1905 / S / B 

83 D  3. 10. 1905 / S / B 

84 D  3.–4. 10. 1905 / B 

85 D  7. 10. 1905 / S / B 

86 D  8. 10. 1905 / S / B 

87 D  9. 10. 1905 / S / B 

88 KL  9. 10. 1905 / B 

89 D  10. 10. 1905 / S / B 

90 D  12. 10. 1905 / S / B 

91 D  13. 10. 1905 / S / B 

92 D  14. 10. 1905 / S / B 

93 D  25. 10. 1905 / B 

94 D  31. 10. 1905 / S / B 

95 ÚS  31. 10. 1905 / B 

96 D  3. 11. 1905 / S / B 

97 D  4. 11. 1905 / S / B 

98 D  5. 11. 1905 / S / B 

99 D  11. 11. 1905 / S / B 

100 D  14. 11. 1905 / S / B 

101 D  18. 11. 1905 / S / B 

102 D  22. 11. 1905 / S / B 

103 KL 2. 12. 1905 / B 

104 KL 3. 12. 1905 / B 

105 D  4. 12. 1905 / S / B 

106 D  5. 12. 1905 / S / B 

107 D  8. 12. 1905 / S / B 

108 D  10. 12. 1905 / S / B 

109 ÚS 11. 12. 1905 / B 

110 D  17. 12. 1905 / S / B 

111 KL 17. 12. 1905 / B 

112 KL 18. 12. 1905 / S / B 

113 D  30. 12. 1905 / S / B 
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114 D  31. 12. 1905 / S / B 

115 KL 1905 / B 

116 D  podzim/zima 1905 / S / B 

 

1906 

117 D  12. 1. 1906 / B 

118 D  13. 1. 1906 / S / B 

119 KL 15. 1. 1906 / S / B 

120 KL 16. 1. 1906 / B 

121 D  19. 1. 1906 / S / B 

122 D  21. 1. 1906 / S / B 

123 D  22. 1. 1906 / S (pouze 1. list) / B 

124 D  27. 1. 1906 / S / B 

125 D  30. 1. 1906 / S / B 

126 D  10. 2. 1906 / S / B 

127 D  16. 2. 1906 / S / B 

128 D  23. 2. 1906 / S / B 

129 D  24. 2. 1906 / S / B 

130 D  26. 2. 1906 / S / B 

131 KL 26. 2. 1906 / S / B 

132 D  7. 3 1906 / B 

133 D  9. 3. 1906 / S / B 

134 D  11. 3. 1906 / S / B 

135 D  14. 3. 1906 / B 

136 D  15. 3. 1906 / S / B 

137 KL 15. 3. 1906 / B 

138 D  16. 3. 1906 / B 

139 D  22. 3. 1906 / B 

140 D  23. 3. 1906 / S / B 

141 D  24. 3. 1906 / S / B 

142 D  27. 3. 1906 / B 

143 D  30. 3. 1906 / S / B 

144 D  4. 4. 1906 / B 

145 D  7. 4. 1906 / S / B 
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146 D  11. 4. 1906 / S / B 

147 D  12. 4. 1906 / B 

148 D  8. 5. 1906 / S / B 

149 D  21. 5. 1906 / B 

150 D  26. 5. 1906 / S / B 

151 D  13. 6. 1906 / B 

152 D  4. 9. 1906 / S / B 

153 D  po 6. září 1906 / B 

154 D  13. 9. 1906 / S / B 

155 D  9. 11. 1906 / S / B 

156 D  12. 11. 1906 / S / B 

157 D  16. 11. 1906 / S / B 

158 D  25. 11. 1906 / S / B 

159 D  26. 11. 1906 / S / B 

160 D  16. 12. 1906 / S / B 

161 D  21. 12. 1906 / B 

162 D  23. 12. 1906 / S / B 

163 D  29. 12. 1906 / B 

164 D  1906 / S / B 

165 D  1906 / B 

166 D  1906 / B 

 

1907 

167 D  7. 1. 1907 / S / B 

168 D  14. 1. 1907 / S / B 

169 D  15. 1. 1907 / S / B 

170 D  20. 1. 1907 / S / B 

171 D  25. 1. 1907 / S / B 

172 D  2. 2. 1907 / S / B 

173 D  4. 2. 1907 / S / B 

174 D  7.–8. 2 1907 / S / B 

175 D  19. 2. 1907 / S / B 

176 D  26. 2. 1907 / S / B 

177 D  1. 3. 1907 / S / B 
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178 D  5. 3. 1907 / S / B 

179 D  5. 3. 1907 / S / B 

180 D  26. 3. 1907 / S / B 

181 D  27. 3. 1907 / S / B 

182 D  4. 12. 1907 / B 

183 D  prosinec 1907 / B 

 

1908 

184 D  5. 2. 1908 / S / B 

185 D  19. 2. 1908 / S / B 

186 D  27. 2. 1908 / B 

187 D  7. 3. 1908 / S 

188 D  12. 3. 1908 / B 

189 D  13. 3. 1908 / S 

190 D  15. 3. 1908 / S 

191 D  23. 3. 1908 / S 

192 D  24. 3. 1908 / B 

193 D  26. 3. 1908 / S 

194 D  1. 4. 1908 / S. M. 

195 D  3. 4. 1908 / S / B 

196 D  6. 4. 1908 / S / B 

197 D  7. 4. 1908 / S / B 

198 D  7. 4. 1908 / S / B 

199 D  14. 4. 1908 / S / B 

200 D  15. 4. 1908 / B 

201 D  23. 4. 1908 / B 

202 D  3. 5. 1908 / B 

203 D  4. 5. 1908 / B 

204 D  13. 5. 1908 / S / B 

205 D  14. 5. 1908 / S / B 

206 D  21. 5. 1908 / S / B 

207 D  22. 5. 1908 / I. P. 

208 D  28. 5. 1908 / S / B 

209 D  25. 7. 1908 / S / B 
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210 D  25. 7. 1908 / S / B 

211 D  3. 8. 1908 / S / B 

212 D  4. 8. 1908 / B 

213 D  7. 8. 1908 / B 

214 D  8. 8. 1908 / B 

215 D  10. 8. 1908 / B 

216 D  11. 8. 1908 / B 

217 D  12. 8. 1908 / S / B 

218 D  29. 8. 1908 / S / B 

219 D  7. 9. 1908 / B 

220 D  7. 9. 1908 / B 

221 KL 9. 9. 1908 / S / B 

222 D  10. 9. 1908 / B 

223 KL 14. 9. 1908 / B 

224 D  15. 9. 1908 / B 

225 D  18. 9. 1908 / B 

226 D  21. 9. 1908 / S / B 

227 D  23. 9. 1908 / B 

228 D  30. 9. 1908 / B 

229 D  1. 10. 1908 / B 

230 D  6. 10. 1908 / B 

231 D  14. 10. 1908 / S / B 

232 D  16. 10. 1908 / S / B 

233 D  17. 10. 1908 / B 

234 D  18. 10. 1908 / B 

235 D  21. 10. 1908 / B 

236 D  22. 10. 1908 / S / B 

237 D  23. 10. 1908 / I. P. 

238 D  5. 11. 1908 / S / B 

239 D  7. 11. 1908 / B 

240 D  9. 11. 1908 / S / B 

241 D  12. 11. 1908 / B 

242 D  18. 11. 1908 / S / B 

243 D  26. 11. 1908 / S / B 
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244 D  5. 12. 1908 / B 

245 D  9. 12. 1908 / B 

246 D  15. 12. 1908 / S / B 

247 KL 15. 12. 1908 / B 

248 D  24. 12. 1908 / B 

249 D  26. 12. 1908 / B 

250 D  1908 / B 

 

1909 

251 D  leden 1909 / B 

252 D  4. 1. 1909 / S / B 

253 D  12. 1. 1909 / S / B 

254 KL 25. 1. 1909 / B 

255 D  29. 1. 1909 / S / B 

256 D  3. 2. 1909 / B 

257 D  4. 2. 1909 / B 

258 D  5. 2. 1909 / B 

259 D  6. 2. 1909 / S / B 

260 D  12. 2. 1909 / B 

261 D  14. 2. 1909 / B 

262 D  15. 2. 1909 / B 

263 D  15. 2. 1909 / B 

264 D  po 15. 2. 1909 / B 

265 D  20. 2. 1909 / S / B 

266 KL 23. 2. 1909 / B 

267 D  25. 2. 1909 / S / B 

268 D  březen 1909 / B 

269 KL 4. 3. 1909 / B 

270 D  8. 3. 1909 / B 

271 D  13. 3. 1909 / S / B 

272 D  30. 3. 1909 / S / B 

273 D  20. 5. 1909 / S / B 

274 D  13. 7. 1909 / S / B 

275 D  23. 7. 1909 / B 
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276 PO srpen 1909 / B 

277 D  5. 12. 1909 / S / B 

 

1910 

278 D  26. 1. 1910 / B 

279 D  3. 2. 1910 / B 

280 D  29. 4. 1910 / S / B 

281 D  29. 4. 1910 / B 

282 D  30. 4. 1910 / S / B 

283 KL 30. 4. 1910 / B 

284 D  2. 5. 1910 / S / B 

285 D  květen 1910 / P 

286 D  18. 10. 1910 / S / B 

287 D  22. 11. 1910 / S / B 

288 D  30. 11. – l. 12 1910 / S / B 

289 D  1. 12. 1910 / S / B 

290 D  1. 12. 1910 / S / B 

291 D  18. 12. 1910 / S / B 

292 D  21. 12. 1910 / S / B 

293 D  na samém prahu 1911 / S / B 

294 ÚS 31. 12. 1910 / B 

 

1911–1935 

295 D  17. 5. 1911 / S 

296 D  5. 6. 1911 / B 

297 D  25. 6. 1911 / B / P 

298 D  3. 7. 1911 / B 

299 D  21. 7. 1911 / B 

300 D  26. 10. 1911 / B 

301 KL 17. 6. 1922 / B 

302 D  31. 12. 1925 / B 

303 D  4. 2. 1929 / B 

304 D  7. 2. 1929 / B / P 

305 D  18. 3. 1929 / S 
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306 D  7. 4. 1929 / S 

307 PO 23. 4. 1929 / B 

308 D  23. 5. 1929 / B / P 

309 D  27. 6. 1929 / B 

310 D  30. 4. 1930 / B 

311 D  5. 9. 1930 / B 

312 D  29. 9. 1930 / S / J. O. 

313 KL 31. 1. 1931 / B 

314 D  3. 2. 1931 / B 

315 D  5. 3. 1931 / S / B / J. O. 

316 PO březen 1931 / B 

317 PO 8. 4. 1931 / B 

318 D  12. 4. 1931 / B 

319 D  po 22. 4. 1931 / S 

320 KL 5. 5. 1931 / B 

321 D  6. 6. 1931 / S / B 

322 PO 26. 8. 1931 / B 

323 D  10. 11. 1931 / S / B 

324 D  22. 11. 1931 / S / J. O. 

325 D  12. 12. 1931 / B 

326 D  1932 / S / B / J. O. 

327 D  18. 1. 1932 / S / J. O. 

328 PO 20. 1. 1932 / B 

329 T  27. 1. 1932 / B 

330 T  30. 1. 1932 / B 

331 PO po 30. 1. 1932 / B 

332 D  7. 2. 1932 / S / B 

333 KL 12. 2. 1932 / B 

334 D  19. 2. 1932 / B 

335 D  po 17. 3. 1932 / S 

336 PO červenec 1932 / B 

337 D  19. 11. 1932 / J. O. 

338 D  24. 3. 1933 / S / B 

339 PO 11. 7. 1933 / B 
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340 D  po 15. 11. 1934 / B 

341 D  18. 3. 1935 / I. P. 

342 D  1. 4. 1935 / S 

 

nedatováno 

343 D  nedatováno / B 

344 D  nedatováno / B 

345 KL nedatováno / B 

346 D  nedatováno / P 
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4. Edice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… kromě drštky a hnoje nic jiného není váţným… (z dopisu 22. 11. 1910) 
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† Kučerov 15. června 1903 

 

Pane! 

 

Máme ţivou radost z Vašich překladů z Bloy – a aţ vykonáte toto, jsme jisti, ţe tato nová 

Vaše bibliotéka nezanikne. 

Pošlete své překlady také na adresu: 

Josef Polák, kooper. v Lulči u Vyškova. 

 

Vám oddaný 

Jakub Deml 
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2  

[17. 6. 1903] 

 

Račte poslati překlad z Bloy: 

Františku Dohnalovi, kooperátoru v Nových Hvězdlicích. 

 

Váš 

J. Deml 
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Kučerov 19. VI. 1903 

In die Sanctissimi Cordis Jesu
22

 

 

Můj milý! 

 

Jsem Ţebrák jako Vy a bezpochyby si nemáme čeho říci: tajemství hoří kolem nás a máme 

jen jedinou bolest, ţe to Všechno nemůţeme vpravit do jednoho slova a podati světu jako 

uzenku – nebo já nevím, jsou-li ještě jiné chutě a jiný hlad neţli masa a piva. Vím, ţe slova, 

která jste mi poslal, neplatí tomu sedmeru – ale symbolu jeho a jakémusi Číslu, které je také 

tak liché a právě tak rohaté, ţe se ho opravdu nedá nikde potřebovat, zvláště kdyţ naše zámky 

a chrámy a kriminály všechny jsou do čtverhranu. Sami nejlépe víme, ţe naše křiky nejsou 

náš pravý hlas a ţe se tím osamocujem, ztrácíme ţeny, děti a vlast a bijeme hlavou do zdi 

blázinců: tam nás opatruje láska křesťanská. Litují nás. Plakali, kdyţ nás svazovali provazy. 

Plakali, kdyţ odnášeli nás do vozu pokrytého. Máme kousek svobody, jim nezbylo nic. 

Nemají na ni času. Od rána do večera jsou zaměstnáni odstraňováním bláznů. 

 Snad bych Vám nepsal, ale více neţ niklu a mědi potřebujeme slova. A Vy máte Ţízeň 

po Slově. K té Vám gratuluju. Máte pořádnou ţízeň. Nedávejte nic zadarmo. Nechtějte být 

zuřivým. Ale ne! křičte jen dál, křičte, ţe Jste nahý, ale nepotřebujete cáru milosti, ţe 

bezpochyby vydrţíte do rána, ale ţe se neprosíte o den druhý. Neříkám, ţe jsem si Vás 

zamiloval, kdo pak to ví! a kdo vládne nad námi! a kdo ví, komu jsme své srdce zadali! ani 

my toho nevíme! Jen výjimkou! Ale nezapomenem! nezapomenem! „Políbení první“ je tu 

symbolem. Ale co chceme víc? vţdyť my vystačíme s řečí masařů. Kůň jako kůň. Jen ho 

říditi. Jen aţ si obhlédnem své království a raby, vojska, rebely, budeme ţít v míru. Mlčet 

budeme. Necháme dmout se jen vlny, blýskat pohoří a to slunce na nebi: řeč věcí sama 

dostačí. Tu touhu jsem ve Vás uviděl, a proto uţ mlčím. Těţko je mně mlčet…! 

 Spatříte-li p. Březinu, řekněte Mu, ţe má choroba mozková se jenom zhoršila… a ţe 

mně bolí oči… jsem tak změkčilý slzami a tím se mi kazí zrak… řekněte Mu, ţe se plazím po 

zemi a lehám do Jeho šlépějí… a řekněte Mu, ţe jsem proto oslepl… a ţe Ho pozdravuji – 

a aby se modlil za bratra a za ţebráka. 

 

J. Deml 

                                                           
22

 V den Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova. 
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Ty adresy –? 

 Nu jediný Josef (P. Josef Polák kaplan v Lulči): toho svěřuji Vaší duši, kdybych měl 

brzo umřít – je tvrdý katolík a je tak chudobný, ţe mně nabídl ţivot! Aţ budete psát Historii 

Hladova, prosím na něj nezapomeňte… nemá sice básnický talent, ale má talent člověka 

a rozumí kývání Noci, miluje Hella a Bloy, pálí kacíře, málem by se byl zmýlil v Březinovi, 

vedl Ho také na hranici a měl jsem jej co zadrţet – to byla otázka našeho přátelství a on mně 

uvěřil – prosím Vás, milujte ho. Má celého Hella a Bloy v originále, a protoţe já pro nepatrné 

své nadání rozumové nemohu se naučit francouzské mluvnici, on, to je bratr Polák, 

v největším svém pilnu a v největší únavě svého povolání posílal mi archové listy – překlady 

z Hella a Bloy. Nezoufejme, kdyţ ještě jeden na zemi, Chudáček. 

Je z Telče, tedy Váš krajan, a sotva jsem mu dopsal, ţe překládáte Bloy, on je nad tím 

u vytrţení a ţe si u Vás taky objedná. 

Potom můţete poslat na adresu: 

Antoň Klempa, kaplan, Slavonice (Zlabings), člověk, který se chytne jako máslo, 

medituje, ale nemá jediné kosti, snad ani chrupavky a ţvaní nesmysly – já mu Váš překlad 

doporučím. Fr. Dohnala, kaplana v Nových Hvězdlicích, jsem Vám jiţ udal. 

Ještě Vám pošlu adresu Gryce – a to jsou všichni, které jsem za čtyry leta bohoslov. 

studií poznal, ţe dovedou přistoupit k Ohni s jistou němotou a pokorně. 

Potom můţete poslat na: František Grivec, teolog 

    Innsbruck (Theologisches Convict) 

Jest to týţ, který napsal rozsáhlou studii o Díle Březinově do slovinského Katol. 

Obzornik. Vzpomenu-li si na jiné, ještě Vám udám. Pozdrav! 
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[22. 6. 1903] 

 

Milý Pane! 

 

V té věci (Bloy) obraťte se ještě na tyto lidi: 

 

Fr. Šrom, bohoslovec, Brno, alumnát 

Josef Skalický, bohoslovec, České Budějovice 

Fr. Odvalil, bohoslovec v Olomouci 

Miloslav Hýsek, VII. čes. gymnázia, Brno, Šmerlingova ul. 

 

Při těchto všech můţete se odvolati na mě (bude-li vůbec potřeba), znám je buď 

osobně, nebo z jejich myšlení. P. Hýsek má ke mně důvěru, je schopný; jsem jist, ţe Vám 

rozšíří Bloy mezi gymnazisty. 

 

V oddanosti 

Jakub Deml 

 

Pošlete i p. Fr. Mašterovi, 

 úředníku drah, Třebíč 

Smila Osov. třída. Ale tomuto pánovi se o mně nemiňte, zahloubává se nad 

Schopenhauerem a je ateista. Dopisujem si. 
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[24. 6. 1903] 

 

Pane! 

 

Další adresy: 

 

Ladislav Tomášek, kaplan u sv. Tomáše v Brně 

Eduard Gryc, kooperátor v 

           Ţidlochovice u Brna 

Karel Endl, kooperátor v Bystřici pod Pernšt. 

 

Oddaný 

J. Deml 
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Kučerov, září 1903 

 

Pane! 

 

Pravda, nepsal jsem Vám dlouho a jsem dluţen odpověď. Přál jste si mě vidět. Těţko Vám to 

říci jedním slovem. Vůbec těţko mluvit. Skučel bych jak vichřice. Nemám peněz a do 

Chýnova jsem jel za p. Březinou. Nemohl se tedy odbývat náš sjezd jaroměřský. Ba ţe mě to 

mrzí. Co dělat. Ani já ani Vy nemáte peněz a Dostál má cosi jiného… Baţe, dobře na světě… 

A Vy mně nemůţete ani dost málo závidět – To jste Vy: tak vypadá svoboda – to jsem já 

a jiní: pořádek a povinnost – p, p – to je retnice, tyto souhlásky se učí dítě naposled. 

Co bych psal? Pozdravuji Vás! 

 

Jak. Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7 

L. Ch.!
23

 

(Kučerov, září 1903) 

 

Příteli! 

 

Byl jsem dnes u přítele a četl Váš list. 

Píšete o studních artéských. Je to Váš návrh? Váš hlas jsem uslyšel v přítomnosti své 

samoty? Váš ţal? Smutek samojediného a slávu? – Ticho. Zapadalo slunce, kdyţ jsem o Vás 

snil. Byl kolem očí mých a prsou ještě ohlas děsu znesvěcení tohoto ţivota, však uţ se kradlo 

a vítězilo ticho a v jeho světle Vás vidím... Nuţe, co ţádáte? Chcete dítě, které jistě těţce se 

prohřešilo proti otci, něco drahocenného rozbilo a z chvíle té nezůstalo mu nic neţ touha po 

místech, kde se nemluví, kde se neklne, nezávidí, nerouhá… a všechno, pohled i slovo, které 

nejsou polity tímto zlatem (jaký to mírný kov, bratrský plavé zemi, králům pouště), 

nepoznává, odpykává? 

 Chcete dítě, které ztratilo matku dřív, neţli se naučilo mateřské řeči – chudáčka, který 

pozdvihuje dlaně k oltáři a z celého srdce sípá a stená slova „anima mea terra sine aqua 

Tibi“
24

 „sed Tu Domine usquequo“?
25

 

 K čemu byste měl tak drobného nádeníka? Je potřeba se schoulit do lískového oříška, 

a tak, ukrytý, a lehký, oddán svému slunečku a bílé sladkosti, i svým nebezpečím – padat 

z větve na větev, na zem a býti pozvednut a rozkousnut takovým mládenečkem, který se 

jmenuje Smrt. Je potřeba zezout obuv, zahodit skla a hodinky a vůbec všechno, co nemají 

všichni a zač se stydíme u chudobných lidí… 

 A potom si sednout na drn vedle svých ovcí a dívati se do vody a do dálky, kde slunce 

stalo se mlékem a nebe loukou zvoucí k odpočinku všechny. 

 Máte pod těmi art. studněmi nějaký konkrétní úmysl? Nemohu věděti. Ale bude-li 

třeba, na dobrou mou vůli spolehejte. Měli bychom míti orgán pro mystiku, s vyloučením 

všeho časového, denního, novinářského, takovou tichou zahradu, kde bychom se scházívali ke 

svým mlčením a modlitbám, list daleko jinší neţ Nový ţivot – a třeba v málo exemplářích, 

a pozvati všechny dobré vůle. Kdo nám dá na to peněz? Vidíte myslím sám, ţe peníze jsou 

velice potřebná věc i k těm nejšlechetnějším věcem. Uţ i kvůli tomu chtěl jsem s Vámi 

                                                           
23

 Laudetur Christus = Chvála Kristu. 
24

 Ţízním po Tobě jak země bez vody. 
25

 Hospodine, jak dlouho ještě. 



46 

 

mluviti – na Dostála se spoléhati nemůţem – jak je dárci, kdyţ obdarovaný jen z milosti bere 

dar, jako by ho jen dopouštěl… tak dopouští Dostál i mystiku. Má své názory a zajisté velmi 

časové a velmi potřebné do kaţdého obchodu. Škoda ţe má tolik odběratel a tolik prostředků. 

 Ostatně, pište mi, co soudíte o tomto budoucím orgánu „pro vnitřní ţivot“. Z jedné 

strany jsem zaslechl, ţe Bouška cosi chystá na způsob Gottesminne. Není co očekávat, 

protoţe se nedočkáme. A kdybychom měli vydávat jen překlady. 

 Uţ jsem se otázal, jsou-li k zadání místa kaplanská jinde, ale uţ prý je letos pozdě, 

všechno obsazeno – a to víte, ţe bych rád někam poblíţ Jaroměřic nebo Říše? – Jsem velice 

chudobný, a tak Vám dnes píšu. „Pokoj Vám!“ 

 

Jakub Deml 

 

Poznámka: 

P. Polák je velice plachý, nedivte se mu, tak je kaţdý naproti dělníku pole jiného. On ve Vás 

viděl především literáta-básníka, a proto se mu zdá, ţe by s Vámi nemohl mluvit, sám 

básníkem nejsa. Nedivte se, on byl vţdycky tak bojácný a kaţdé třetí jeho tvrzení vyzní 

otázkou – i ke mně je tak bojácným, tak skoupým na slova, sám stále zůstává pozadu, aby 

mohli mluvit jiní. Třeba ví, a třeba lépe ví, ale on nechává druhé mluvit a jen poslouchá. Také 

to s ním trpím, ale mám ho rád. On rád a snadno druhého pochopí. Je potřeba se vzájemně 

vychovávati. 
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† Kučerov 19. XI. 03 

 

Můj milý! 

 

Opravdu Vám nepíšu mnoho, odpovídám jen na Váš lístek: jakmile Vy nebo pan Březina 

nebudete svaté Hildegardy Opera potřebovati, potom bych Vás poprosil, abyste mé přání 

p. Březinovi sdělil: ţe bych ji začal překládati pro Studium. K tomu však pro Vás podotýkám: 

dosud ještě pracuji o Bílkově Otčenáši, a sv. Hildegardu budu překládati, aţ tuto práci 

dokončím. Ale tím nepravím, ţe bych ji uţ dříve rád nečetl – je i k překladu třeba napřed jaksi 

všeobecně seznámit se s autorem. 

 Mimo to Vám sděluji, ţe jsem psal p. biskupovi, aby mne dal na štaci českou, a podle 

pravdy jsem tu ţádost odůvodnil. Jsem tedy nyní jaksi rozechvěn z několika stran. 

 P. Březinovi vzkazuju svou lásku, Vám úctu a obdiv za tolik „chudoby ducha“ 

a pozdrav Vaší paní. 

 

Jakub Deml 
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Kučerov, Jména Jeţíš 1904 

[17. 1. 1904] 

 

Příteli! 

 

Také jak začít? Tentokrát jste mi to divně stylizoval. Řeknu Vám to: Ukrutně. Ale jsem 

připraven ještě na těţší rány. Daleko hlubší: tak, abych si mohl konečně říci: tentokrát toho 

zaslouţíš. Suďte mne. Suďte. Na nic jiného jsem nezvykl – a lidský soud zdá se mi pořád 

ještě malý. Ba, jakých třeba okolků. Coţ já vím, tam roste palma, tam smrk, tam skála. Mám 

s nima soustrast. Víte proč? Protoţe rostou na svém místě a podle svých zákonů – a kdosi 

přijde a začne se nad nimi smát a ukazovat světu, jak je to hloupé. Bolí mne, ţe jim 

nedopřejou toho ticha, které je podmínkou ţivota. Ticha a spánku. Víte přece, jak mluví 

o spánku Hello. Hm, je mi dobře. Pomyslete, koupil jsem si několik dýmek a denně kouřím. 

Silno kouřím. A připravuju se do školy a do zpovědnice a na křesť. cvičení a na kázání a na 

oběd – při obědě, jsou-li dva, je nutno něco mluvit. A chodím do hospody. Nejméně jednou 

týdně. Pomyslete. Škoda, pivo je mi dosud ţivel cizí. Ale pomyslete, já hraju taroky. Kouřím 

při tom cigára. Obyčejně krátké, ale kolik zlatek padlo uţ na kubovky, rositas. Hm. Mám 

bolest. Coţ Vám musím povídat, co dělám rád a k čemu jsem nucen? Mám doma samovar 

a vařívám si čaj. Padne cukr a rum. Ale to Vy všechno nechápete. Protoţe nemůţete. Musel 

bych Vám vykládat všechno od počátku. Ale co je Vám po tom? Mám toho ještě víc. Pan 

Březina je moudrý pán. Mnoho jsem od něho slyšel. Mnoho jsem si od něho zapamatoval. Asi 

jsem to všechno daleko ještě nepřeţvýkal. Mluvím schválně tak, jak to přichází, abyste neměl 

vícekráte příčinu být ke mně ve Vaší korespondenci tuze uctivý – a vyčítavý. Jako bych byl 

k Vám nedůvěřivý nebo opatrnický… Tak začínáte svůj list. Ale zdá se Vám, ţe se všechno 

vysvětlí jedním setkáním? A všechno ţe je zavřeno? Láska jako bolest roste pomalu. 

I poznání. A abych se vrátil, co jsem napověděl: pan Březina jedenkráte mluvil o jistých 

lidech, kteří si všeho popřejí a o nichţ bychom toho nečekali. Ale neodsuzujme je, nebo víme, 

jakou tyto radovánky mají protiváhu bolesti? Oni mají třeba právo na to. 

 Mluvíte např. o Babicích. Vidíte, já se o ně hlásil. Dvakrát četl p. biskup mou 

nalehavou prosbu o to místo, vţdy ve formě jiné – ale vidíte, já byl nepoctivý: ten hlavní 

a první důvod jsem zamlčel, ţe tam chci kvůli p. Březinovi. Byl jsem téměř nucen ten důvod 

zamlčet. Chápete proč. A jestli chápete, tedy mou nepoctivost schvalujete. Vidíte, takový je 

ţivot. Či jste jiného mínění? Pak by mně Vaše mínění v tomto případě špatně poslouţilo. 
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A jsou ještě jiná mínění. – Byl jsem se svou ţádostí opomenut. A řeknu Vám, co Vás asi 

překvapí: kdyby mně bylo bývalo vyhověno: byl bych býval zklamán a nešťasten. Já to vím. 

Zcela jistě. To vím já a Vy to nevíte. Ţivot má takovou stránku, o které svět tak málo a tak 

nerad slyší, a kterou tedy člověk tak málo potřebuje a smí ji podávat jen jako šafrán nebo 

prášky na špičku noţe… Vidíte, Lutinov mě nepotřebuje, můj p. farář mě nepotřebuje, – 

zkrátka všichni ti, které jednoduše zahrnuji pode jménem „ti nahoře“. „Ti dole“ potřebují, 

protoţe mají hlad a člověku rostou křídla, kdyţ se mu odhrne cíp země, která slove Svobodou 

– (vím, jak je znehodnocena, řeknu tedy země Mysteria). Je to divné s člověkem. Ţe jsem se 

dostal do Kučerova, v tom vidím vůli Boţí – a nemohu si představit, ţe bych mohl přijít 

někam jinam. Z několika důvodů. Je jisto, ţe nejsme všichni jednací. Povídám to docela 

pokorně: zdá se mi, ţe by mě zde nikdo nenahradil. Člověk váţný, kaţdý člověk si musí 

mysleti, ţe by ho na jeho místě nikdo nenahradil. „Pro všechna čela poznamenaná polibek 

míru jsme měli“ – víte, co to znamená v ţivotě kněze? Připusťme, ţe kněz má lásku k pivu, 

kartám, honitbě, „literatuře,“ sportu atd. – dovedete učinit si důsledek? Kolik duší zůstane 

smutno do smrti? 

 Nevidím ve svých farnících Němce, vidím Člověka. Člověk je smutný. Člověk je 

vděčný. Bylo by těţko opustit jednoho – cítím se zavázán tam, kde jsem. Postavím-li to vedle 

sebe: Literatura – Kněţství – chápete tu komičnost? Mělo-li by nad naší duší vládnouti cosi 

jiného neţ líbezná, všudypřítomná Vůle Boţí – byli bychom uboţejší neţ zvířata. S mým 

postavením ovšem spojena je hospoda, karty, mučení nad německým slovníkem, dojem ciziny 

a hrozné opuštěnosti, protoţe mi nezbývá téměř ţádného času na mé libůstky a četbu – ale já 

to povaţuji za svou povinnost, za nutnost, za pokání svého ţivota, za askezi. Vy např. 

povaţujete za svou povinnost nemíti ţádného „společenského“ postavení, být chudým 

a nezávislým, být hlasem volajícího – máte pro to své nejvnitřnější důvody, to je Vaše 

Povolání – a já Vás nechápu, jako Vy nechápete mě nebo p. Píchu a Březinu. Já Vás nechápu, 

protoţe Vy o tom nemluvíte, ale já uznávám, ţe jste na svém místě… Být na Vašem místě, 

bylo by pro mne moţná pohodlím, Vám je to povinností. A opravdu mým nejtajnějším přáním 

bylo od počátku: chudoba, ticho, odloučenost, samota. Strádání, ale skrytost. Ţízním po 

skrytosti a jsem postaven na pranýř, jsem kněz. Jsem nucen mluvit k zástupům, být jim na 

očích, mistrovat je – já, jemuţ je tak bolestno někomu vládnout… Měl bych dostatečnou 

útěchu, kdybych, vykonav povinnost, směl zůstati doma a oddat se svým snům – ale měl bych 

útěchu, a proto mi musela být odňata – já v těch jediných chvílích, kdy bych mohl být šťasten, 

musím do hospody nebo jinam do společnosti a za povoláním vedlejším… Je to nutnost, 

poţadavek Tajemství, sice bych se měl dobře a kdo ví, co by se se mnou stalo. Mám touhu 
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mluviti jemně, mluviti v soumraku mysteria, tiše a znameními, a já musím křičet anebo mlčet 

– bolest, ţe pro mne nemůţe být větší… Vţdy volím to, co je bolestnější – a kdyby mi to snad 

p. Březina ani nebyl řekl, byl bych nucen dle toho jednati, protoţe jest to zákon a poţadavek 

Mysteria. 

 Trpím, trpím nesmírně (a můţete to p. Březinovi říci pro útěchu) – ale nevidím jiné 

cesty k radosti… Radost jako pel na květinách. A radost voní a musí se trpěti znova. Trpím 

velice. To je tkanivo mé krve a nervů. Ale já do toho tkaniva nemohu zasahovati násilně, 

abych si nelhal. Ke kněţství přivedla mne radost – a kdyţ se ukázala bolest: měl jsem dosti 

času k vystoupení. Ale já uţ vstoupil – a byl bych si lhal, kdybych byl vystoupil. Musím být 

vţdy tam, kde jsem… nikdo nemůţe viděti kořeny a korunu mé Bolesti. Ale je potřeba 

nemluvit. Mluvím k Vám proto, ţe jste dosti skrytý. A mluvím k Vám v beznaději, protoţe 

nikdy všechno nepovím. 

 Bolest má ještě jiné důvody. Je např. nutno dobývat světa po kusech. Prozřetelnost má 

všechna místa obsazena… Třeba jste na svém místě. A p. Březina také. Mluvím ve smyslu 

geografickém. Bezpochyby zůstanu v Kučerově. V osadách, kde jsou Němci a Češi, ve 

farnosti, kde jsou takoví lidé, ty poměry, ta zámecká společnost, ti učitelé, v děkanství, kde 

jsou právě takoví kněţí, auditoři, radové atd. atd. Bezpochyby tady zůstanu a budu na svém 

místě. Bezpochyby člověk výtečně mluví, i kdyţ se stydí za své koktání. A jednomu odvykne, 

aby koktal v jiném, protoţe ţivot je lán, kde nikdy není dostatek ţenců. 

 Ale hloupě Vás zabavuji. 

 Na Váš návrh s těmi primitivisty radostně přistupuji. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj 

– proč mne tedy odlučujete od Březiny? Co podnikáte s p. Březinou, proč bych nemusel být 

vţdycky třetí nebo čtvrtý? Proč tedy píšete, ţe na mne „počítáte“? Co byste počítal, kde 

musím být dávno v počtu? Dluhů aţ radost, ale co můţete Vy, chudobný z chudobných, mohu 

také. Nepočítejte mne mezi bohaté. Ten leštěný nábytek, stolek, klekátko, hodiny, šaty, boty – 

i ten krucifix – všechno, co svědčí o mém bohatství a lţi – to všechno jsem dostal darem 

k primici… bezpochyby Vás to zaleklo? Řekněte upřímně – nic mě tak nemrzí jako takové 

věci, ale vidíte, i v tom musím trpěti... Zatím si zamlouvám jeden podíl, tedy 9 obrazů, peníze 

pošlu k 1. únoru – a budu-li mít na dva podíly, rád pošlu dvakrát tolik. Polákovi, Tomáškovi 

a Grycovi píšu o tom, buďte bez starosti. Pozdravuji Vaši ţenu. P. Březinovi řekněte, ţe před 

týdnem měl náš patron, baron Manner jmeniny a jako vţdy zavítal do naší společnosti do 

Kasína, v Bohdalicích, byli přítomni panští úředníci, doktor, učitelé, učitelky, jiné slečny 

a dámy, a my 4 kněţí z okolí = místní a okolní honorace. Zpívaly nacvičené sbory (hlavně 

písně slovenské). Přednesl jsem zpaměti Hudba slepců, Čisté jitro, Věčně znova, Místa 
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harmonie… a všichni byli unešeni hudbou těch veršů, i baron, jinak Němec – nikdo se ani 

nehnul, elektrizován – a ţe mám p. Březinu pozdravovat – – 

 

Váš Jakub Deml 
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10 

[23. 1. 1904] 

 

Příteli, rekrutýrka dopadla takto: 

 

já si vezmu I podíl 

P. Tomášek I   ″ 

P. Polák I   ″ 

 

a dnes mne ţádá P. Jos. Kalabus, konzistorní archivář, abych ho u Vás přihlásil také 

s I podílem. P. Kalabus je mně upřímně nakloněn. 

 

Váš J. Deml 

 

Peníze pošlem brzo. 
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Kučerov II. III. 04 

 

Příteli, 

 

především kvůli upokojení Vám sděluji, ţe primitivisty i sv. Hildegardu i Váš poslední lístek 

jsem v pořádku dostal. Ţe jsem Vám tyto věci neoznámil hned, příčinu hledejte v tom, ţe 

jenom s velikým sebezapřením se odhodlávám psát na otevřeném lístku – a uzavírat tyto věci 

do obálky? Píšu-li komu, chci, aby ze slov, jeţ posílám do dálky, kapalo trochu krve, ještě 

teplé (jinak nerad píšu, nerad i jinak mluvím): zdá-li se mi pak, ţe adresát či posluchač dříme 

nebo nemá kdy – odhodím péro, jdu pryč, a poslední arch, takto opuštěný, protrhán je ostrými 

čarami, a cesta, po níţ se vracím, rozlehá se skřekem, kletbami, či civí holými stěnami skal, 

na místech navštěvovaných jen zoufalými. 

 Vím, co jsem zdědil po Matce, ale vím také, co jsem zdědil po Otci. Jaro, dýchající 

teplými výpary – Jaro s horizonty neurčitými, které dávají volnost všem zrakům a perutím – 

Jaro s naivním úsměvem blatouchů, rašícími břízami, brouky právě vylíhlými, s vodami, jeţ 

jako by právě vytryskly z otevřeného boku Země i Nebes: zpěv, barvy, němá gesta věcí dole i 

nahoře – odkaz 

Té, které není víc… 

Odkaz ten – Slovo! 

Dar řeči a zpěvu! 

Povolání apoštola! 

Březina? Bratr, ne Matka! Potkal jsem ho – a poznal, v posledním dílu světa, mezi 

tisíci! 

– A ještě jedno dědictví: osudné, nebezpečné. Ne po Té, která odešla. Osud mého 

rodu, a je ten: promluvit – a nevysvětlovat; vykročit – a nejít nazpátek; poranit – a nezaplakat. 

Zničen-li most, i mou vinou: já ho nestavím! 

 Nebylo-li mé slovo přijato v té šíři, z níţ bylo vyseknuto a hozeno: je to poslední… – 

Šíře – Proto se mi hnusí všechny lístky a pohlednice a všecky krátké dopisy… A pracuji-li 

o nějakém díle: chci o něm pracovati po celý svůj ţivot, a věřím, ţe se na něm bude pracovati 

i po mé smrti – 

 A já v přítomném stavu věcí jsem nucen konati tolik rozličných prácí. 

 A hospoda mě neruší více jako škola či veřejná činnost v kostele… Já nevím, není to 

u mne úmyslné, ale jest to pouze instinkt mé lásky: uţívati v řeči i v dopisech určitého počtu, 
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určitých okolností, určitého stupně náchylnosti či odporu, určitých barev, gramatických 

forem, frází atd. i úskoků a lţí – lţí, milý příteli, lţí: ale pouze z přehrozného dopalu a hněvu, 

ţe ta naše mateřtina jako vůbec kaţdá lidská řeč je tak surová, těţká, nemotorná a my 

nemůţeme nebo nesmíme vyjádřiti své tak jemné radosti, hnutí duše tak diskrétní, tajemná – 

a kdybychom i mohli: svět kolem nás nedá nám k tomu času, nebo tepla, nebo papíru – 

a abych to konečně nějak řekl: lţem, protoţe musíme mluviti – a hromadíme si nepřátely: 

protoţe není mnoho těch, kteří by za naším slovem poslouchali… 

 Já nevím, můj milý, zdali teď rozumíte mému poslednímu listu, který Vás tak 

rozhořčil. V tónu mého listu zaslechl jste sprostý skřehot ropuchy, která vyměšuje jméno: 

Kamarádství. 

 Ta výtka mne silně zabolela. Dále glosujete mou zmínku o recitaci básní Březinových: 

a nevšiml jste si, tam ţe se mi uţ nedostávalo papíru. 

 Co se týče mé hospody: navrhujete mi proti nim prostředek, jaký prodávají v kaţdé 

lékárně: říci to a ohradit se. Nebylo by nic lehčího, kdybych byl člověkem svým úřadem 

nezávislým, tj. kdyby mé jednání nemělo ţádného vlivu na moji či druhého působnost – Vy 

soudíte, ţe je potřeba své mínění říci – já jsem je dosud neřekl a p. farář stále mi přednáší celé 

apologie o nutnosti společenského obcování, hospod, piva, karet, společenských lţí atd. atd. 

Já nic neřekl, a ti, kdo se mnou ţijí, znají mé mínění… Věřte, nemůţe být pravda větším 

trýznitelem, pro obojí stranu jako kdyţ mlčí… 

 S některými osobami vedu takovým způsobem uţ kolikaletou válku… A uţ je jim to 

nesnesitelné, i vyzývají mne, abych promluvil… 

 A ty osoby dobře ví, ţe já mluvím, ţe i k nim mluvím, ale tváří se, jako by 

nerozuměly… protoţe nechtějí přijati Pravdy… 

 Proto říkám, ţe není na světě tajemství – a ţe není potřeba řeči… Nedivte se pak, ţe 

Vaší metody tuze neschvaluji, metody řeči – a pravím metody, protoţe nepochybuji, ţe 

dolujete v Tajemství – a ţe i tento můj list vyslechnete laskavě – vyslechnete: neboť slova 

rachotí, a já jsem opravdu bídný, bídnější, neţli mohu viděti. 

 

Jakub Deml 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Pozn. Obrazy, které se Vám tolik líbí, posílám Vám darem bez nároků jakékoli náhrady – 

s penězi učiňte podle vůle své, a onen dotaz nepovaţuju za dětinství, jsemť přesvědčen, ţe 
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ţádných maličkostí není. Mám Vám nebo p. Březinovi sv. Hildegardu odeslat? Musím Vám 

totiţ sděliti, ţe do prázdnin, i při dobré vůli, s překladem toho díla začíti nemohu: jsem utýrán 

pracemi, nemluvě ani o tom, ţe si k překladu musím nejprve zaopatřit velký latinský 

a německý (v latině sv. Hildegardy je i dosti němčiny!) slovník. Slovník latiny středověké: 

mohl byste mi o nějakém poraditi? A o podobném, tj. staro-německém slovníku? P. Březina 

se mi jednou zmínil, a já zapomněl. 
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[22. 5. 1904] 

 

Příteli drahý, 

 

mé obavy byly zbytečné: S. Bouška, jenţ neměl na vydávání mého Otčenáše podílu, a jenţ 

teprve teď četl část mého rukopisu, sděluje mi, napsal D. „list rozhodný a trpký, kde 

protestuje ostře proti ohavení a znešvařování mého Otčenáše“. A zároveň píše, ţe Vy máte 

úplnou pravdu. 

 Moţno tedy očekávat, ţe ta akce N. ţivota jistě se rozpadne vniveč. 

 Duch milosti a bázně kéţ nám sestoupí! 

 

J. D. 

Překlady Kubisovy bych měl pod svým dozorem. 
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Kučerov, květen 

† 

1904 

 

Příteli, 

 

slova, která naposledy, na tom malém formátě mi posíláte, přijal jsem jako vyhnanec poselství 

holubice. 

A na mnohé věci jsem se rozpomněl, protoţe všechny věci spolu souvisejí. 

 A ty, kteří přijímají Všechno v jednom, věřte, nemůţeme nemilovat. 

 (A ty, kteří potřebují desatero svědectví cizích a nevěří jednomu svědectví svých očí 

a sluchu – nesmíme milovat. Běda; zemi ovládá pohanstvo: je nutno všechno vyslovit…) 

 Dlouho jsem naslouchal Vašemu mlčení, které je obsaţeno ve formátě a v počtu slov 

Vašeho posledního listu, pozoruji Vaši ruku, jak psala, a Vaši duši stojící opodál jako svědek 

Vašich tahů – dobře píšete. Věříte, a v tom je má vděčnost. Je potřeba jednoho slova, Vy víte, 

a Vy také je dal. 

 Radost–Tajemství–Ţivot–Práce zaúpěly v okamţiku vrcholného Nebezpečí: „Zavřít 

oči!“ – Vy to učinil – a nikdo z okolostojících nevěděl, ţe tu bylo voláno o pomoc, a nikdo 

z okolostojících nevěděl, ţe byste mohl být volán k zodpovědnosti (tím méně 

k zodpovídání...). A Vy to učinil, Vy učinil, po čem volala Láska, a Láska je ukrutná… Vím 

všecko. 

 A jestliţe bych usínal, řekněte, abych nezapomněl. Nezapomenu. Aţ budeme 

vysvobozeni, povíme si ostatní. Smrti, kde vítězství tvé? 

 

× 

 

Znáte Daniela Kubise? Psal druhdy do Musea, Nového ţivota – byl z olomuckého semináře, 

pokud správně se rozpomínám, vypovězen. Byl asi málo neduchovní. Teď je novicem 

u premonstrátů na Strahově v Praze. To dostatečná jeho adresa. Jeden z Chudých. Povaţuji ho 

za způsobilého, aby byl přijat mezi Vaše učedníky. Mezi uskutečňovatele našich snah. Psal 

jsem. Odpověděl odevzdaně. Ţízní po práci, ale našel jsem ho na náměstí, an stojí. Ţádný ho 

nenajal. A on ţízní po práci naší. To Vám stačí, příteli? Řekl jsem mu, o jakou práci se jedná 

– Lutinov mu to neřekl, protoţe nevěděl a nebude nikdy vědět – a Lutinov byl tázán! 
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 A Daniel Kubis mi odpověděl, ţe chce a bude překládat z latiny především. Pro mne, 

to jest pro Vás a pro Vaše Studium. Ať mu uloţím cokoli. I přicházím k Vám s prosbou 

o radu: Mám mu odporučit sv. Hildegardu? 

 On by ji přeloţil dřív neţli já – jedná se pouze o čas, ne o mou vůli. Mám-li pracovati, 

potřebuji pevného bodu, proto ho hledám mimo Kučerov. V těchto měsících se místo mé jistě 

změní. Déle čekati nebudu, morálně jsem se dávno odstěhoval. 

 Mám Kubisovi knihu sv. Hildegardy poslati? Ale jak píšete, p. Březina by jí na 

prázdniny potřeboval. Snad ji budou mít i v knihovně strahovské, a já bratru Danielovi 

napíšu, aby ji vyhledal. Mám to učinit? 

 A překládal by i jiné, latinské i z němčiny (Dionysia Areopagitu, Susona, Kateřinu 

Emmerichovu). 

 Řekněte mi, co o tom soudíte, a budete-li souhlasit, pište i jemu na Strahov a odvolejte 

se na mne. 

 Vaše mínění o těch dodatcích k mé knize oznámil jsem Bouškovi, protoţe 

s Lutinovem nemohu vyjednávat, on to neuznává. To provolání k literární veřejnosti otiskl 

bez mého vědomí. Záleţí teď na Bouškovi, co u Dostála spraví. Bouška mou knihu nečetl 

a také nevěděl o úmyslech Lutinova. A Bouška je téhoţ názoru s Vámi, psal mi. Poslal jsem 

mu na jeho přání delší část rukopisu a ţádal za interpelaci u redakce N. ţ. Moţná, ţe kniha má 

ho hrozně zklame, a pro mou ţádost tedy ţe se na mne opravdu a trvale rozhněvá – v těchto 

dnech teprv jednou a ponejprv jsme si „vyměnili“ dopisy – tj. on mi odpověděl na mou 

otázku. V jiné věci. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Z tiskárny teprv jsem dostal 40 stran korektury, ač je kniha v tisku jiţ od Vánoc – a Lutinov 

teď ještě mi píše, abych se neoddával horečce první knihy… 

 Proto mlčím, a nechávám redakci N. ţ. plnou vůli – Lutinov najde vţdy něco 

malicherného. Není povzbuzující jakékoli zneceňování. 

 Nikterak nemohu rozumět, ţe Lutinov mou knihu chtěl. Bezpochyby tak, jako chtěl 

Spiritismus, Alkolism, „Mysticism“ – zkrátka všechno, co táhne ulicemi a nač rády, 

chvilenku, zevlují davy. Teď vím, chtěl ode mne „chvilenku“: to nemůţe škodit reputaci 

Nového ţivota, ani financím – a vyvolá-li nějaká novota v redakci skandál, tím lépe – všechno 

Dobré jen proto, ţe to „táhne“ – – 
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 Bůh mně buď milostiv, jestli se mýlím a jestli myslím, ţe Lutinov knihu mou ani 

nečetl… 

 Budete mi psát brzo? 

 Zlo je svůdné a silné, uzdravujte i podezřívání. Na mně. 

 

Jakub Deml 

 

Bude-li mluviti s p. Březinou, řekněte, ţe na něho myslím. Nemoţno mluvit, a periody 

nevlastního zaměstnání – jsou opravdu zaměstnáním a otravují sílu. 
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Kučerov 4. 6. 04 

 

Příteli, 

 

teprve dnes, kdy mně pan Březina dodal k tomu smělosti, přicházím k Vám jako člověk Boţí, 

to jest jako ţebrák, a prosím. S důvěrou a pokorně: s láskou odevzdán do Vaší vůle – s láskou, 

totiţ jako ţena, která nepřestává milovat, i kdyţ neví, „jak to dopadne“ – 

 Jedná se o mou exegezi Bílkova Otčenáše, a má prosba je taková, abyste, příteli, 

velkomyslně převzal úpravu mé knihy... Viněty a výzdoby pro knihu určené všechny od 

minulého týdne má pan Březina, který Vám je rád vydá a pošle, jakmile získáme Váš souhlas 

– mluvím tu i ve jménu pana Březiny, neboť z jeho listu vyrozumívám, ţe bude dobře, kdyţ 

mou prosbu vyslyšíte… Rovněţ celý rukopis knihy mé je u p. Březiny. Ale potom Vám budu 

posílati vţdy korigovaný otisk, jak mi přijde z Hranic – bylo by dobře, kdybyste si prohlédl 

rozdělení a rozsah celého rukopisu? Chtěl jsem v této záleţitosti v době od 5. do 12. června 

přijeti za Vámi osobně, ale naděje mé se ztroskotaly o pádné protidůvody mého „postavení 

jako kaplana“ – takţe bych mohl přijeti k Vám aţ mezi 12. a 17. červnem, tedy o týden 

později… Za tím účelem promluvte prosím s p. Březinou, ať rozhodne, mám-li přijeti – a Vy, 

milý, rozhodněte pak, kde se máme k poradě své setkati: zda v Nové nebo Staré Říši (ta místa 

jsou mi drahá jako vzpomínka na nebe) či v Jaroměřicích… Pravda, ţe hodlám navštívit 

i p. Březinu, ale na více neţ půl dne, a on teď, v školním roce je stále zaměstnán, a tak míním 

přijíti za ním aţ v prázdninách – 

 Na Vaše slovo a na Vaši odpověď čekám jako zajatec, příteli. 

 

J. Deml 

 

Nepsal jste mi, jak jste pořídil u těch nakladatelů. Chcete-li, budu Vaším jménem psát Píšovi. 

Vaše překlady, mimo Bloy, poslal jsem Dostálovi, s rozkazem, ţe je musí vydati. A sice tak, 

jak Vy si budete přát. Jinak ať si dělá, co chce, já ţe mu pracovat nic nebudu. 

 Poslal jsem také Dostálovi pro vánoční číslo N. ţ. Bílkovy svícny k reprodukci 

a připojil k tomu článek Nové oltáře – meditaci pro vepře. 

 Rovněţ jsem mu poslal poet. prózu Sen, která se Březinovi částečně líbila. 

 Můj pan farář sám od sebe mi řekl, ţe by Vám ten účet zaplatil (900 K), tj. ţe by Vám 

ty peníze vypůjčil: protoţe můj pan farář, jako kaţdý dobrý kněz, všechno rozdá, a tak mimo 
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dluhy nemá ničeho, leda to zdání blahobytu. Můj pan farář rozdává všechno a všem. Dá 

i nové kalhoty. Dá víno. Ovoce. Peníze. Dává, nešťastník, i lakomcům: kdo nezaplatí, tomu 

odpustí. Kdo poţádá, dostane, ať Němec nebo Ţid – ať člověk nebo zvíře. O něm, i o něm 

dobře platí: zná vůl hospodáře svého – zná pes pána svého. 

 Nabídnutí pana faráře Vaším jménem jsem zamítl. Protoţe vím, ţe toho Bloy nikdy 

neprodáte. K dluhům, které byste nezaplatil, Vy se nesmíte odhodlat. Pan farář vlastních 

peněz nemá, a sotvaţe má, hned rozdá. 

 Naposled, ještě neţ jste k nám přišel, dal a slíbil všechno Bílkovi. Bílek potřeboval. 

 Buďte ale jist, ani na Vás nezapomene pan farář – a budete-li potřebovat: přiďte. 

Jednoduše přiďte, srdce pana faráře neleţí na stoličce, ale tak nízko na zemi, ţe sotva můţe 

být níţ – on nikoho neponíţí. Přiďte. Pan farář chce v Cidlině stavět kostel, ale nesmí prý to 

stavět nikdo jiný neţ Bílek. Mlčte o tom! Je to teprv myšlenka, a já se rozpakuji, co na to 

říci… Pana faráře zlobí jedna věc: ty peníze, co se seberou, padnou vlastně prý na materiál 

a zedníky – a Bílkovi, Bílkovi prý by nezbylo nic. Pan farář netroufá, ţe by se vybralo na 

3000 zl. 

 Necháváme toho na jaro. Mohu ty Vaše knihy nabízet nakladatelům v celku? Napište 

mi! 

 Pište mi. – Pozdravujte Vaši milou ţenu, i p. Stehlíka. Můj pan farář stůně, leţí. Silná 

chřipka. 

 

Váš Deml 
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15 

Kučerov červen 

1904 

 

Milý, 

 

cestu k Vám jsem poodloţil, jen z toho důvodu, ţe o prázdninách nebude mi čas tak vyměřen 

– a ostatně, těchto právě minulých tří dnů, jeţ jsem měl určeny pro Vás, uţil jsem 

k pozorování ticha poněkud podobného: prodléval jsem v samostanu rajhradském, abych se 

učil poznávati tělesně, co znám jen z daleka. Pronásledujeť mne myšlenka, abych vstoupil 

a umřel v klášteře. 

Otázka tato zůstává pro mne ještě otevřena. 

P. Březina mi sděluje, ţe Vám poslal rukopis Otč. Prosím, abyste mi jej, jak brzo Vám 

bude moţno jen, vrátil k revizi a opravě, kterou mi přátelsky navrhuje p. Bř. – a budete-li 

dobrý tak a úpravu knihy převezmete, budu Vám posílati kartáčové otisky, jak mi přijdou 

z tiskárny. Ţe se na mne nehněváte? Na poslední Váš list jsem Vám dosud neodpověděl – ale 

dovolte, abych tak řekl, zachovávám ta slova v srdci... a mám dosti jiných věcí, které nutno 

zapomenout. 

 

Jsem Váš věrný 

Jakub Deml 

 

• 
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16 

[16. 6. 1904] 

 

Příteli, pošlete okamţitě všechny svazky Studia na adresu: Dp. Jan Baštář, farář v Kurdějově 

u Hustopeče. – Posílám Vám všechny ostatní viněty Bílkovy, které jsou určeny pro mou 

knihu. Pište mi prosím. 

 

Váš Deml 
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17 

Kučerov, vigilie 

sv. Aloisa 1904 

[20. 6. 1904] 

 

Příteli, rukopis jsem od Vás dosud nedostal, z toho soudím, ţe jste mou prosbu neodmítl 

a úpravu určíte. Jestli jste to nedal před obdrţením tohoto lístku na poštu, učiňte tak prosím 

nyní okamţitě, abych dle přání p. Březiny mohl ty věci ještě opraviti (to bude vyţadovat také 

ještě času) – označte si zatím počet kapitol a rovněţ prozatímně rozvrhněte viněty – anebo, 

potřebujete-li k té práci doby delší, pošlete mi aspoň polovici rukopisu: však beztoho 

dostanete pak brzo otisky díla, a co bude třeba, dá se doplnit. – Kéţ bychom se jiţ viděli, 

abych slyšel Váš soud o té práci, a abych mohl zodpovědět Vaše otázky – vím, ţe kaţdý má 

odpovědi své, kaţdý jiné – p. Březina, Vy příteli, já, atd. Moţná, ţe Vás brzo nějakou zprávou 

potěším, čekám z konzistoře. 

 

J. Deml 
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18 

Kučerov, sv. Aloisia 1904 

[21. 6. 1904] 

 

Můj drahý, 

 

cesta moje k Vám není přece ztracena, ani dlouho nebude na mne čekati – vím, s Vámi 

mluviti musím, vím to, jakoţ i Vy to víte – a je třeba slov, aby nás nesvíralo nic přespříliš 

v duši. 

 Neţli se uvidíme, chci Vám ještě psát. Pro dnešek tak málo: rukopisy od Vás jsem 

dostal jiţ i lístek… Myslím, ţe Vám budu jistě psát. Souhlasím, co píšete. – – Prosím ještě 

o to: pošlete mi laskavě viněty, které jsem Vám odeslal naposledy, pošlete je „obratem“, 

hned! 

 Budu Vám psát brzo, tak doufám. 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

19 

Kučerov 28. 7. 04 

 

Příteli, 

 

byl jsem minulý týden u p. Březiny, oznámit jsem Vám to nemohl, protoţe p. farář můj 

rozhodl se uţ pozdě dát mi dovolení, ještě v poslední chvíli změnil svůj cestovní plán, dle 

něhoţ jsem se musel zaříditi. Z Jaroměřic do Hladova nepřišel jsem proto, ţe to vyţadovalo 

přinejmenším den, a v svém rodišti byl jsem jiţ očekáván. 

 Do Hladova přijíti jsem chtěl, proto mi P. Lad. Tomášek svěřil pro Vás obraz Pia X. 

papeţe. Poslal jsem Vám ho tedy poštou. 

 Řekl mi přítel P. Josef Polák, ţe Vás brzo navštíví: přijměte ho, jako byste přijímal 

mne. 

 Další svazek Studia jste mi dobrotivě poslal, zatím srdečně Vám děkuji. Radost 

nesmírnou byste mi učinil a pro vţdy bych Vám byl vděčný, kdyby jiţ byly ukončeny 

překlady z Bloy: jen proto, abyste mohl začíti spisy E. Hella, kterého z celé světové literatury 

miluji nejvíce. 

 Mám naději, ţe přece budu přesazen do Vašeho kraje, potom bychom si vynahradili, 

v čem překáţí dosud vzdálenost. Potřebuji kolem sebe oheň a silné rameno. 

 Připomenu si zítra Vaši dcerušku Martu. 

 Bůh je strašně milosrdný. Dusím se. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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20 

Babice, p. Lesonice 

Říjen 1904 

 

Příteli dobrý, 

 

oznamuji Vám (konečně přišla řada na Vás: ale nemusíte se mrzeti, jsemť na farách, kde se 

pěstuje v takové míře hospodářství, a tak porozuměl jsem i tomu tajemství země, ţe v ornici 

musejí být výţivné látky v jistém poměru – coţ já vím které! snad draslo, vápno, čpavek, 

kostík, dusičňany – v tomto poměru musí se i hnojit – po různé sklizni jinak hnojit – poměr 

látek: ale i poměr času – a o ten postará se Apollo a Bůh –), konečně (cítím, ţe ke kaţdému 

slovu měl bych psát exegezi) oznamuji Vám, příteli, ţe jsem se přestěhoval z Kučerova do 

Babic. – – – 

 A proto ve jménu naší Lásky, to jest ve Jménu Tajemství, které nás chce míti 

sestavené v tomto pořádku: Hladov–Babice–Jaroměřice–Chýnov: ve Jménu tohoto Tajemství 

Vám rozkazuji, abyste na moje dvéře zabušil – ráno, v poledne, večer, o půlnoci: kdykoli Vás 

pošle Bůh a kdykoli půjdete do Jaroměřic! 

 Jste pozván, kdykoli přijdete, a kdykoli přijdete, přijděte jako domů, jste pozván 

jménem pana faráře. 

 Mám volný čas pokaţdé odpoledne a večer a v noci, a mimo to celý čtvrtek, takţe 

o čas se nemusíte starat. 

 Devatenáctého a dvacátého v měsíci září byl jsem v Chýnově, kam mě poslal Bůh. 

Bůh mě přinutil: i slíbil jsem Mu, ţe Mu za to nepřestanu děkovati po celý svůj ţivot. 

 Pro mou knihu, která je dotištěna, Bílek udělal desky. Ale Dostál mi je vrátil, ţe by 

náklad na ně stál 250 korun, a ţe nejméně tolik na mé knize uţ prodělal – ať prý si to vezme 

do nákladu někdo jiný. To mne nebolí, ale smrtelně mne bolí, ţe komité pro pomník 

Třebízskému, jemuţ předsedá Xaver Dvořák, surově ublíţilo Bílkovi (hlavně péro Bouškovo) 

– a návrh jeho mu poslalo zpět… Přijďte si přečíst dopis, jaký jsem X. Dvořákovi poslal – 

a na který on neodpovídá… Mám asi do své smrti a navěky rozlitý ocet se všemi bohy 

Katolické moderny… 
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 Oni pijou ocet ti vepři – a tváří se sladce. Blijou kaţdý den a říkají tomu litera-tura… 

„Povznešení kat-olické-ho Umění...!“ Prasata! – 

 Buďte dlouho ţiv! 

 

J. Deml 
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21 

× Babice × p. Lesonice 

× Říjen MCMIV × 

 

Prosit přicházím, příteli. Jdu od přítele Březiny a tak, jako bych mluvil ve dvou osobách: 

budete tolik dobrý a přeloţíte věci z Verlainea, které by měly býti čteny a modleny v „knize 

pro muţe“, jiţ vydá Nový ţivot? Učinil byste tím mnoho dobrého. 

 Přítel by Vám řekl svůj soud, aţ jej navštívíme spolu v Jaroměřicích. 

 Čekám Vás denně, a proto více nepravím. A myslím na Vás. A pozdravuji Vaši 

rodinu. 

 

Jakub Deml 
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22 

Svatých Šimona Judy MCMIV* 

[28. 10. 1904] 

 

Příteli, 

 

kaţdou chvíli Vás očekáváme a Vy nejdete. Já, a pan farář, a pan Březina. Pozdravujeme! 

 

Jakub 

Deml, 

kaplan 

babický 
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23 

Babice, p. Lesonice, ten den před 

památkou Přenesení ostatků svaté 

Ludmily vdovy MCMIV* 

[9. 11. 1904] 

 

Příteli drahý, tak dlouho Vám neodpovídám, a Vaše dobrotivost ke mně je taková, ţe jsem 

měl odpovědět okamţitě. Musím Vám osvětlit své mlčení. Vlastně musím povědět napřed, jak 

mne rozradovaly Vaše dary, nebo kdybych začínal se svým svědomím, mohlo by se zdát, ţe 

jste mne zarmoutil. Ale Vy jste mne rozradoval. S tím Vaším darem a poselstvím bylo to jak 

ve Středověku a Legendách: v době, kdy nebylo dnešního systému poštovního – kdy 

„poselství“ bylo ještě obklopeno slávou – a tajemstvím… Jak rád bych se o této věci 

rozhovořil, ale ta dvě slova snad Vám sama dopoví. Přijel jsem z přifařené obce, kde jsem 

udělil svaté svátosti těţce nemocnému muţi, bylo uţ navečer a tma, sestoupil jsem z vozu, 

rozradostněn útěchou poskytnutou člověku, jejţ opouští svět, protoţe nenávidí smrti, a byl 

jsem právě u dveří kostelních, tedy před bránou a stánkem našeho Ţivota a Přítele Prvního 

a Posledního – a na těch místech přijal jsem Vaše poselství… V blízkosti Oltáře – a ve chvíli, 

kdy naše dědiny chystaly se k večeři a ke spaní. – Jak mne to rozradostnilo! To všechno! 

A bratr Vaší ţeny! Byl bych mu z radosti dal svůj koţich, ale pomyslete si, on nechtěl ničeho! 

Ţe prý by se otměl… Poděkujte mu za mne! – Vaše slovo psané, mně psané, odpovědělo 

něhou na mé pichlavé otázky. Ty otázky byly ve mně. Musím Vám to říci jasně. Byly ve mně 

od naší návštěvy v Jaroměřicích. Měl bych Vám to říci ještě jasněji. Ale je to ve mně příliš 

krvavé. Tady jsem se rozštípl jak strom. Já Březinu urazil! – – – Pro Boha! – ale já to řeknu 

do konce: víte, tou zmínkou o cizoloţstvech Neumannových… Víte? Víte? Jak jsem řekl: 

„mám pracovati v Moderní revui, kde Neumann ukazuje svá cizoloţstva? – – Víte? Víte? 

Víte, co se stalo? Pro Boha, co se stalo –! – – Ó pro Boha! – – – A víte, ţe jsem to nemluvil 

já? Víte to? Víte to? Pro Boha, víte to? Ale kdo mi uvěří! Či neznáte toto tajemství lidského 

ţivota? Já znám, a byl bych lhář, kdybych řekl, ţe je neznám. Či neznáte pasti ďáblovy? Vy 

byste je neznal? Řekl bych Vám něco strašného – pravím Vám: já viděl ruku ďáblovu. Já 

viděl jeho plán. Řeknu Vám to názorně: 

 Ţila jedna osoba, svatá. Bohu téměř přislíbená. Ďábel pokoušel ji tisíckrát, ona 

vţdycky podlehla. Ale znovu povstala, znovu milost dostala. Posléze se zdálo, ţe pokoj 

nastane. Uplynuly tři roky, hřích a pokušení téměř zmizely. Duše stoupala. Svou ostraţitost 

zvýšila. Pokušení těla jak by zaniklo. Byl večer, den poslední přede dnem, kdy panna Bohu 
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slíbená odejít měla ze světa a ţíti v klášteře. Co se stalo? Ještě před spaním se otčím 

rozvztekal, dům veškerý se klením otřásal, soptěním, skřípáním, pliváním, nábytek se třás, 

praskaly dvéře. V duši upokojené: vlny zloby uspané jak vlny moře vyvstaly. Všechny svaté 

úmysly se rouhat začaly. Toţ peklo chcete? Nuţe peklo! Já nebudu světicí! Sem ţe mám 

posílat dary pokoje? Ne! Síru! Plameny! Toţ o mém boji nevědí? Mým vítězstvím se chlubit 

mají jedenkrát? Ne! Mou poráţkou se trápit mají ještě dnes! Ó svatá poráţko! O ďáble, já tě 

potřebuji, a já nevěděla! – – Tak se panna rouhala. A pak šlo všechno spát. Jen panna bděla ve 

svém pokoji, se rouhajíc a ďábla vzývajíc. 

 Zaklepáno na okno. Kdo je to? 

 Ty nevíš? Otevři! – – Ó vím, o vím, miláčku... – – – Však dvéře zamčeny – klíč otčím 

má… 

 Je tma. – 

 Ven dostati se nemoţno. Ó ano, moţno to! Ó myšlenka! A přece ţádná myšlenka – 

Satan ulehčil a zrychlil vášeň obrazem: tím oknem dnes po obědě vyskočil osmiletý 

bratříček… 

 Bratříček – miláček otčímův si zaţertoval. Vyskočil v ţertu, nevinný, a za bílého 

dne… Tak nízko bylo to – ó Satane, jak snadná dáváš cvičení! Jak názorná!... 

 Milý příteli Floriane: ta slova o těch cizoloţstvech Neumannových ve spojení 

s Březinou: já ani nevymyslil, ani neřekl… Já byl tlumočníkem ďábla! 

 Věříte mi? Pro Boha ţivého, věříte mi? – – A kdybyste, pane Floriane, uvěřil Vy: 

Březina mi nemůţe uvěřit. Protoţe ten, kdo pošpinil, můţe za čas říci: já pošpinil, neboť já byl 

špinavý – ale teď uţ nepošpiním, protoţe uţ nejsem špinavý. 

 Kdeţto ten, kdo byl nástrojem špinavce: kterak ten, sám i nejčistší, řekne: já uţ 

nebudu nástrojem – řekne, aniţ by se zastyděl? 

 Takovýto, i kdyţ se to s ním stane jen jedenkrát: mlčí. 

 Byl jsem u Březiny i po naší společné návštěvě, zdálo se mi cestou, ţe mu všechno 

řeknu, ale já neřekl slova – Březinovi. 

 Chcete-li, dejte Březinovi tento dopis číst – ale já mu neřeknu nic, já mu nebudu psát, 

já k němu jiţ nikdy nepřijdu. – 

 

J. Deml 

 

Za darovanou knihu děkuji Vám celým tímto dopisem, vroucně. 
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24 

Na svatého Ondřeje 

Avellinského 

v Babicích 1904 × 

[10. 11. 1904] 

 

Vzácný příteli, 

 

dovedete mne dnes poslouchat? Ale především Vám musím říci, ţe jsem dobře četl Váš 

poslední list adresovaný „správcům fary –“ a Vaše slova, příteli, či vlastně Vaše Podoba, jsou 

pro moji zhýčkanou a strašpytlovskou Podobu jak hnáty mamutí. Jste berlou, a já vím, ţe jí na 

některých místech zemského lišajovitého škraloupu s velikou výhodou potřebuji. Nemohu 

Vám toho zapomenout, protoţe bych usnul proti Spravedlnosti, která poroučí, abych neusnul. 

Tady Vám dávám své srdce, vezměte je, je tak odřené a pořízem mého stráţného Anděla, jenţ 

patří na tvář Otce, okrájené, ţe se bezpochyby nepodobá uţ ani porci šunky, po které by 

chlamstl burţoa, ani unylé a lákající řepě, která by lahodila zajcům nebo prasatům. 

 Vezměte mé srdce: pokladničku hliněnou, cosi v ní štěrchá, snad je to halíř, který 

některému ţebrákovi ze studně jeho zoufalství rumpálem naděje vytáhne k bradě úsměv, 

krůpěj radosti. 

 Nevím, jestli mě dnes dovedete poslouchat. Mám toho mnoho, co bych s Vámi 

hovořiti měl, ale říkejme si proti vlastní vůli napřed to, z „čeho koukají peníze“. 

 Tolik uţ jste přeloţil, příteli Floriane, z A. Hella. Přeloţte A. Hella celého. Dejte se do 

této práce ještě dnes. Jakmile jednu knihu přeloţíte, pošlete mi ji. Arch tiskový má 16 stran; 

za kaţdých 16 stran pošlu Vám 20 korun okamţitě po otisknutí. Dvacet korun je uţ zajištěno, 

není to zisk o nic větší, neţli máte z Bloy teď, ale budete mít ušetřeny starosti administrační. 

 Souhlasíte? Radím Vám k tomu, co uţ je jisté. Hello. A pak, budu Vám úsilovně 

pomáhat k tomu „nejistému“, k „vedlejšímu výdělku“: k vydání spisů Bloyových. Být já 

redaktorem Nového ţivota, uţ dávno byly vydány! Miluji Bloyu. Ale miluji Bílka. Miluji 

Vás. Miluji Bílka. Kdyby mi srdce nebylo rozkázalo, abych mluvil o Bílkovi, dávno bych se 

byl dal do práce a proměnil se v hlásnou troubu svaté pravdy Bloyovy a Vaší. Nemáte mi za 

zlé toto mlčení? Potřebujete peněz: hladovíte po Spravedlnosti – Bílek také hladoví. 

Nevyslovuji jméno Vaše a Bloyovo: ale mluvím-li o Bílkovi, není moţná, aby to nebyl 

plamen a kouř, který škvaří a škrtí všechny kočky nejen kolem Bílkova, ale i kolem oltáře 

Bloyova a Vašeho a Březinova. 
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 Souhlasíte s vydáním Hella? Dvacet korun za kaţdý arch máte jiţ zabezpečeno: je to 

první podání: ještě jsem nesmlouval! Ale ten arcihandlíř Nového ţivota musí ještě přidat: 

napište mi, příteli, v této věci Vaše poţadavky a přání: a já je zachovám ve zdraví. 

 

Deml 
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25 

[po 25. 11. 1904] 

 

Příteli milý, 

 

protoţe nevím, kdy přijdete (jste očekáván), posílám Vám pro jistotu tuto zprávu: Redaktor 

Karel Dostál chce otisknout v jedné knize tyto Vaše překlady: Barbey d’Aurevilly Les 

Prophêtes, okruţní list Pia X., Delacour Církev zítřka. 

Tedy tyto tři věci chce vydati v jednom svazku. 

Pište mi, prosím Vás (anebo okamţitě přiďte, ne-li tedy aspoň a zatím pište): jestli 

s tímto Dostálovým úmyslem 

1.) souhlasíte, 

 2.) čeho si v té věci výslovně přejete, 

 3.) honorář a všechny Vaše rozkazy a přání vyjednám sám, kdyţ dovolíte – sám 

i pošlu. 

 Dostál mi také píše, ţe překlad Váš o Ramonu Llullovi vyjde v 1. čísle Nového ţ. 

letošního. Bylo potřeba opětovaného bombardování, neţ jsem Dostála přivedl ke skutku. 

 Dostál mi činí různé výčitky, tentokrát ţe mně to ještě odpouští, ale budoucně ţe si 

vyprošuje, abych ve svých listech k němu uţíval mírnějších výrazů. Ţe svou studii o Bílkovi 

pro Nový ţ. píšu rozkvašeně, „dostálovsky sprostě“, ţe Dostála terorizuji moc, ţe se mu ten 

tón nelíbí, má poetická próza Sen ţe není zralá pro tisk, ţe o Jeneweinovi soudím příkře, cit 

ţe jej vede do Říma aj. 

 Milý příteli, poslal jsem P. Dostálovi takovou odpověď, tak nemilosrdnou, ţe toho 

skoro lituji… Ţádám a vymiňuji si, aby ta příloha moje v Novém ţivotě měla titul: Mimo 

Katolickou modernu. 

 Milý příteli, očekávám úplnou rozluku a pád a sbor všech svých vítězství. Očekávám, 

ţe mi Dostál nic neotiskne, ţe nebude chtít a vrátí mi slib i stran Vašich překladů atd. – to 

a jiné očekávám za svůj poslední, včerejší dopis – tolik sprostý! – Já nevím, co se stane. 

Očekávám, ţe přichází chvíle, kdy budu proskribován a vyhnán ze všech „katolických“ listů 

i společností – a snad i suspendován. 

 Pak bych přišel za Vámi. Anebo do Chýnova. Ale raději za Vámi – Budeme havíři, 

budeme kopat a hledat vzácné rudy našich moravských hor. 
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 Já nevím, co se stane. Moţná, ţe mne Dostál bude ţalovat. Moţná to, moţná ono, ale 

čím dál se více oţebračuji – popuzuji proti sobě („bez potřeby“) i doktory teologie, své bývalé 

představené… To všechno – kvůli čemu? Kvůli své smrti – a spravedlnosti. 

 Buďte mi zdráv. 

 Modlete se. Líbá Vás 

 

Jakub Deml 
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26 

Lesonice 1904 

6. XII. 

 

Příteli, píši Vám krátce, protoţe jdu ţebrat. Učiňte to pro mne, a napište či vlastně sestavte mi 

tu ţádost na paní Hellovou o autorizaci – P. Dostál mi svěřil, abych sám to vše vyjednal, a jak 

víte, umím francouzsky sotva trochu číst – napište mi tedy ta slova na pí Hellovou... Adresu 

na ni taky nevím! Coţ abyste se zeptal Martineaua? Anebo jednoduše poslati to jemu, aby jí 

to odeslal? 

 Poraďte mi, příteli, tak, aby Hello co nejdříve uţ se tiskl česky: vţdyť to pro Vás 

znamená „stálý příjem“! 

 Za druhé Vás prosím jménem našeho Mecaena Lutinova: pošlete na moji adresu, či 

přineste okamţitě „vhodné obrazy“ pro modlitební knihu, jak jste se mi zmínil. 

 Pošlete ty obrázky jistě – a buďte jist, ţe se postarám, abyste za to dostal peníze. 

 Hella vydá Dostál ve formátě, který se Vám líbil, kdyţ jste byl naposledy u mne. 

 Hellův Amen ve Vašem překladě bude tvořit poslední kapitolu Dostálovy modlit. 

knihy pro muţe. 

 Hello prý se bude snad tisknout v tiskárně V. Horáka v Prostějově. 

 Od 12. prosince Dostál bude jiţ přestěhován do své fary. 

 Jiného zatím nepíši Vám, příteli, nic. 

 Aţ půjdete do Jaroměřic, pošlete mi napřed lístek! 

 Píša na moji nabídku stran Bloy odpověděl velmi zdvořile, ale záporně, Kosterka 

a Pelcl dosud neodpověděli. Nebojte se! Půjdu po všech nakladatelích, vţdyť je to blaţenost 

rajská chodit ţebrat s Vámi! 

 

J. Deml 
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[13. 12. 1904] 

 

Tedy v pátek jdu do Jaroměřic, příteli, ať uţ se s Vámi setkám, nebo ne. O jedenácté hodině 

před polednem vykročím ze školy šebkovské, bylo by mně milé, kdybych Vás potkal uţ 

cestou. 

 

Pozdravuji mimo Vás 

i Vaši manţelku. J. D. 
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28 

[23. 12. 1904] 

 

Aţ přijdete, budu Vám jiţ moci sdělit, kolik nových přátel Studia máme. Musíte poslat brzo 

zásilku novou, 27 výtisků uţ je prodáno, čekám jen peníze, moţná dostanete je přímo Vy. Víc 

zatím nemám neţ 9 seš. Kar. Epop. Jablíčka posílá Jeţíšek Martě! Pamatujte na mne 

v modlitbách! 

 

Jakub 
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29 

[29. 12. 1904] 

 

Příteli, všechny svazky Studia, které jste mi poslal, jsou rozprodány. Čekejte nyní kaţdou 

chvíli peníze a okamţitě pošlete aspoň dvacet svazků ještě. Pozdravuji. 

 

Jakub Deml 
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30 

vigilie sv. třech králů 1905 

[5. 1. 1905] 

 

Příteli, 

 

nevím, kdy přijdete, pro jistotu posílám, co mám. 

 Ţádost ve věci Šaldově podal mi Lutinov, jemu tedy jsem poslal úsudek Váš. Z 2. čísla 

Bílého praporu poznáte, kde a co s ním učinil. 

 Nový ţivot ještě nemám. Novou zásilku Syna Ludvíka XVI. od Vás nedostávám (chtěl 

bych aspoň 30): z toho soudím, ţe kniha uţ je rozebrána… 

 Máte u mne od Bílka dar, který nemíním poštou posílati, bojím se, ţe by se to 

polámalo. Mnoho na Vás myslím, ale dnes nesmím uţ mluviti. 

 

Jakub Deml 
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31 

Večer 9. ledna 1905 

 

Příteli, 

 

poslušně hlásím, ţe přinešené Vámi knihy zmizely jak krůpěj v plamenech. A proto ţádostivě 

volám, pošlete okamţitě nové, aspoň půl kopy. 

 Jak vidíte? Aţ Vám bude moţno, napište mi Váš soud o Nov. ţiv. I., také o „příloze“. 

 V pátek jdu do Jaroměřic. Bílkovi posíláme druhých osm set korun. Budu dům od 

domu vybírat sám. Den a noc první. Zdá se, ţe se šeří. Chocholouši zrána jako by pískali svůj 

věčný stesk… Ty mrazy! 

 Jako Eiffelova věţ padám na Vaši zem. – Studuj. Kvasničk. z Říše dejte 5. svazek 

sám! 

 

Jakub Deml 

kněz 

Církve katolické 
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32 

Babice 15. I. 1905 

 

Příteli nejdraţší, právě jsem pustil všechny Vaše knihy do světa, to znamená: pošlete honem 

ostatní! Těch všivých redakcí nebudem se prosit; pomyslete si, Nový ţivot dal Vám pouze 

12 K s poznámkou, ţe za překlady platí jen 3 K za stránku! Pošlu jim „poděkování“. I Bílkovi 

strhli! Ta špína! Bloyovi jsem psal. Zhrozí se mé latiny. Jste jiţ zdráv? 

 

Jakub Deml 

 

P. farář Rumler, Martínkov, uţ dostal všecko! Nic mu neposílejte! 
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33 

Babice 19. I. 1905 

 

Příteli, 

 

pošlete okamţitě čtyry první svazky Studia na adresu: 

 

Ctihodný p. 

Antonín Kordík, 

bohoslovec IV. r. 

v Českých Budějovicích 

(biskupský seminář). 

 

Dostanete odtud co nejdřív peníze. Oni chtějí! 

 

Jakub Deml 
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34 

28. I. 1905 

 

Příteli, 

 

dávám přečísti Vám odpověď paní Hellové s poznámkou a neodvratnou prosbou, abyste ten 

list do sedmi dnů buď přinesl zase ke mně, anebo jej poslal na jeho výslovnou ţádost přímo 

P. Dostálovi do Prostějova, k čemuţ Vám přikládám i tu obálku. 

 Jinak nemohu dnes mluviti s Vámi, pro práci, jeţ na mne právě číhá, jistě, jako 

přítomný chřtán krokodýla. 

 Nuţe, kdo Vám ještě vrátil Studium? Nelituji těch 10 „h“ – vydají úroky „časem 

svým“ – je nutno, kaţdému rybáři, mnohdy po celou noc loviti marně – ale ty rybičky 

všechny se vrátí! Všechny, jak moje naděje! – Těším se na Vás hladově. 

 

Jakub Deml 
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35 

Na sv. Martinu, 30. ledna 1905 

 

Můj vztekle milovaný, 

v některých věcech jediný 

 příteli, 

 

jako kdyţ slunce graciézně vyhoupne na hory, nahé ze závojů par a na všechny strany posílá 

polibky ze rtů karmínových, – tak Vaše rukopisy strhly mne dnes podvečer k bláznivé radosti, 

a z chajdy rozdrchané mojí existence jak děti cigánské, s chundelatými hlavičkami, 

s blýskavýma očima vyběhly naděje mé! 

 Kdepak, já zoufat! Jako květ polní, jako vrabec na kalenici, pranic se nestarám o zítřek 

– „dosti má den na zlosti své“ – o fary, o místa katechetská, o penzi atd. ať se starají jiní – 

beztoho Bůh pro ně v zbrojírně Své uţ jiných nástrojů a jedů – ten Všemohoucí! – nenašel 

a nenajde… Kdyby v našem šiku nebylo práce jiné, věděl byste, jakou píseň o Naději bych 

dnes zazpíval! Můj kalamář by na to nestačil a ruka by nemohla dál, nestačíc zadýchanému, 

lehkému srdci! Myslím, ţe mé a Vaše dluhy, kdyby je řezník hodil na misky jediných vah – 

rozkošně by balancovaly… 

 Dejme tomu, ţe jsem dluţen jen 700–800 korun – snad jenom 600 K – nemám kdy to 

čítat – a také to nepomůţe: kdyţ co dostanu – a v Babicích to štěstí babí a nikdy nedobabí – 

v Kučerově po té stránce bylo vesele – dvakrát a třikrát veseleji, ač byla farnost menší – ale ti 

Němci mají více lásky a více čistoty a více spravedlnosti… Věřte mi, Němce miluji! Bůh ví! 

– 

 Na kříţ jsem vybral po pořádku toto: 

 

Cidlina – – – – – – – – – – – – –  – 66,10 K 

Loukovice – – – – – – – – – – –  – 81,44 K 

Šebkovice + Milatice  – – – – –  –175,70 K 

Bulikovice  – – – – – – – – – – –   45,20 K 

                                                       368,44 K 

  

V Šebkovicích pan řídící dal 20 K, slečny učitelky po 10 K. Ostatní Vám ukáţu černé 

na bílém, abyste věděl, kdyţ se něco má stát ke cti Boţí, ţe to vţdycky uskuteční: pastýři, 



87 

 

rybáři, ţebráci, nemocní… Bůh je můj svědek: spíš velbloud vleze uchem jehly… Boháči 

jsou predestinováni čertovi. 

 Všiml jste si, ţe i budějovský hejtman ráčil naši zásilku přijati? – V posledním čísle 

(neděle) Hlasu byl fejeton o mé knize – uvidíte znova, jak ti ţurnalisti dovedou srat – – jiné 

slovo v naší mateřtině pro to není… Březina mi v Nových oltářích všechnu „bloyovštinu“ 

vymýtil… i vykořenil? 

 Bílek uţ mne po třetí prosí, abych mu stylizoval podmínky subskripce k jeho 

souborným pracím. Bylo by snad dobře, aby se to otisklo i francouzsky? Jenţe to nemám ještě 

ani česky – z té příčiny, ţe tomu způsobu, jakým se to bude reprodukovat, nerozumím. 

Nevím, mám-li psát „lepty“, či „litografie“, z Bílkovy korespondence nemohu tomu 

porozumět – a zanedlouho dostanu, jako Bílkův jednatel, 300 sešitů ukázkových. Snad bude 

i potom, aţ to dostanu, dosti času k natisknutí té proklamace? A k čemu vůbec stylizovat? 

Bílek by měl jednoduše oznámit: co to bude a jak to bude. Škoda, ţe nejsme Bílkovi blíţ! 

A Bílek také navrhuje, abych ke kaţdému tomu měsíčnímu sešitu přidal svůj text, ne zrovna 

doprovod k obrazům – ale cokoliv svého – „vyjít z Lutinova“! – Viďte, ţe to není správné? 

Tím by se sešity na úkor Bílkovu umění jen zdraţily! Půjdete v pátek do Jaroměřic? Řekněte, 

a já jdu. List mme Hello jste dostal? Co tomu pravíte? Mám i nyní vydati Nové oltáře ve 

Studiu? jako celek. Kdybyste měl toto mínění, řekněte, a já tu věc ještě propiluju a nějak 

doplním. Či vydati o Bílkovi více essayí najednou? Tak asi mínil Březina – Ale zas by to bylo 

drahé, a víte, ţe těţších věcí neunese tento svět. Jak chcete. Napíšu ještě článek o Bílkových 

Korouhvích a jeden o Slepcích. Co potom, ještě nevím. 

 Napsal bych i meditaci o přátelství – a mimoto se mi zdá, stromy, skály a hlína mého 

rodného kraje mi šeptají, abych i o nich zazpíval… A zdá se mi, i moje matka-neboţka mluví 

na místech, která nerozkvetou uţ takovou bledostí – – – A jiného víc. 

 Rukopis do Prostějova uţ letí. A tak dále. O peníze! o peníze! P. Dostál Lutinov Vás 

„srdečně pozdravuje“ i „Březinu“ i „Bílka“ – tak stojí psáno. I „mne“, tj. Jakuba Demla. 

V jakém pořádku, to uţ nazpaměť nevím – ale vím všecko – o ptáčku! – Tak, můj drahý 

Floriane; scripsi.
26

 

 

Jakub Deml 

                                                           
26

 Dopsal jsem. 
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36 

[22. 2. 1905] 

 

Milý příteli, 

 

posílám Vám 2. č. Nového ţivota – teprve teď, protoţe jsem nebyl doma, jak víte. V Praze 

Vás dobře vzpomínáno. 

 Bílek Vám posílá litografický papír, máte prý ho zkusit místo obyčejného tisku: 

procedura jednodušší, a mimoto, kdybyste si přál, můţete nechati místa prázdného, jeţ Bílek 

vyplní kresbou. Formát jakýkoli. Otisk obstará Bílek. 

 Posílá Vám i litografickou křídu, píše se tím na straně papíru klíţené. 

 Kdyby se Vám lépe psalo lit. inkoustem, pošle i ten. Tlačit netřeba. 

 Mimoto: já Vás prosím – dal byste tedy to chekové konto přepsati na mne? Na poštu 

lesonickou. Prosím Vás k tomu o sdělení podmínek! 

 Mir Izkustva nebylo moţno dostati. O tom Vám ještě povím. Ale přivezl jsem Vám 

knihu japonských dramat, s japonskou výzdobou. Přijdete v pátek? anebo v neděli? 

 

Deml 
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37 

[5. 3. 1905] 

 

Příteli, 

 

bohoslovci z Brna poslali pro Vás za Studium 19 K 68 h. Lutinovu jsem ţádost přednesl, 

poukázky odevzdal; dosud neodpověděl. Číslo ukázkové Bílkových prací dostanu koncem 

týdne (asi 11. března), takţe přijdete-li v neděli, spatříte je. Posílám Vám Volné směry. 

Pojďme v pátek k B. do Jaroměřic: ale učiňte, jak rozsoudíte, jen mi dříve a zavčas oznamte, 

abych i já se dostavil. Koudelkovi rumunský referát posílám teprv nyní, bylť jsem tři dni 

doma, kde jsem sezdával sestru svou Františku, provdala se do Jinošova. – Buďte srdečně 

pozdraven, na Vaše zprávy čekám hladově. – 

 

J. Deml, koop. 
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38 

6. III. 05 

 

Drahý příteli, 

 

v těchto dnech, kdy svět se vdává, ţení, hoduje a tančí, přeloţil jsem pro Vás Dies irae – 

posílám Vám tento trojí pokus, jednak, abyste se znovu přesvědčil, ţe překlad Dostálův je 

špatný, jednak, uznáte-li za dobré, abyste dle tohoto trojího překladu doslovného upravil Vy 

sám překlad pro Naše Studium. Nemohu se dost natěšit na naši novou konferenci v Babicích. 

Dostál jednoduše – mlčí. Snad aspoň do Francie ty poukázky poslal. – Bůh nás utvrdiţ 

a prosvětliţ jak drúzu krystalů! 

 

Deml 
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[6. 3. 1905] 

 

Příteli, 

 

prosím Vás o adresu na Ol. Zlámala. Můţe se dát viněta tisknout: 

  

„Souborné dílo Fr. Bílka  

 vydává Studium, Babice, 

 p. Lesonice“? 

 

 Můţe takto? 

 Bůh s námi! 

 

J. D. 
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[po 6. 3. 1905, před 15. 3. 1905] 

 

Vidíte, příteli, v Koudelkovi Aloisovi, faráři nikolčickém, jsme se nezklamali. Posílám Vám 

vše, jak jsem to dostal sám. Řekne-li Vám duch Váš, abyste mu poděkoval, pište mu. 

Nikolčice, pošta Velké Němčice. Chce revui Romanula – nemáte ji? 

 Peníze Dělnické a Válkovi pošlem okamţitě, jakmile nám přijdou z Brna od Ústřední 

jednoty – doma nemáme! Čekáme je do této neděle, takţe v pondělí ponesu na poštu 400 

korun. Unie dosud neposlala dílo Bílkovo – a Dostál zatvrzele mlčí! i Bouška! Pište mi vše! 

 

Deml 
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[4. 4. 1905] 

 

Rudolfu Válkovi, knihtiskaři do Nového Jičína, posílám dnes, tj. 4. dubna, 200 korun. Dnes 

nepřišlo poštou nazpět nic; P. Kalabus Josef, důstojný archivář konzistoře brněnské, posílá mi 

dnes 25 korun za Bílka a objednává provţdy 2 výtisky. 

Bůh nám ţehná a bude ţehnati. Píšu Zlámalovi. Váš 

 

Deml J. 
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[5. 4. 1905] 

 

Naruby jsem tedy neobjednal. Dnes přišlo na Bílk. dílo všeho všudy dohromady 110 K. 

Vrátilo jich asi 30. 

 

Váš J. D. 
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[7. 4. 1905] 

 

Příteli, 

 

přečtěte si dopis od pošt. spořitelny, a napište potvrzení, ţe opravdu redakce a majetnictví 

Studia přešlo do mých rukou, a podepište se, a pošlete to v přiloţené obálce rekomandovaně 

do Vídně. Napište tam vše, čeho výslovně ţádají. A podotkněte tedy: ţe šekový účet čís. 

869 114 přešel s pohledávkou toho času na něm se nacházející i se všemi dalšími vklady do 

majetku dp. Jakuba Demla, kooperátora v Babicích. Oznámeno, ţe to bylo ústně na c. k. 

hejtmanství v Mor. Bud.., a tudíţ ţe dalších dokladů není potřeba, jelikoţ c. k. hejtmanství 

proti vydávání a redakci Studia ničeho nenamítá. Učiňte tak brzo! 

 Včera, tj. 6. dubna, vrátilo Bílkovo dílo 33 adresátů! Bílek určitě postaví oltář 

v Martínkově! (za 700 zl.). 
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Neděle květná 1905 

[16. 4. 1905] 

 

Příteli Floriane, 

 

nemohu Vám zatajiti strašnou radost, jakou ve mně rozbouřil dopis p. doktora Kupky, 

profesora pastorálky na teologickém ústavě v Brně, mého bývalého profesora, který mne 

omylem povaţoval za jedovatého rozvojistu… Dopis ten Vám v opisu přikládám. Víte tedy 

vše. – Ale co teď? Myslím, ţe bychom do toho 1. čísla, které provţdy rozhodne náš osud, 

[měli] dáti i věci od světců! Měl byste např. přeloţiti i tu věc od Venturyho, kde mluví, jak 

jste pravil, o nutnosti dogmatu. A něco ze Světců! Z Kateřiny Em., sv. Terezie (třeba jen dle 

francouzského), z toho světce, o kterém jste mluvil na cestě do Budějovic, já přeloţím 

kapitolu ze Susona, nebo ze sv. Augustina (z obou jiţ přeloţeno mám!), nebo ze sv. Brigity – 

Téţ bude nutno vynechati vše, co předem by nemohlo být schváleno – a odporučeno 

v biskupské kurrendě. Bude tedy i nutno rukopisy od Jahody vyzvednout! 

 To první číslo Studia má pro nás strašný význam. Chvěju se nadějemi a radostí. 

Odporučeni od konzistoře – a v kněţské kurrendě! Připomínám Vám, ţe v kurrendě 

odporučují se jen díla nejvýš a naprosto katolická – ... a kurrenda přichází do rukou všech 

kněţí diecéze! Jsou povinni ji číst, je to úřední orgán biskupa a církve! 

 Chvěju se radostí, jak ustrne a uţásne a zkamení Katolická moderna – jestli se stane, 

zač se teď nepřestanu modliti. 

 Pište mi brzo a překvapte mne novým zredigováním a obsahem pro Studium, překlady 

ze Světců – překvapte mne i svou návštěvou, ale napřed zajděte do Budějovic pro rukopisy – 

ať brzo můţeme poslat věci ke konzistoři. Pište, pište! 

 

Jakub Deml 
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Babice 19. IV. 05 

 

Pane Floriane, 

 

posílám Vám 160 korun, kterých potřebujete do Francie na knihy. Tyto peníze mohu Vám 

půjčiti na 1 měsíc, nejsou mé. 

 Včera konal jsem sbírku na Bílkův kříţ v Lesonicích, celkem jsem dostal 226 K 60 h. 

 Napište mi, zdali jste je obdrţel. Napište mi mnoho – co jste přeloţil ze Světců, jaké 

tedy bude číslo Studia, jeţ tisknem v Budějovicích. Premonstráti z Prahy odpověděli mně 

zpupně. Přiďte brzo k nám! Jsem po Bohu Váš. 

 

Jakub Deml 
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[29. 4. 1905] 

 

Tiskař Jahoda neodpověděl pranic. Př. Bř. ve čtvrtek zde byl. 

 Za týden, to jest v pondělí (8. května), je u nás děkanská vizitace. Jinak nic nového. 

Salve!
27

 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Buď zdráv! 
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3. V. 1905 

 

Příteli, 

 

posílám Jahodův dopis. A myslím, kdyţ chce, abychom ho neodmítli. Napíšu mu, ať se 

nebojí, ţe mu dám práce na 5–10 let. Můţe pro nás vydrţovat dělníka stále. Rukopisy mu 

zašlu, aţ jak odpoví: Vy také poraďte hned, jak s ním, a mohu-li mu rukopisy vrátit. 

 Buďte pozdraven z nebe i země. 

 

Jakub Deml 
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[7. 5. 1905] 

 

Carissime,
28

 

 

rukopisy Vaše donesli mi z Cidliny dnes, tj. v sobotu večer, a poslal jsem je i s těmi 

dřívějšími (tedy celkem 10 prací) Jahodovi. 

 Kéţ mohu Vám okamţitě více psát, jak nemohu! 

 Deus confortet!
29

 

 

J. Deml 

 

 

                                                           
28

 Nejdraţší (příteli). 
29

 Kéţ Bůh posílí! 
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7/5 1905 

 

Příteli, 

 

já myslím, abychom zůstali u Jahody, kdyţ Dělnická sleviti nemůţe. To leda bych mohl 

učinit, zeptat se, kolik jim toho ručního papíru zůstalo, snad by ho odkoupil Jahoda, aby 

neměli „škodu“ z Josefa Floriana! 

 Zůstaňme u Jahody! 

 

Deml 
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V den svatého Isidora 

Vyznavače, jemuţ 

Andělé pomáhali 

orat. V Babicích 1905 

[10. 5. 1905] 

 

Máte k nám přijít, pane Floriane, a máte s sebou přinést ten dluţní úpis; a to ostatní ústně. 

Přemýšlel jsem o Vás a jako druhdy ţena Pilátova, já jsem dnes měl v noci hrozné sny. 

Moţná ţe přijdu o zdravý rozum. A mluvím-li to či ono, je to sprostá leţ a přetvářka, protoţe 

nejen nemluvím: ale já vůbec mluviti nemohu. 

 Uvaţte tuto mou situaci a představte si k tomu, ţe tento můj stav Vás se vůbec netýká 

– moţná ţe přicházím o zdravý rozum anebo snad ţe na tom místě mé duše, kde jsem byl 

udeřen, jsem úplně bezcitný – jestli jsem byl vůbec udeřen, neboť já nic nevím, a nevím 

vůbec, zdali co povídám či zdali mne kdo slyší, protoţe nemám v sobě ţádné schopnosti 

volati o pomoc – a mně by nestačilo, aby se celý svět za mě modlil! 

 

Prý Jakub Deml 

kněz! chacha 
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[13. 5. 1905] 

 

Josefu Florianovi, 

 příteli mých zisků i dluhů, pozdravení! 

  

Odesílám pošt. spořitelnou 500 K Švejdovi do Hladova. Posílám Vám nový dopis Jahodův. 

V této věci mým jménem odpovězte mu sám. Mimoto prosím také, objednejte na můj účet 

u Haase v Praze papír na balení, v té síle, jak Vám přikládám na ukázku, snad 50 nebo 100 

archů. Ať to pošle na poštu do Lesonic, nebo na stanici Mor. Budějovice. V sobotu před 

druhou nedělí po Velikonoci, v den památky svatého Jana Apoštola „ante portam Latinam“
30

 

o polednách světlo světa spatřila dceruška Františka Bílka. Asi za týden odjedu na ţádost 

přítele do Prahy, abych skrze svatý Křest uvedl ji do Církve Kristovy, katolické. Jak se raduji, 

ţe právě svým kněţským úřadem smím učiniti něco pro Bílka! Přátelství zvěčněné kněţstvím! 

 

Jakub Deml 

 

Byl jsem na výstavě Fr. Zvěřiny v Brně. – Jsem unaven cestami a trojí vizitací děkanskou 

u nás a v okolí, proto nepíšu Vám více, ale kaţdý den Vás očekáváme. 

 Bůh nám ţehnej! 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Před latinskou branou. 
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29. května 1905 

  

Josefu Florianovi, 

duši Studia, 

  pozdravení! 

 

V úterý 23. května přijel jsem do Chýnova. Ve středu nato slouţil jsem v Chýnově mši svatou 

za rodinu Bílkovu. Téhoţ dne odjel jsem s Bílkem do Prahy. Ve čtvrtek slouţil jsem mši 

svatou u svatého Gabriela na Smíchově, doprovázel Bílka k farnímu úřadu tamtéţ, pak 

k svatému Štěpánu pro oddavkový list. Pomohl jsem Bílkovi upraviti oltářík a odpoledne 

vykonal obřad svatého Křtu. Byla přítomna rodina doktora Nečase. V pátek slouţil jsem mši 

svatou za sestry od svatého Gabriela. Potom jsme se odebrali k řediteli arcibiskupského 

semináře vyjednávat pronajmutí zpustlého refektáře v seminární zahradě, aby se tam zřídila 

galerie a muzeum Františka Bílka. Ředitel Bílka objal a mé jméno bylo mu známo. Bílkovým 

pracím, které nyní jsou v Berlíně, zajištěno přístřeší prozatímní. – Odpoledne navštívili jsme 

výstavu Krasoumné Jednoty v Rudolfině, kde je přes 100 prací, a nejpozoruhodnější od 

Španěla Zuloagy. O těchto věcech více ústně. 

 V neděli přijel Březina (přivezl jsem ho ze Šebkovic, zatímco pan farář s Bílkem 

odejeli po ranní do Martínkova vyjednat stavbu oltáře a presbytáře). Marně jsme se těšili, ţe 

přijdete i Vy. Oznámit jsem Vám jiţ nemohl, protoţe všechno bylo nepředvídané. 

 Březina zůstal u nás na nocleh. Dlouho do noci se hovořilo. Dnes odvezl jsem oba do 

Jaroměřic a Bílek odjel v poledne do Prahy. V Martínkově dostal 500 K záruky. Dnes Vám 

posílám 100 K, a Jahodovi do tisku Vaše (a mé) oznámení pro svazeček od Války. Březinovi 

se úprava Brelana velmi líbila. Haase poslal papír s omluvou, kterou budete číst; i štětce 

a barvy. Od Bílka budeme mít i kříţ polní. Brzo vydám proklamaci k národu na oltář atd. 

k uctění památky V. Kosmáka v jeho rodišti. 

 Všichni Vás pozdravujem. Čekáme Vás denně, a ostatní si povíme. 

 Adjuva nos, deus!
31

 

 

Jakub Deml 

                                                           
31

 Pomoz nám, boţe! 
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7/7 [1905] 

 

Klišátko se slovem „Studium“ je hotovo a tu, přineste tu vinětku ještě, a přiďte sem, zvolíme 

barvu a sílu papíru a obálku nového sešitu St. dáme tisknout. Mnoho zase nových věcí. Bůh 

nám pomoz od hodných lidí! 

 

Váš J. Deml 
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[8. 7. 1905] 

 

Příteli, z Unie poslali mi uţ oba obrázky Ropsovy, jsou reprodukovány výtečně, jenţe formát 

papíru je velký, bude nutno dát všechny sříznout, přiďte se co nejdřív podívat. Marie 

Kalašová psala mi dnes, a chce poslati do Studia knihu Maeterlinckovu Poklad pokorných. 

Peníze přicházejí houfně ze všech stran. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Přivezl jsem Vám franc. péra! 
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12. VII. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

poněvadţ se vzdávám naděje, ţe byste brzo (tj. zítra) za mnou přišel, a já nemohu pro své 

práce úřední zaskočit k Vám, jak mne táhne rozum i vůle, posílám Vám 11. stranu Smeti 

z areopagu a oznamuji Vám, ţe prvních 10 stran jsem věrně zkorigoval a korekturu do 

Budějovic poslal. Vím totiţ, ţe toho Smetí bude víc, i zakázal jsem zatím Jahodovi 

z Budějovic stranu 11. tisknout, očekávaje, ţe pokračování s potřebnou informací pošlete 

jemu sám. – Marie Kalašova mi psala, a nabízí hotovou knihu Maeterlinckovu, Poklad 

pokorných, a já jí napsal, aby ji poslala. Válkovi bych Vaše překlady poslal, ale čekám jen na 

Vaše rozhodnutí stran úpravy. Přiďte tedy – ale tento čtvrtek mě najdete v Jaroměřicích. Váš 

duch na mě celý (sestupiţ)! 

 

Deml Jakub 
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[13. 7. 1905] 

 

Bláhový, jak bych Vás mohl mít za „taškáře“! Všechny zlaté měchy světa, banky, loterie, 

Raiffeisenky chtěl bych sehnati pod Vaši ruku jako stádo k stříţi – neb i předkové moji dávní, 

patriarchové (jistě i Jakob) byli pastevci před Hospodinem – i David, neţli se stal králem, 

pasákem byl – a zároveň předobrazem Toho, jenţ praví: „Ego sum pastor bonus.“
32

 Nechci se 

tedy zpronevěřiti svému úkolu na zemi, a zovu Vás „dobrým organizátorem“… Peníze jsem 

na všechny strany rozeslal, jak jste rozkázal. I Vám jsem ihned psal, rozjímaje o tom, ţe 

„poslední budou prvními“. Jest patrno, ţe Bůh nás neopouští, a kdyţ nic jiného – posílá to 

nejdraţší, Utěšitele Ducha. Oznamuji Vám, ţe Marie Kalašová poslala dnes rukopis celé 

knihy Poklad pokorných a přiloţila i podobiznu Maeterlincka, kterou dosud jsem neznal. 

Mám vnuknutí takovéto (kdyţ jsem šel dnes navečer sám k lesu, před tváří měsíce mi to 

napadlo): Josef Florian nakreslí gotické litery (celou abecedu) zrovna takovou, jak je 

vytištěno jeho slovo „Studium“, nakreslí k tomu téţ iniciálky – a Jakub Deml dá tak odlít 

nové typy pro publikace Studia. A řekl jsem si: Florian učiní to okamţitě, neboť mezi 

Florianem a Demlem od jejich narození neroste jiný jazyk neţli pramateřský, zvaný 

„okamţitě“. Vy tedy ty nákresy mi pošlete. Iniciály budeme tisknout červeně, jak to miluje 

svatá Římská Církev v knihách svých. Vaše písmo bude mnohem jasnější, tedy katoličtější 

neţ písmo Bílkovo. Ty iniciály mohou být dvojího druhu: jedny, jeţ dáme odlít (menší) – 

a velké, jeţ dáme pouze reprodukovat zinkograficky. – Jahoda korekturu poslal (4 str. obálky) 

a je to dobré. Pošlete mu ještě tu bibliografii. Téţ jinou veselou zprávu pro Vás: moji 

upomínku a podrobný účet „Bursík a Kohout“ pojmuli tak, ţe vylíhlo se z toho toto vajíčko: 

poslali všechny naše tovary (celkem 11 kusů) zpět. Je to ještě v původním obalu a jako nové. 

Viděti, ţe „stará láska nerezaví“. Tento pondělek přijede za mnou P. Ambroţ, kapucín 

z Třebíče. Bylo by záhodno, abyste se poznali, protoţe se můţe stát P. Ambroţ, svým časem, 

i kvardiánem. Moţná ale, ţe toto psaní uţ nedostanete včas. Jinak nic nového. Ve čtvrtek 

u Březiny jsem byl. I jemu Bouška psal. A Březina pravil, ţe Bouška uţ píše jako zručný 

obchodní příručí… V časopise Light těch několik vět o Bílkových prácech ze Studia otiskli. 

Babice a Lesonice byly tedy jiţ v studených ústech anglických spiritistů. Mě to neuspokojilo. 

– Březina doufá, ţe Studium, má-li tedy i jiné šťávy neţ Bloyovy, můţe růst a kvést. Nade 

mnou ale zoufá – pro můj styl… Ach, katolicism, dogmata! Škoda, ţe tak o nás hovoří 

                                                           
32

 Já jsem dobrý pastýř (Jan 10,11). 
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Březina i před prasaty – před učiteli naší farnosti! Snad jeho bolest je příliš mocná, ţe ji musí 

vyznávat. Snad ţe dlouho k němu nepřicházím. P. Josefu Polákovi jsem činil výčitky pro 

nedodrţení slova, a zdá se, ţe toho nelituje: jeho vlídná slabost zalekla se jeho p. faráře! Jej 

opustit se bál, nás ne. Ještě se za mne modlete. 

 

Jakub Deml 

 

Vysvětluji si to jenom strachem redaktora P. Vévody, ţe v „katolickém“, patentovaném 

a k tomu lidovém svém měsíčníku Náš domov (Olomouc!) Brelan vyobcovaných „vřele 

doporučuje“!! 
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[22. 7. 1905] 

 

Pozdrav Vám, Duch Boţí posilni Vás ohněm a vodou a větrem, pane můj! 

 

Dr. Alois Lang poslal celý rukopis Jacopona da Todi – i poslal jsem rukopis tento zároveň 

s rukopisem Kalašové konzistoři brněnské se ţádostí, aby mi dala dovolení, popřípadě 

schválení k vydání tomu ve Studiu. Jednal jsem správně? Myslím, Vás tento týden navštívím: 

přijdete si (v úterý) pro mě? Dostálovi jste psal? Duch Páně s Vámi! 

 

Deml 
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Babice 28. 7. 05 

 

Pax tecum!
33

 

 

Pošlete Mittnerovi, knihaři do Budějovic, další uspořádaná čísla Studia, poněvadţ dosavadní 

zbroţoval a dnes mi přinesl. 

 

J. D. 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Pokoj s tebou! 
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Ten den před sv. Ignácem, 

zakladatelem řádu Jezuitů, 

o půl dvanácté v noci, 

30. července 1905 

 

Milý pane Floriane, myslil jsem, ţe půjdu spát, ráno jsem zaopatřoval mladíka – muţe 

sedmadvacet roků starého, souchotináře v samotě zvané „Holeček“, nejvzdálenějším tom 

místě farnosti babické, pan farář měl po „ranní“ a chystal se k odjezdu na „pouť“ do Starče, já 

jsem se chystal na kázání před „velkou“, tu přijde vozka, a ţe „zaopatřovat do Holečka“, ţe 

pan farář ho poslal ke mně, miluji pana faráře, a hned jsem se vydal na cestu, slunce bylo 

roztomilé, sem tam stálo ţito sloţené v hromádkách, všechno vonělo, všude bylo prázdno, 

celá zem měla den „nedělní“, nikdy mi tak země nechutná, jako v neděli, kdy lidé přestali 

„dělat“ – a nedělají „nic“ – nemůţe být opravdu jiného zaměstnání v nebi, a opravdu Bůh 

ještě miluje lidi, kdyţ jim rozkazuje světit neděli – a uţ opravdu pranic neschází nám 

k blaţenosti – kdyţ máme neděli – dlouho – povídám „dlouho“ – od té chvíle, kdy jsem 

s Vámi šel k Vám, tou ranní cestou „přes“ Cidlinu, Ţeletavu a ještě kterousi vesnici (ti lidé 

tam jsou jistě všichni svatí!) – ustavičně mám na mysli tu cestu – a připadá mi, ţe jsem 

putoval do – nikoli „do“ – ale ţe jsem putoval rájem – a zdá se mi, ţe po celý svůj ţivot mohl 

bych vypravovati o této cestě, nepamatuji, ţe by která jiná tak krátko trvala, vůbec nevím, co 

se se mnou dělo – a myslím, ţe Vás těmito slovy nepotěším, – lidé spící – my šli kolem – my 

šli prostředkem jich, oni o tom nevěděli – prostředkem celého pokolení lidského my šli, 

a všechno spalo, ale podivuhodno, právě v tomto stavu spavosti jejich, tedy kdy nejméně se 

projevovali, my – já docela zřetelně viděl jsem záhadu jejich ţivota, všechny jejich skutky 

a řeči – a věřte mi, bylo mi líto těch spících – a nebylo mi jich přece líto – naopak viděl jsem 

je ozářené slávou jako snad nikdy – viděl jsem je všechny ve stavu milosti posvěcující, viděl 

jsem je jako nebešťany, protoţe spali – protoţe všichni nic nedělali, byli bez vůle – byli úplně 

v moci a vůli Jeţíše Krista, a kdyţ jsem si uvědomil, ţe Bůh je nechává spát, ţe na ně neleje 

svůj trest, jako očima Boţíma viděl jsem jejich ţivot – a miloval jsem je bez výjimky – neboť 

i ti, kteří snad do dvou, do třetí hodiny ještě hřešili – i ti uţ spali, kdyţ my dva šli jsme 

prostředkem jich – a proto všechny jsem miloval – celého světa lidi – neb jsem je viděl 

všechny spící – – – 

 A nemůţete mně mít docela za zlé, jestliţe jsem i Vás viděl v tichu – ba nemůţete mně 

mít docela za zlé, jestliţe především a nejvíce Vás miluji, protoţe Vy nad spícími – Vy Jste 
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nespal, nýbrţ Jste šel – Vy, zbudiv mě, šel Jste jako spící…. Tady je propast mé osoby k Vaší 

osobě a ta propast soptí světlem, ale tak klidným, ţe tvář toho nejvyššího světce nemůţe být 

klidnější – tak klidným, jako by na dně propasti té hořely nejjemnější, Církví posvěcené oleje 

– v bezvětří. – – – Bůh tomu chce, abych přestal dnes mluviti, poněvadţ píšu stranu pátou, 

připomínající mi pátou ránu těla Kristova – a svíce mi dohasíná. 

 Drahý pane Floriane, modlete se za mne i k Marii Panně i k Jeţíši Kristu, abych se stal 

svatým. Abychom oba nenašli se nikde jinde, neţ v páté ráně – v boku Krista Jeţíše – 

abychom oba, pro Kristovy rány – jak jenom moţno, zůstali skryti – a podobali se bláznům.  

 Poţehnej Vás Bůh + Otec + Syn a + Duch Svatý – Amen! 

 

J. D. 

 

Ó Kriste Jeţíši, 

Ó Kriste Jeţíši, 

Ó Kriste Jeţíši! 

  Jeţíši Kriste! 

Jeţíši! Jeţíši! 
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60 

[30. 7. 1905] 

 

Pax Tecum! 

 

Dnes (30. 7.) byl u mne schválně R. Válka, tiskař z Nového Jičína, a přinesl vzorky papírů 

a typů, ale já mu řekl, ţe mi nic z obého nevyhovuje: ani kvalitou ani drahotou – to ţe by mi 

i v Praze tiskli laciněji. On prý učiní vše moţné. A pošle prý mi nové vzory papírů i typů. – 

Jeho vzorky Vám dnes posílám, rozhodněte sám, zda se co hodí, některé jsem označil červeně 

jakoţto uspokojivé. Posílám Vám téţ jeho dvě knihy (Baar – Spalding), jak by se Vám 

zamlouvala úprava (resp. papír) taková. Včera jsem Vám poslal list konzistoře olom. Co 

ţádali, jsem poslal: totiţ svazek červencový Studia a opis listu konzist. brn. Duch Boţí nad 

námi! 

 

Jakub Deml 
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Na sv. Alfonsa z Lig. 1905 

[2. 8. 1905] 

 

Panu Josefu Florianovi, vyšedšímu a přebývajícímu nad Starou Říší, poslušnému Slova 

„Utíkejte na hory“, narozenému na Hladově, pozdravení! 

 

Nemoha trpěti nepořádkem, znova jsem šlehl paprskem jednoty do rozběhlého stáda své 

administrace a pro Vás jsem konstatoval toto: 

 I. Tiskař Jahoda psal mi 31. VII. s politováním, ţe onoho písma (z obálky Studia), 

které jsme určili pro knihu Kalašové, nemá tolik, aby se veliká sazba z něho pořídila. To prý 

jsou písma titulková, jichţ ţádná tiskárna nemá zásobu. Odepsal jsem mu, ţe bych byl nucen 

tu knihu zadati tiskárně jiné. 

 II. Váš nákres titulní strany Pokladu pokorných byl ode mne náleţitě oceněn, shledán 

velmi pilným (tj. s velmi velkou pílí a svědomitostí pracovaným), způsobil mi a dosud působí 

a bude mi působiti radost, jako tomu, jenţ od literárního smetiště našich tzv. katolických 

nakladatelstev rád pozdvihne oči i ruce i nos k věcem krásným, občerstvujícím jako ozon lesů 

po bouři. Poděkování, které Vám referuji teprve dnes, přednesl jsem Bohu, kdyţ práce Vaše 

přišla. Myslím, ţe jste je hned tenkrát správně obdrţel… Tyto tři Vaše kresbičky poslal jsem 

dnes Husníkovi a Häuslerovi, aby zhotovili dle nich přesná klišátka, ve velkosti původní. 

 III. Protoţe i tento bod neméně v srdci mi bodá, prosím Vás, abyste – snad příští 

čtvrtek, nebo od zítřka za 14 dní byl u mne, připravený k tomu, ţe budete litograficky 

opisovati Váš překlad z Remyho de Gourmonta, který chci rozesílati v počtu 200 výtisků 

zároveň s Bílkovou Kapličkou světic – a jak myslím, první číslo této Kapličky vyjde na 

počátku října, nebo týden před tím. Kaplička bude obsaţena ve dvou sešitech – a Váš překlad 

chci přidati hned k prvnímu – poněvadţ naše publikum není dosti mlčenlivo, aby je těšil 

pouhý reliéf či obraz, chce slova. Myslím, ţe i Vy i Bílek úplně souhlasíte: Váš překlad buď 

bude (před ouřady poštovními) jako část cyklu Bílkova, anebo jako příloha, se svou vlastní 

peněţní cenou. V posledním případě bych Vás prosil, abyste vyţádal autorizaci jak od 

básníka, tak od malíře na reprodukci oněch pův. obrázků – v prvním případě – a moţná, 

z jistého důvodu, také dobře, stačilo by vydati pouze text – a úprava původní nahraţena by 

byla Světicemi Bílkovými – aspoň naše šilhající publikum neunavilo si prst ukazováním: to 

jsou, hle, jinačí obrázky světic neţ ty Bílkovy! Tady všechno dobře vidět! – A stane-li se tak, 

ţe vydáme pouze text Vašeho překladu, tím více bude práce Bílkova v jednotě s Vaší prací – 
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tak jako by kresby a reliéfy Bílkovy opravdu byly schválně tvořeny k oněm básním – 

a zmatek obecenstva nebude tak valný. 

IV. Redaktor Nového ţivota vzdor mému mlčení, odpovídajícímu jeho poslednímu 

listu, mi píše tyto dni, na lístku s Koehlerovými Soluňany: „Milý Jakube! Ten kříţ se mi 

nehodí, nechci reliéf, nýbrţ plastické tělo. Jaká je cena? Snad by jej někdo zde koupil. Kdyby 

mě Bílek navštívil, snad by se mu práce zde našla. Cestu bych mu hradil. S pozdravy Lut.“ 

 

2. VIII. 05 

 

Ještě IV. Objednával jsem druhdy pro redakci Nového ţivota klišátka vinět u Husníka. Účet 

Husníkův jsem Dostálovi tehdy odeslal, ale on nezaplatil (na 29 K), neb mně Husník tyto dni 

dluh připomíná. Jsem tedy nucen Dostálovi psát. Ale nicméně i Vy pište mu o své překlady, 

které tam vězní. Kdo ví, neposlal-li redaktor Nového ţivota knihaře Válku tentokrát na 

výzvědy do redakce Studia – z řeči Válkovy jsem poznal, ţe jsou oba v dobrém, tj. častém 

a úplném styku. Právě po návštěvě Válkově přišel Dostálův lístek. A týţ lístek přišel po 

rozeslání červencového čísla Studia, které Dostál neobdrţel, ale obdrţel je redaktor Bílého 

praporu a Našince a kaplan prostějovský, redaktor Evy, Bedřich Konařík… Velbloudi větří 

pramen vod… Předposlední slovo Nového ţivota ke mně: „nemůţete-li se mnou jednat 

slušněji, vůbec se mnou nejednejte“ – a poslední slovo: „Drahý Jakube!“ – ač mezi tím spí 

„tvrdošíjně“ moje mlčení. – 

 V. Bouška oznamuje, ţe rukopis pošle, zdrţel prý se školami. A ještě prý oznámí svůj 

příchod: nechtěl byste ho potkati raději jiţ v Babicích? Ale tím se nic nespraví, on navštíví 

„své přátele v Nové Říši“ – padne za oběť i – Stará! 

 

• 

 

 VI. Posílám Vám Bílkovy kresby, vystřihané ze Smrtelného ticha a odjinud, abyste 

některé z nich k reprodukci zinkografické a) prostě vybral, urče zároveň velikost, tj. buď 

velikost původní, buď 1/3, buď 1/2, buď 1/4 atd. 

  b) některé z nich abyste sám znova vytvořil, „překreslil“ – jiné, konečně, smíte 

zavrhnout – a ještě jiné navrhnout: 

 myslím totiţ, ţe bychom takto našim tiskařům (Jahodovi a Válkovi) opatřili tichou 

a mocnou úpravu Studia. Toto rozhodněte a mně o tom zprávu podejte. „Slévárna písem“ 

dosud mi neodpověděla na můj dotaz, kdy nejdříve mohly by typy Bílkovy býti odlity – ani 
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na můj dotaz, za jakých podmínek by ulili typy „Florianovy“ dle nákresu Vašeho slova na 

titulním listě Studia. – 

 Konzistoře mlčí – – je to mlčení upracovaného spánku, jenţ dle Hella je podobenstvím 

Otce, – anebo mlčení chrapouna, o kterém lidé říkají, ţe „hnije“? Uvidíme! Do úterka nebudu 

v Babicích jistě – a kdy se vrátím, oznámím. Ve čtvrtek týdne příštího budu uţ jistě 

v Babicích! – + 

 

Jakub Deml 

 

Myslíte-li, aby se P. Josef Polák hlásil do Ţeletavy za kaplana, pište mu. On neví, co učinit. 
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62 

[3. 8. 1905] 

 

Carissime, posílám vzorky písem, jeţ dnes přišly z „akciové společnosti“ (Jul. Grégr) „pro 

slévání písem“: líbí se mi typy ony starogotické, široké, jeţ mi poslali asi, chtějíce ukázati 

příbuznost typů Vašich (ve Studiu) – a poslali i ceník a katalog Muncha, jejţ tiskl Grégr: i ty 

typy jsou pěkné. 

 Posílám i barevný papír Jahodův: svůj výklad k Bílkovu Ţivotu dám tisknout na tom 

méně červeném. 

 

Jakub Deml 

 

Jahoda je ochoten objednat nové typy. 

Knihař mi naříká, ţe mu neposíláte archy! 
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9/8 1905 

 

Mnoho věcí čeká svého vyřízení, obě konzistoře odepsaly – čekám Vás, kdy přijdete. Je tu 

p. Bílek! Jen dnes ještě! 
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V Babicích, na svatou Johanku ze Chantalu 21/8 05 

 

Milý pane Floriane, konzistoř olomucká odpověděla dnes pod číslem 11712 způsobem tímto: 

 

„Z kníţ. arc. konzistoře v Olomouci. 

Ve zdejším výnosu ze dne 1. září 1905 č. 11090 výslovně se praví: ,Poučení 

dáti jest věcí Vaší církevní vrchnosti.ʻ 

Kdo sleduje kroky Sv. otce v příčině lidové akce křesťanské, nebude 

v pochybnosti o tom, ţe motu proprio, o němţ se jedná, týká se, jak ve zdejším výnosu 

bylo řečeno, akce křesťanské popředně v Itálii; jinak by Sv. otec byl vydal okruţní list 

,ctihodným bratřím patriarchům, primatům, arcibiskupům, biskupům atd.ʻ nebo 

zvláštní konstituci. Tím se však nikterak nepopírá, ţe kaţdý projev Sv. Otce má dosah 

i přes hranice hlavního k němu popudu. Kdyţ pak Sv. Otec sám ve svém Motu proprio 

vůdce křesťanské akce na konstituci ,officiorum ac munerumʻ papeţe Lva XIII. 

odkazuje, nebude snad pochybeno, kdyţ to učiní i úřad biskupský. 

Dáno v kn. a. konzistoři v Olomouci, dne 16. srpna 1905. 

 

Jan Weinlich 

generální vikář 

m. p. 

 

Leopold Prečan 

sekretář 

m. p. 

 

Důstojný pán Jakub Deml v Babicích (Lesonice)“ 

 

O této epištole zatím uvaţujte, a ovoce své úvahy mi pošlete nebo přineste. Nutno odbývat 

specielní konferenci o tomto bodu. Dobře (i. e. chytře) si počíná Olomouc: ani netvrdí, ani 

nepopírá – a zmíněná konstituce „officiorum ac munerum“ kterak se vyjadřuje o knězi-

redaktoru? O knězi-redaktoru výslovně mluví teprve Motu proprio: a toto nám buď popírá, 

buď zamlčuje i Brno, i Olomouc! Člověče, nezlob se! Veškerou tu konzistorní korespondenci 

prostudujem, aţ přijdete, čekám tento týden i P. Josefa, nevím ale který den: to je prorok, jako 
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by o prázdninách nemohl rozhodovati o jednom dni! Pročistil jsem dnes a včera celý ten 

administrační chlév – aţ mi na prsou bolí, ale mám radost z pořádku. Boţe, dávej nám sílu 

čistou a pomoz „vypořádati se“! Christus vivat, regnet, imperet!
34

 

 

Jakub Deml 

 

21/srpna 1905 

Včera mi bylo 27 let – 

 

Prosím Vás, ty viněty Bílkovy (nebo jiné) dejte reprodukovat Husníkovi a Häuslerovi, Praha, 

Ţiţkov, Husinecká ul. 950. – myslím totiţ, ţe jich bude třeba pro Válku, on začne tisknout! 

 

 

 

                                                           
34

 Kéţ Kristus ţije, kraluje, vládne! 
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[21. 8. 1905] 

 

Pošlete mi, pane můj, okamţitě ony adresy zahraničních redakcí, kam by se mělo poslat dílo 

Bílkovo. 

 

Váš Deml 
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Babice, Na sv. Bartoloměje Apoštola 1905 

[24. 8. 1905] 

 

Milý pane Floriane, Pán s Vámi i s Duchem svým. Zmíněný Arnošt Procházka z Moderní 

revue píše takto: 

 

„Ctěný pane, děkuji za Vaši vzácnou laskavost“ (poslal jsem mu dle Vašeho 

upozornění 30 výtisků Studia darem, jen světlotisky jsem nedaroval ţádaje za ně 

výměnou Moderní revui). „Rozumí se, ţe Vám M. r. milerád zašlu.“ (Jiţ mně přišla 

všechna letošní čísla, která ostatně měl jste jiţ v rukou od Březiny.) „Letošního 

ročníku posílám vyšlá čísla jen obyčejného vydání, jeţto lepšího jiţ nemám. Příštím 

rokem budu Vám posílati výtisk na papíře draţším. Z Barbeye bude v příštím ročníku 

M. r. ,Ţenatý knězʻ. Přejete-li si zdarma inzerát na ¼ strany M. r. svých publikací, 

pošlete mi co nejdříve jeho znění.“ 

 

Dále píše pan Procházka o čísle Bílkově, které nedostal, „viděl jsem zde v Praze sešit, jenţ mi 

chybí.“ 

  

„Budu-li se Vám moci příleţitostně odslouţiti, budu tomu velice povděčen. 

 

S úctou za Mod. revui 

Arnošt Procházka“ 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

A ještě jeden významnější dopis, z Telče, od katechety P. Jos. Weisse: 

  

„Důstojný Pane! Děkuje za zaslaná 2 čísla Studia (ale vţdyť jsem mu je nedaroval!) 

dovoluji si Vám“ (jak po obchodnicku to zní!) „nabídnouti své spolupracovnictví 

v překladu Arnošta Hella. Přeloţil bych některé interesantní partie z jeho Století. Stať  
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o faráři Vianneyovi mám přeloţenou. Bude-li V. d.“ (chce říci ,Vaší důstojnostiʻ) 

„nabídka moje konvenovati“ (jak všedně!), „jsem k sluţbám. S bratrským pozdravem 

 

Jos. Weiss“ 

 

Připsal ještě: „Entre nous! Račte p. Jos. Florianovi trochu domluviti, by se ve svých rčeních 

a přirovnáních moderoval, zdá se mi, ţe by tento modus scribendi Vašemu podniku škodil.“ 

 Milý pane Floriane, tomu P. Weissovi píšu, aby svůj překlad poslal. Moderní revui 

posílám onen inzerát našich publikací, dle toho, jak jste to sestavil pro obálku Studia: v této 

věci tentokrát nečekám na Vaši odpověď, jelikoţ Moderní revue snad se jiţ dotiskuje, 

a redaktor mne ţádá o rychlou odpověď. Dr. Al. Lang píše mi z Prostějova, ţe s Dostálem 

dosud váţně nemluvil, ale bude, a „p. Florianovi vřelý pozdrav“. 

 Tu bibliografii sestavte co nejdřív. Pro Studium přeloţte něco ze sv. Terezie! Já se uţ 

dám do listu sv. Vincence. Je u nás návštěvou synovec p. auditora, kapucínský frater, přivezli 

jsme ho včera ze Znojma: řekl mi, ţe kněţí (kapucíni) z jejich kláštera (snad v Roudnici) 

smáli se Kateřině Emmerichové, a uštěpačně řekli, ţe je to četba pro „terciářky“! – Dověděl 

jsem se od něho téţ o dvou velmi zajímavých lidech z jejich řádu, z nichţ oba se mnou 

studovali (fr. Caha, a P. Pěnčík; první nedovede nic číst kromě Bible a svatých věcí, stále 

hloubá, a zavírá se, bičuje, a nejí. Druhý nenávidí šosáky, světské i řeholní, slušnou 

společnost, obcuje jen s niţšími, neţ je sám, s nikým nemluví, 10 dní bez dovolení 

představených se toulal, neví se kde, nesmí slouţit mši svatou, nechce zůstat v klášteře, káţe 

a nevěří tomu, ale lidé se mu na kázání hrnou). Bílek mi psal o peníze, ţe má velkou nouzi. 

(Burţoové z Prahy jak paraziti se ho drţí!) – 

 

Váš Deml 
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[24. 8. 1905] 

 

Moderní revue mi chce uveřejňovat inzerát na ¼ strany: sestavte nějaký! Arn. Procházka 

velmi vlídně mi píše! 
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31/8 Nonnati, Rajmunda Nezrozeného 1905 

 

 

Milý pane Floriane, 

 

jsem nucen dnes odejet do Tasova kvůli náhrobkům, vrátím se po zítřku, tj. v sobotu; dnes 

Vám píšu, ţe P. Weiss z Telče poslal pro Studium rukopis, z Hellova Století o faráři z Arsu, 

čekám Vás, abyste tuto věc prozkoumal a rozhodl, zdali zmíněný P. Weiss má pro Hella 

kvalifikaci čili nic, anebo nebylo-li by dobře, kdyţtě onen kněz P. Weiss jeví takovou touhu 

stát někde na lešení Studia a, jak patrno, pokládá si za velikou čest být v naší blízkosti 

(a právem, Bůh je svědek!) – nebylo-li by lépe dáti mu k překladu něco latinského? Anebo 

francouzského, ale cosi méně subtilního neţ Hello? Ale toto vše spolu uváţíme a vyřknem 

soud. V neděli snad přijdete. Téţ Vám referuji, ţe téměř celý jiţ je přeloţen List sv. Vincence 

Ferr., zbývá mi jiţ jen jediná stránka, škoda, ţe jsem nucen odejet. A ostatně – ačkoli musím 

ještě se zmínit, ţe přišla včera i ostatní 2 klišátka Vaší vinětky a rovněţ včera dovezen byl 

Bílkův dřevěný kříţ, to vše u nás spatříte. Téţ oznamuji, ţe ostrou upomínku, 

rekomandovanou, obdrţel zajisté J. M. biskup Weinlich, Prečan, a ještě kdosi, k jiným se 

exekuce chystá, téţ bylo oznámeno lístkem uzavřeným dp. Rumlerovi do Martínkova, ţe je 

exkomunikován z našeho (napsal jsem zatím ve smyslu „mého“) přátelství, poněvadţ se 

ukázal co ošemetný zrádce, a s jeho otázkami odkázal jsem ho spravedlivě a rozhodně na ty, 

„k nimţ má neobmezenou důvěru“. Epištola delší, napsaná mu v noci, kdy jsem nemohl spát, 

ale byla zanechána zde, a ještě nedokončena, poněvadţ se uzdálo, ţe zmíněný kněz soudu 

soukromého není hoden. Jeho pře zatím odročena a po vyslyšení Vašeho úsudku, dostane se 

na soud veřejný. Přesto, ţe 26. t. m. poslal do pokladen Studia deset korun. Uvaţuje jeho věc, 

uvaţoval jsem zároveň o dosahu listu svatého Vincence, a poznával, ţe Satan zákeřněji 

a ničemněji neţli kdy, rozepjal svá tenata. Ve jménu Jeţíše Krista ukáţeme jeho pletichy, ač 

víme, ţe se skryje v jiné způsoby… Téţ mnoho mi duše mluví o Sigismundu Bouškovi, a její 

tribunál, po náleţitém šetření, vynesl tento soud: Sigismund Bouška, benediktin, příjmím 

Slovutný Spisovatel, vypovídá se ze Studia doţivotně, a není jisto, bude-li přijat v hodině své 

smrti, neboť zestárnul ve svých návycích, totiţ ve sportu literárním, a nelze ho pro jeho 

rozpustilost ponořiti do svatého Babtisteria Myšlénky, tím méně Chudoby, anebo raději 

naopak. Velmi pravděpodobně nestane se nikdy Křesťanem Katolickým, nemoha býti 

ukřiţován, anţto by pacholky, vedoucí jej na popravu a na místo hanby, svými písničkami 
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rozesmál a oni by se s ním spřátelili. Nepopíratelně jest v přirozenosti jeho tolik ţidovského, 

ţe se nepokloní Spasiteli. A bolest toho, jenţ toto píše, zakládá se na pozorování tak 

konkrétním, ţe mračna hnusu bouří dosavád a mnohou noc nedala mu usnouti. Ergo: pro 

Studium Sigismund Bouška anathema sit.
35

 – P. Stejskal ze Staré Říše Studium červencové 

vrátil – vrátil dříve téţ 3. číslo Bílkovo, dvě ostatní si ponechav a nezaplativ, pošle se mu list, 

jakoţ i jiným, třeba rekomando: k meditaci. Byl u mne student Svoboda z Račerovic 

u Třebíče, jemuţ téţ jste kdysi psal. Dal jsem mu slovo otcovské a propustil. – Nebyl jsem na 

hostině ve Starči, ani jsem negratuloval, coţ vzbudilo velké oněmění. Mlčení roste kolem 

Babic jako mor. Nejsvětější Srdce, smiluj se nad námi! – Mlčení padá jako stín (smrti) 

i k Chýnovu. A tam, a tam, a jinam. A do duše mé jako stín lípy a jabloní uprostřed vedra 

červencového. A dozrávám k tomu, abych odešel. A chci se napravit podle svého vidění. 

Kněţstvo a lidé nepřestávají mluviti. Zdá se, ţe mluvíme (děláme) dobře: odnikud nepřichází 

ozvěna. Vox clamantis in deserto.
36

 Blahoslavená poušti, jeţ hlasu našemu dáváš tyto 

prostory! Blahoslavená poušti, která jsi tak důkladně pustá a rovná, zbavená stromů, zvěře 

a romantičnosti, ţe kaţdý tvor, objevivší se na tvém stolu poţehnaném, ukáţe se ve své 

podobě, nemaje kam se ukrýti: hle tobě děkujeme, milostiplná, ţe nelze hovořit neţli 

osobně… A budeme všechno registrovati. A tehdy, kdy nám uţ člověk nepodá chleba 

a vyprahne i poušť, zahlaholíme píseň k rozkoši supů a šakalů… List svatého Vavřince budí 

uspané pohledy exegetické. Myslím, ţe pro příští Studium bibliografii sestavíme. 

 

Jakub Deml 

 

Měli bysme otisknout prohlášení, kdo nevěří v Kristovo Člověčenství a Boţství, v Přítomnost 

Jeho v Nejsvětější Svátosti, v Neposkvrněné Početí, a kdo neuznává Evangelickou Ţebrotu, 

ţe se vylučuje ze spolupracovnictví Studia a proklíná. 

                                                           
35

 Do klatby. 
36

 Hlas volajícího v poušti. 
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69 

3/9 05 

 

Dilectissime,
37

 jedná [se] o věc důleţitou, proto prosím o Vaši návštěvu a příjezd na 

konferenci Studia. 

 

Deml 

 

Jsem a zůstanu doma. 

 

 

 

 

                                                           
37

 Nejdraţší. 
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70 

[5. 9. 1905] 

 

Dp. auditor nic proti tomu nemá. 

 

Deml 

 

Bylo-li by třeba Bílkovi říci víc, tj. dopovědít, oznamte. 

 

 

 

 

 



130 

 

71 

6/9 05 

 

Carissime, marně hledám zde ty poukázky pro Francii a ten účet asi na 70 K, z toho usuzuji, 

ţe jste to omylem vzal domů, poněvadţ nevím, co a kam platit, prosím abyste mi to napsal. 

Posílám Vám svinstvo L. P. C. V tom listě Chov zvířat je také o Otčenáši, všimněte si! 

 

J. Deml 
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72 

Ten čtvrtek před Narozením 

Panny Marie 1905 

[7. 9. 1905] 

 

Milý pane Floriane, 

 

ono je čím dál – líp: padají i cedry na Libanu, můj pan farář téměř přímo mně řekl, ţe mě dají 

na pozorovací stanici. 

On tím myslí blázinec, ale Duch Pravdy chtěl, ţe to bylo řečeno těmi slovy. Pan farář 

velmi ve své lásce a důvěře ochladl, dráţdí mne to čím dál nezhojitelněji, přirozeně: nebo čím 

se mi kdo více upejpá (před Studiem), tím já se stávám proti němu sprostším. Ono to jde dál: 

zřetelně cize chovají se ke mně i neteře pana faráře, ani Annu nevyjímajíc… Bílek mi píše 

znova, ale bez pokání. Ta děvka na poště lesonické urazila mě zas. O přesunutí redakce ještě 

si promluvíme. Včera jsem byl na pohřbu v Jaroměřicích. Uviděv toho z Martínkova, dostal 

jsem silný záchvat tlučení srdce, trvalo mi to v přestávkách od 11–3 hodin. Včera i dnes se mi 

to opakovalo…Testament dle Vaší rady píšu. 

 

Jakub Deml 
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73 

[7. 9. 1905] 

 

Všechny poukázky jsem našel a odesílám 3 do Francie přímo, a kontem Švejdovi. Od Březiny 

přinesl jsem Beardsleyho i Kateř. Em. 

 Přiďte, i ty velké reliefy jsou tu. 

 

Váš JDeml 
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74 

Dáno v Babicích 12. září 1905 

 

Redaktoru Studia panu Josefu Florianovi, příteli posledního ohně a v blahosklonnosti i příteli 

Našemu posílá Jakub Deml rukopisy, panenskou potravu jedovatému chřtánu lítého draka, 

zvaného obecně a zatím Studium. 

 

Příchodu Vašeho na faru babickou zcela jistě očekávám tuto neděli – nejdéle! 

 

• 
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75 

12. září 1905 

 

Panu Josefu Florianovi pozdravení. 

 

Abyste věděl, kam aţ sahá ignorance a pitomost konzistorních referentů (jeden to není! 

takováto útěcha je nám vzata!), posílám Vám jejich dvouarchový elaborát, jenţ na způsob 

L. P. C. (čti Léta Páně Caněno) fejtonů je sloţen ze samých citátů. Zase je tu řeč o slohu 

mystiků, naprosto nesrozumitelném. Mimo jiné pravdy odkryl cenzor i tu, ţe Arnošt Hello 

není spisovatelem ani křesťanským! 

 Leţérně beru na sebe pózu filozofa a lyrika a kněze a povídám si velmi klidně a jako 

pro sebe: Boţe, tedy i oslovina má své propasti? 

 Kromě těchto referátů, které mám poručeno konzistoři vrátit, byl přiloţen půlarch, na 

kterém mi konzistoř oznamuje, ţe oběma knihám (Maeterlinck, Lang) aprobaci udělit 

nemůţe, a vyzývá tatáţ konzistoř úřad děkanský, aby mi téţ oznámeno bylo, „ţe bisk. 

konzistoř s recenzentem úplně souhlasí, aby Jakub Deml ve vlastním zájmu Studium neknězi 

k vydávání svěřil“. 

 Bylo by, pane Floriane, záhodno, abyste si konz. recenzi opsal (já nemám teď kdy, 

musím utíkat do školy), anebo aspoň důkladně pročetl – abyste znal dobře situaci v lesích 

moravské (a snad světové aţ po Řím) círk. vrchnosti – a za to Vás prosím, co nejdřív, do 

3 dnů originál té recenze mi buď pošlete, nebo přineste, abych jej mohl vrátit, jak chtějí. 

 Myslím, ţe Kalašová nemusí o tom ani vědět, a ţe se to ve Studiu vydá beze změny! 

Jinak u doktora Langa, tomu pošlu oznámení, by… se podrobil a opravil. 

 Zatím nic jiného. Viděti, ţe Váš počerveněný lístek babická fara spatřila: pan farář 

dělá nevinného a Vám zcela oddaného – neteř Anna zase zesmutněla, tentokrát klidnou 

bolestí. Vím, ţe četla! Trest za zvědavost. 

 

Jakub Deml 

 

Tu otázku o redaktoru Studia přece tedy musíme vzít do práce… Jak poznáte a usoudíte! 

P. Weiss z Telče poslal nové 3 překlady z Hellova Století (osel, neví, ţe dle jeho 

konzistoře Hello je sviňák nebo pohan!) – O sebevraţdách, Velicí lidé, Svoboda. 
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76 

13. září 1905 

 

– Milý pane Floriane, posílám Vám překlad z něm. Vzkříšení a Ţivot sv. Vincence dle 

Brevíře. Téţ Moderní revui. Také Vám oznamuji, ţe přeroztomilou věc poslal dr. Al. Lang, 

totiţ překlad z mistra Eckharta, Kázání o Odloučenosti. Bude to ve Studiu řvoucí pendant 

k Vaší stati Proč jsou dnes kázání tak jalová? Pravím Vám, kázání Eckhartovo je věc 

vznešená, hlubokánská, jako plná, nerozpukaná cisterna, ve které já ohromen úţasem spatřuji 

hvězdy a naši zem, ale v původní ţhavosti a kráse, prve neţ se oblékly do zchátralého pláště 

dnešních fabrických odpadků a čmoudů! Úchvatná věc! Zatím Vám překlad Langův (10 

plných čtvrtkových stran) neposílám, poněvadţ ho silně pouţiju k tématu „V čem spočívá (!) 

vnitřní ţivot kněze“ – Ten milý Eckhart to kázal, tj. mluvil k zástupům: ničema! vţdyť by mu 

nerozuměl ani konzistorní cenzor, doktor teologie XX. století! Je to mystika! Ta prazatracená 

mystika! – A také Vám v otrocké poslušnosti (bez ironie) oznamuju, ţe i já, i pan farář dostali 

jsme dopisy od paní Bílkové z Chýnova, v němţ já co nejúpěnlivěji jsem prošen, abych 

okamţitě do Chýnova přijel – a pan farář týmţ způsobem prošen, aby mne k tomu přimluvil. 

Pan farář se přičiňuje dosti chabě, vzdor tomu, ţe mi chce cestu tu zaplatit (poněvadţ já, 

slavný redaktor Studia, nemám ani halíře) – neboť pan farář v lásce ke mně (a k Vám) 

„zemdlel náramně“. Bude dobře, bude velmi dobře, kdyţ o faru babickou nezavadíte, aţ do 

času… aţ sama zatouţí. („Zapřisahám Vás, dcery Sionské skrze srny a jeleny polní, abyste 

nebudily milé mé, dokud sama nechce.“) – Vidím neslušně hluboko. Nimbus pověstného 

sdruţení západomoravského, Bílka-Floriana-Demla-Březiny-Langa, velebně ozářil skladiště 

umělých hnojiv duchovní správy babické – nyní si můţeme zdřímnout, duše má, je sobota, 

den zasvěcený Hospodinu – leda ještě trhat jablka, v připomínkách rajských rozkoší... Pan 

farář se diví (uţ), kam jsem „zabředl“… Inu, je dobré býti opatrným, a slušně váţným, 

poněvadţ jen takovým – kyne úřad děkanský… Mé myšlení je ďábelské, ţe? Ale je toho – 

přestávám tu dobře dýchat… Poroučím Vám: Vy proti p. faráři mlčte! čekejte! čekejte! 

 

Váš Deml 

 

Dle slov doktora Langa nakladatel z Mor. Ostravy o Bloy Vám bude psát! 
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77 

22/9 05 

 

Ale pane Floriane, co Vás to (pro Boha) napadá, mně tak dlouho nepsat ani nepřijít! Uţ mne 

to mrzí, ţe jsem ve čtvrtek nešel aţ k Vám a ţe jsem se od té vsi před Ţeletavou vrátil, 

nespatřiv Vás. Myslil jsem, ţe vrátím-li se, napíšu kus té nešťastné přednášky o vnitřním 

ţivotě kněze! Ale kdepak, nenapsal jsem nic, neudělal jsem nic, a od té doby, jak jsme se 

naposledy viděli, vůbec nemohu nic dělat, a nic nedělám. Je to k zoufání! Z celého světa nic 

nepřichází, nic, zhola nic se neděje – Ale vlastně děje: utvrzuje se kolem mne mlčení. Bílek 

mlčí, ač jsem byl nucen v jisté administrační záleţitosti mu psát (jindy odpovídal obratem, 

teď mlčí uţ 5 dní), Bouška také mlčí (Bohu dík!) – aţ teprve dnes ozval se na můj milostný 

dopis, jejţ máte v opisu u sebe – ale ozval se tak, ţe poslal mému p. faráři pohlední lístek, 

kde oznamuje, ţe P. Jakubovi bude psát… Jak těţký to porod! Zdá se mi, ţe naposledy budou 

všichni moji staří přátelé korespondovat jen s mým p. farářem… Bílek uţ také začal… 

Bouška začal – kdo ještě zbývá? A pan farář, chudák, neví, jak k té cti přichází: nebo čím se 

vlastně proti těmto lidem provinil? Čím jim poslouţil? – Zahloubejte se nad studnicí tohoto 

tajemství! Bílkův kříţ, v doslovném, literárním i alegorickém smyslu, doposud na mně leţí – 

a svět chová se k p. faráři jako k mému Šimonovi! Pan farář dokonale mne trpí – nepokrytě se 

ode mne odděluje – a konejší se ještě trošinku myšlenkou, ţe „to všechno“ je u mne dočasná – 

fyzická nebo i psychická choroba – rozčilení… A vzdychá: Jak jste se změnil! Kdyţ jste sem 

před rokem přišel, byl jste tak sladce snivý, tak dobrý, tak svatý… Běda, uţ nedovede 

sledovat mé slovní kotrmelce, uţ ho to nebaví – ale má duše soudí o tom jinak: sleduje 

všechno, ale poněvadţ můj temperament plivá na slova a tygrovitě blýská očima po penězích 

čili po událostech a Tělu Kristovu – je „to všechno“ sakramentsky nebezpečné: proto, přátelé, 

je nutno z křesťanského milosrdenství brát slova Jakuba Demla jako třeštění (odpustitelné) 

v deliriu a starat se o doktora a obkladky… Nechtějí mi rozumět! Bodejť! Jedná-li se 

o Bílkovy reliéfy a kříţ, nemoţno, absolutně nemoţno sjednati fůru – a jedná-li se o umělá 

hnojiva: dva pacholci a dvojí potah, tedy půl babické fary schválně jede na štaci do 

Budějovic… Je nutno, je kněţské být velmi dobrým a za dobře se všemi… 

 

Jakub Deml 
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78 

24. září 1905 

 

Tak, zlatý pane Floriane, přece se něco děje: kněţstvo děkanství jaroměřického, shromáţděné 

v den svatého Augustina v klášteře novoříšských premonstrátů, cítíc se ohroţeno babickým 

Studiem se spiklo, ţe bude sbírati adresy, podpisy proti kaplanu Jakubu Demlovi, redaktoru 

Studia, a přibije toto hanebné jméno na velecudný prapor brněnského Hlasu. Coţ, milý pane 

Floriane, abychom to připustili? Tragédie kněze Jakuba Demla začíná být rozpustilou… 

„Šamalíkova kráva – cudný pyj…“ Není pochyby, ţe jsem si pořádně zkazil kariéru… Chichi 

– – Ti osli opravdu potřebují organizace proti nepřátelskému tisku… Pane Boţe, Jenţ ve 

Svých nebeských sýpkách shromaţďuješ blesky, ledy a vody, dej vstoupiti nám, totiţ Josefu 

Florianovi a Jakubu Demlovi, nebo komukoli jinému do těchto Tvých špýcharů a dovol, 

abychom protrhnouti mohli stropy a mlaty Tvé Shovívavosti –! Dej čistotu našim očím a sílu 

Ramene Tvého našemu hlasu! Rád bych se domodlil tuto modlitbu – ale Vy se ji domodlíte za 

mne – chci říci kleče vedle mne. Dnes posílám Vám jen látku meditační, totiţ list 

přenabubřený materií Sigismunda Boušky. Nepřestává mne upozorňovati v něm, ţe mluví sub 

rosa a jenom mně. Ale já jsem ho, jak víte, o to neţádal, aby mluvil jenom mně, poněvadţ 

předměty v něm, totiţ v onom dopise projednávané, týkají se katolické neboli všeobecné 

Církve. Mimo to, Josef Florian je náš přítel: nechť tedy dle rozhodnutí svého Bouškovy 

epištoly pouţije. Nikoli hned, nýbrţ aţ po rozmluvě se mnou, a jedno slovo té rozmluvy bude 

toto: poněvadţ nepřátelé naší svaté věci se houfují a v temnotách chystají podkopy, je nutno 

vyjíti proti nim po pořádku, pohodlně, s celou parádou – chci říci neúprosně, a tedy s delší 

přípravou – třeba k Jeţíšku – v době Narození Páně… Jak viděti, chtějí mne stigmatizovat 

jako např. Svozila, veřejně, odvodnit prameny peněz – a tak zničit a ukřiţovat Slovo! Je to 

vlastně potěšující, poněvadţ se jiţ zdálo, ţe s námi nepočítají – ţe to spraví jednotlivé 

ignorování – oni se chtějí ve lhostejnosti organizovat! 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Nechce se Vám psát o „vnitřním ţivotě kněţstva“? Do Studia! 

Ještě jen malý náraz ze strany světa na p. faráře a jsem v Babicích nemoţný – leda 

bych Studium zapřel sedumasedumdesátkrát… Bouška šteluje p. faráři tabák, Bílek mu posílá 

brusinky… kykyryký! Deml, kaplan, je „zatíţen“ (dle Boušky) – blázní! Ve světě to jde 

opravdu všechno vzhůru nohama, kaţdé slovo (a nejen Bouškovo, nejen Dostálovo, tato jsou 
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zvláště typická) je převráceno – není divu, kdyţ se člověkovi motá z toho hlava… Tady je 

potřeba veliké opatrnosti, aby člověk šlápl hadu na hlavu… Budu se na ten účel modliti, i mši 

svatou slouţit, Vy mne brzo navštivte. 

 A přijďte aţ ke mně. K obědu a svačině přece nemusíte. Rozhodněte o schůzce sám. 

P. Polák nebyl by k tomuto dost silný. – – – 

 Zdá se mi, ţe „přítel“ Bouška jim tu myšlenku našuškal sám, totiţ přátelům 

klášterníkům novoříšským…! Celý jeho dopis svou zadnicí spočívá na opačné od nás straně! 

– Ostatně, bavte se s tím zatím sám, Vaše samota Vám zjeví mnoho jiného ještě – pouze Vám 

oznamuji, ţe Bílkův hřbitovní veliký kříţ, na pět metráků těţký, je na štaci v Budějovicích 

a toto pondělí některý můj nájemník (nikoli koně, nikoli voli fary babické!) – my vozíme teď 

hnůj! – ho přiveze. Čekám, ţe můj p. farář, jakmile zas někdy přijde ze světa, např. z nejbliţší 

děkanské konference: vypukne proti mně okřikem – anebo mne přímo či skrytě vypoví… 
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79 

[24. 9. 1905] 

 

Připadá mně myšlenka, ţe autor překladu Podobizny svatých byl poslán od svatého Norberta 

jen zkoumat půdu a – strašit! Nic víc… „Cui bonum“?
38

 Čemu to prospívá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Cui [est hoc] bonum? Komu / pro koho je to dobré? 
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80 

[25. 9. 1905] 

 

Pane Floriane, abych nezapomněl, slíbil jste hledati adresu Sztuky! 

 

Váš 

Deml 
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Babice, ten večer před Svatým Václavem 1905 

[27. 9. 1905] 

 

Milý pane Floriane, 

 

Kalašové, Jahodovi, konzistoři, Válkovi a P. Weissovi vše věrně odesláno. Weissovi 

doslovně. Konzistoři doslovně. Dnes posílají Vám akta Draţila V., poštovného úředníka 

v Praze. Vrátil sice oněch 7 svazků Studia, byv poţádán o zaplacení, ale vrátil onen větší 

svazek Zoufalce v takovém stavu, jak Vám posílám. Ostatní knihy nepošpinil, jen Brelan, zdá 

se, rozřezával střenkem svého noţe nebo dokonce prstem. A připojil svůj list. 

 Téţ posílám Vám opis svého listu pro P. Otokara Taubera. A Váš opis listu 

k Martinkovským. 

 Dobře vidíte: pan farář nikterak nezdá se litovati Vašeho odchodu bez večeře. 

 Bílek mi psal = jsa nucen mi poslati ještě jeden účet (slévárny z Komárova, za ony 

malé odlitky, 184 K) k zaplacení: jinak jistě by nepsal – ještě… Tón dopisu to praví. V listě 

svém naléhá na to, abych se vyjádřil, ţe oba účty slévárny (810 + 184 K) vezmu na své jméno 

– Ubezpečil jsem ho o tom, jak jen si mohl přát. Abych Vám tedy odpověděl: jak jsem se 

tomu chtěl vyhnout (z křesťanských důvodů): má poslední návštěva v Chýnově měla ten 

smysl, abych se rozešel slušněji… 

 Paní Bílková ve svém městském taktu vytušila, ţe tento výklad mojí návštěvy mne od 

cesty odvrátiti musí: proto pozvání obsaţené v dopisu na mě a p. faráře zahalila do takových 

mystifikačních oblaků, ţe neuposlechnouti muselo znamenat srdce míti surové a zpustlé 

a vyhýbat se domu smutku, kam, dle Písma, lépe jest jíti neţ do domu radosti – ba vypadalo 

to tak, jako by sochař Bílek měl duši na jazyku a potřeboval kněze. Bílek však rdoušen byl 

hněvem – a přes to, ţe viděl mne pokorně mlčícího, v jednu chvíli, druhý den mé návštěvy, 

ráno při snídání, jako z kráteru vybuchlo z něho slovo drzost spojené s mým jménem! Kávu 

jsem nedopil, tvář jsem si zakryl rukama – byl jsem v Chýnově sice ještě přes noc – ale odešel 

jsem v tomto gestu... To jest: ani slovíčkem svou „drzost“ čili pravdu neomluviv… Vím, 

čekala se ode mne tato slova jako zadrţený příval, čekalo se kleknutí a slzy – a já nic! – 

Chtěje mne zřejmě popuditi, Bílek řekl, ţe kněz o nic není výš neţ umělec – kněţství prý je 

pouze smlouva mezi Bohem a člověkem, kterou se zavazuje člověk k vyšší dokonalosti… 

Rozuměl jsem této řeči takto: kněz Jakub Deml zavázal se k vyšší dokonalosti – a ejhle, on 

hájí Bloyu a Floriana! Ejhle! Zradil svou svatou povinnost – Jakub Deml zrádcem! 
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Bohozrádcem!... Milý pane Floriane, učiteli absolutních slov a učiteli můj, odkoukal jsem 

Satanu uţ mnohé z jeho kopií Mysteria! 

 Poznal jsem v tom okamţiku svým kněţským instinktem, ţe toto jest Bílkův hlavní 

trumf, tuto ţe jest střed a jádro jeho posicí – bylo to na cestě, nebo lépe cestou z kostela, takţe 

kdyţ jsem Bílkova slova ignoroval, mohlo tu být zdání, ţe cosi na cestě, cosi jiného upoutalo 

mou pozornost…. Ba ještě víc! ještě víc! při této Bílkově řeči jednalo se o chýnovského pana 

radu a kněze, stařičkého pána, jenţ z tamního kostela odstranil před lety Bílkovu „Kalvari“ 

(nyní vidím, ţe jednání toho prostého a nevzdělaného kněze mělo svůj důvod – v Bohu – či 

lépe v Synu Boţím) a jenţ, dle Bílka, má ve zvyku říkati: já tady nejsem pro práci, nýbrţ pro 

důstojnost – toţ abych tuto větu ukončil: podvelitel Armády Syčáků Prozřetelnosti, kněz 

Jakub Deml s rukama zaloţenýma (ale očima dobře upřenýma) tu stál před svou pozicí, dle 

zkušeností jiţ v různých pranicích získaných očekávaje útok bliţší. Vţdyť, toť jest přece 

jediný a nejjistější zákon nepřátelské taktiky: nepřítel zničit chce, tedy se nevrátí. A vrátí-li se, 

choutkou nikoli! A Bílek se vrátil. Nemluvilo se jiţ na ulici, mluvilo se u stola. Nemluvilo se 

jiţ o panu radovi, o něm, o tom ubohém panu radovi: mohla Bílkova slova nějak aspoň míti 

zdání oprávněnosti... (Rozumíte, pane Floriane? Svatý Florian byl voják! Katolíci ho uvádějí 

v tajemný styk s plameny. Všiml jsem si uţ předposledně, mají ho na štítě i Stehlíkovi 

v Cidlině); Mluvilo se jiţ o věcech a názorech Jakuba Demla – a Bílek znova, a slavnostně 

pronesl svou thesi (bludařskou) o kněţství. Tentokrát jsem se postavil. Nepokrytě. – – Bílek, 

v dalším ohni řeči zastával: křesťanskou lásku, pokoru, tichost, neodpírat zlému, nikdo prý 

nemá poroučet, kárat, trestat, vládnout: uvedl jsem Vám známou myšlenku: Co by dělal 

Bílek, kdyby lupiči vrhli se s noţem na jeho malou Bertičku – Mlčel! Kdyby mlčel! Ale ţe se 

mluvilo před jeho manţelkou – nebylo krásné zdát se poraţeným: Bílek otočil řeč hned jinam, 

zamluvil – ale tu jiţ mlčel jsem lhostejně já. 

 Vaše jméno nebylo vysloveno, ani jméno Studium, ani Bloy. Já snad, vím, jistě jsem 

je vyslovil za ty dni, všechna tři – ze strany Bílkovy nikdo. A byl viděti, ne, tato jména celou 

tíhou ve dnech mé návštěvy leţela nad Chýnovem… Jen jedenkrát, pokud se pamatuji, Bílek 

vyslovil jméno Vaše, s takovou tichou laskavou tichostí... Jako by se jednalo na takovýchto 

místech vţdy o cosi zcela jiného… O Jakuba Demla! O jeho ďábelským kouzlem zkamenělé 

srdce! – Vím, ţe jsem tyto věci s Vámi ještě nedomluvil, je toho nyní mnoho najednou. – 

Modlete se, prosím, za mou kajicnost, pravím bez ironie. 

 

Jakub Deml 
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máte-li čas: pište mi! 

 

Březina o mně mluvil v neděli s učitelem Křivým z Loukovic – „řekne mi to sám“ – a přece 

ten prostořeký učitel (je zároveň redaktorem učitelského listu „Národ a škola“, je spřaţen se 

všemi učitelskými novináři, ateisty, realisty – má radost, kdyţ dostává toho co nejvíc 

výměnou, třeba to jedná o sejrařství) řekl mi přece zas: „Březina pravil, ţe na vás nemůţe 

mysliti bez obavy; Florian je samum, po němţ uţ nic neroste.“ Odpověděl jsem: řekněte 

Březinovi, ţe já rovněţ nemohu na něj mysliti bez obavy! 
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82 

28/9 05 

 

Milý pane Floriane, posílám Vám pro příští svazek Studia předmluvu svaté Hildegardy. Zdá 

se mi, ţe nedovedu nic dělati neţ mysliti na naše společné snahy. Je mi celkem dosti smutno. 

Jako by celý svět vymřel – a naše práce všem byla srdečně lhostejna. Tomášek mlčí. Tomášek 

(jak mi píše P. Kalabus) nemá praţádných intencí… (P. Kalabus tím odpovídá na můj dotaz 

a míní intence ve smyslu mší svatých – a my kněţí říkáme týmţ slovem krátce i peněţním 

darům obětovaným na mše svaté.) Tomášek se stal supl. profesorem na I. čes. gymnáziu 

v Brně. – Spisy svaté Hildegardy daroval a poslal mi předevčírem P. Polák. Snad uţ jen 

jediný P. Polák ţije. – Zaskočil jsem dnes do Budějovic. Jahoda mi řekl, ţe jste mu ţádné 

štočky vinět neposlal. Či platilo to jen o Válkovi? – Dle některých Vámi vybraných vinět 

Bílkových dal jsem zhotovit štočky. – Bouška poslal 5 K bez hlesu. S některými větami sv. 

Hildegardy musíte mi poradit! Sem tam je dvojsmysl – a nemohu se odhodlati, abych 

překládal volně. 

 Příští týden pojede p. farář na několik dní z domu. Ani tu byste pod naši (mou) střechu 

nevkročil? Ale ty dni nevím. Snad jiţ v pondělí. Pište mi prosím Vás, co děláte. Potřebuji 

aspoň Vašeho slova, kdyţ nelze mít přítomnost. Tolikrát si na Vás vzpomenu; a všechna má 

slova promluvená v duchu k Vám udusí se bolestně v mých čtyrech zdích. – Kdybyste věděl, 

jak se mi nechce do té přednášky! Tak nesmyslná věc, a marná! Mluvit, mluvit – takţe 

nezbývá času k jednání… pardon, nepřeceňovat! Rusko zas osnuje konferenci míru. 

Nezapomeňte se modlit za mě. Dostal jste Příklad Ninony milovnice? Proti takovýmto 

a těmto arzenálům v Praze – naše konzistoře staví sněhuláky – a Moderna katolická hastroše. 

Bůh nám pomoz! 

 

Jakub Deml 
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83 

Die secunda infra Octavam 

Angelorum Custodum
39

 

1905 

[3. 10. 1905] 

 

Milý pane Floriane, sotva jste odešel, napsal jsem Bílkovi své myšlenky, rozumí se nehorázně 

kusé, jen k objasnění situace, a nyní Vám to posílám k autoritativní úvaze, zdali v té formě má 

se to Bílkovi adresovati, čili nic. Vítr ještě lomcuje farou a jako by celou zem škubal za 

pačesy, aţ se všechny dozrávající švestky chvějí a strachem modrají. Pověděl bych Vám 

celkem mnoho ţertovných věcí, ale mne to ještě více baví, kdyţ se smějeme pod jednou 

střechou – a konečně, musím se Vám přiznati, Vám se smích lépe daří, protoţe mne váţe 

důstojnost kněţství, a ono se to škaredě vyjímá, kdyţ podpatkama biju do stropu. Říkají, kdyţ 

člověk padá z vysokého mostu, ţe je usmrcen dřív, neţ dopadne, příliš dlouhým zatajením 

dechu. Moţná, ţe to uţ dlouho nevydrţím, protoţe tak dávno potlačuju smích, ţebra bolí. Ale 

i v tom vidím věrné plnění své povinnosti. Přidávám se k teorii, ţe pro ustavičný a všeobecný 

odraz světla nebo jakýchsi paprsků, všechny předměty světů promítají se „věčně“ do prostoru 

– jenţe já tuto teorii jako nevycválaného kluka či ţabu vzdělávám tak, aby se naučila 

odpovídati, ţe i všechny fenomény akustiky promítají se věrně, a nejen do prostoru, nýbrţ do 

nastavené trouby posledního soudu, která bude uţ brzo plná, protoţe, k našemu potěšení, 

převaţuje ji i náš smích… Trará, trará… 

 

Váš Jakub Deml 

 

 

 

                                                           
39

 Druhý den v oktávu svátku svatých andělů stráţných. 
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84 

3/10 1905 

 

Milý pane Floriane, na důkaz, ţe jsem Váš poslední dopis dnes, to jest v den svatého 

Františka Serafinského, obdrţel, píšu Vám tyto řádky. Poněvadţ záleţitosti Naše jsou toho 

druhu, ţe musejí býti hned projednávány (jak praví svatý Vincenc: cito, bene cito…!),
40

 

a poněvadţ, coţ uţ je méně důleţito, mám právě bolení hlavy, nemůţe můj styl za těchto 

okolností (teď, praeter opinionem,
41

 mimo nadání vrazil jsem do Březiny –) býti lyrický 

a akademicky uspořádaný (ač uvnitř je) – a kromě toho věřím, ţe moţno dělati bezvadné 

verše a rýmy a zachovávati původní (to jest z lůna mateřského daný) rytmus tak dobře loktem 

jako pérem – nuţe k věcem: 

 I. Vlaďovi Terrichovi napsal jsem tento otevřený lístek: 

 

„Ctěný pane, obnos 4,53 K Vámi nabízený přijímám, protoţe mi právem patří. Co se 

týče ostatního, mohu Vám odpustiti (k soudu nepůjdu): kdyţ si to odpustíte sám, Vaše 

právní důvody, máte-li peníze, na věci nic nemění. Buďte zdráv! 

 

Jakub Deml, 

kooperátor“ 

 

2. Z dopisu P. Josefa Weissa, katechety v Telči, je vidno, ţe o Vás nic neví – a ţe mé 

prohnanosti věří, ţe ji chválí – a ţe je ještě hloupý – nebo jinak: začátečník, hmota, o které 

ještě se nedá říci, k čemu je: moţno ji zatím vřadit do odrůdy „Ráčíte“ nebo „Račte“. Kritik 

rozhodně není, klasifikuje Vás jako jednoho ze svých školáků slovkem „velmi dobře“ 

a „výstiţně“, ač jsem se ho na to neptal. Je tedy rovněţ jisto, ţe ještě nemluví k věci, a jako 

slepé koťátko povídá a pomňoukl si, ţe by bylo velmi škoda, kdyby pan Florian práce 

započaté nechal – jako by pan Florian pracoval z legrace a čekal vţdy jen na to, aţ jeho práci 

někdo uznati ráčí a pochváliti, jeho ochablost ţákovskou vzpruţí atd. P. Weiss, ač v menší 

míře, nikoli však nepodobně P. Bouškovi, rád si hrá na maminku. Má moc dřiny, hodin, 

a kromě jiného, jak z jeho zásilek patrno, i málo peněz… Teprve teď, kdyţ jsem mu psal 

poťouchlé sprostoty (myslím, ţe to tak bere) o panu Florianovi z péra Florianova, „líbí se mu 

neochvějný můj ideální vzlet za cílem vytčeným i moje charakteristické písmo“ – přeje mi 

                                                           
40

 Rychle, velmi rychle…! 
41

 Mimo očekávání. 
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však většího porozumění, bych „došel“ – ale já myslím, ţe kdo pouze „chodí“, ani mně, ani 

Florianovi neporozumí… Nevím, co o Weissovi usoudíte sám, pokud se týče mého nebo 

Vašeho jednání – co jsem právě vykonal a nač mi odpověděl, vykonal jsem jen na Váš rozkaz, 

a v studu a vnitřním vzpírání, ţe Vám křivdím. Jak jsem mohl, konejšil jsem se, ţe toho od 

Boha ţádáte… 

 3. Sofie Herotova poslala 19 korun a něco halířů, jak se mi zdá. Upomínal jsem ji o to 

dvakrát. Podruhé jsem jí napsal (mimo jiné) asi tak: řekla-li byste, nemám peněz, coţ na tom, 

já také nemám, rád Vám počkám, ale proč mlčíte? – 

 4. Víte, co jsem v dopise uzavřeném, na tuhém, ručním papíře sdělil katechetovi P. Ot. 

Tauberovi ve Stráţnici. Dopálil se na mě ukrutně, a jako ta druţina novoříšská v přítomnosti 

P. Boušky i on připadl na myšlenku dát mě do novin! Jen má hodnost kněţská mne zachránila 

– trochu – jak praví na ústřiţku, jejţ Vám posílám. 

 5. P. Prokop Šup, jejţ jsem upomenul, také počítá, co Vám anebo Studiu odjakţiva 

daroval. I jeho ústřiţek Vám posílám. 

 6. I lístek doktora Langa. Píšu mu, aby mi ten „Přehled“ opatřil a poslal přímo Vám. 

Jakmile Vám bude moţno nejdřív, doneste, či pošlete to mně. 

 7. Posílám Vám dva Vaše rukopisy (Venturu a Na prahu Boţském), pak od Langa 

překlad z mistra Eckarta. 

 P. Janu Moţnému, kooperátoru v Třebíči, jsem odpověděl na lístku: 

 

„Důstojný pane bratře, beru na vědomí, ţe ani nekouříte, ani nejezdíte na kole (ač 

Vám by to moţná prospívalo), a je chvalitebno, ţe se ujímáte lidí, kteří zatouţivše po 

evangelické dokonalosti vstoupili do kláštera; nicméně však Vás prosím, byste co 

nejdříve zaplatil kníţku Brelan vyobcovaných, kterou jste si podrţel. 

 

Váš Jakub Deml, kaplan“ 

 

Tak asi, pokud si pamatuji, napsal jsem 14. září. 

A v čísle třebíčské klerikální Stráţe ze dne 29. září 1905 čtu v Denních a rozličných 

zprávách tento článeček: 

 

„To jest krása! Nedávno přišel jsem do příbytku jisté váţené rodiny. Na skříni stál 

černý jakýsi svícen, na němţ plápolalo světlo. Svícen působil na mne příšerně. 

Přistoupiv blíţe viděl jsem, ţe jest to ruka, stojící na lokti a na zvrácené dlani drţí 
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plápolající kahanec. Dojem příšery byl ještě větší. Ale co na to hledím, bere příšera na 

sebe podobu klečící ţeny, mající místo hlavy zvrácenou dlaň s kahancem. Co to 

vlastně jest? Jest to příšera, ač někteří praví: ,to jest krása!ʻ“ 

 

4/10 1905 

 

Duch mi praví, ţe to psal P. Moţný, poněvadţ téţ nezaplatil dosud Brelan. Ta „jistá váţená 

rodina“ je mystifikace, je to totiţ fara ve Starči – a pan farář ze Starče, nejméně jednou týdně 

jezdí do Třebíče – stýkaje se s třebíčským kněţstvem, ne sice k pěstování vnitřního ţivota, 

nýbrţ na tlachy, a taroky a plzeňské. Nikdo jiný, kromě fary babické nebo stařecké nebo 

jaroměřické, nemá na Moravě Bílkův kahan. 

 Ti „někteří, co praví je to krása“, jsou Polák a Deml. 

 Téţ podotýkám, ţe Bílkovy „ruce“ ve dvou exemplářích jsou na hlavním oltáři 

v Babicích, a Stráţ je v naší farnosti dosti čtena. 

 Týţ P. Moţný naváděl mne letos o prázdninách v kapucínském klášteře v Třebíči, 

abych naoko jej, to jest P. Moţného, kaplana nebo jeho vlastního faráře (přímo) navštívil 

a řekl, ţe jsem slyšel, ţe ve farním chrámu sv. Martina v Třebíči budou nové sochy, a abych 

se nevinně optal, odkud budou objednány. 

 Poněvadţ prý týţ p. farář od sv. Martina přes všechny domluvy P. Moţného objednává 

ty sochy u německé firmy v Tyrolsku – a naváděl mne P. Moţný, abych tu věc pak ve Studiu 

postavil na pranýř – já, a abych si šel naoko prohlíţet onen kostel, aby se pak nezdálo, ţe 

vinen je P. Moţný, nýbrţ jedině P. Deml! – Neučinil jsem, k čemu sváděl. 

 Uznáte-li za dobré, dávám Vám tuto věc k dispozici, pokud vůbec moţno stíhati 

zakuklence. Duch mi praví: je to tak. 

 8. Štelzig, Učitelský přehled, Maštera. 

 9. Kalašová. Má sestra Františka, letos vdaná v Jinošově. Bratr Antonín, jemuţ letos 

zemřela ţena, a jehoţ malé dítě zítra má pohřeb. P. Ambroţ Smékal, kapucín, jenţ Vás 

vyprovázel do Cidliny. 

 10. Číslo deset prý znamená vyvrcholenost, plnost, dokonalost – perfectio, hotovost. 

Chceme-li se dostati k sobě, je nám odstranit mnoho neřádu. Mnoho Vám dnes na Váš list 

neodpovím. Jen věci. 

 Bloy – brněnská konzistoř. Máte-li jim to říci? Mé srdce říká ano silou hromu, 

a pranic se netřese z té jistoty, ţe kaplan Jakub Deml by pak zavalen byl kamenem hněvu. 
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Poznačen znamením Kainovým. Proklet jako cham. Ne Bloy – Deml. Fiat, fiat,
42

 volá mé 

srdce a hlas jeho třepetá se nad celou diecézí brněnskou jako hlas celého hejna hrdliček 

rozesmátých. Rozumu uţ neposlouchám, je to studený a blbý lenoch. Pište. Brněnské 

konzistoři. Začněte asi takto; nebo ne, stylizovati Vám to nebudu, pouze Vám povím, kterou 

myšlenku bych Vám radil, aby nemohli říci ti farizeové, ţe jsme porušili poslušnost nebo 

vybočili z oprávněnosti. 

 : Pan Florian je hlavní spolupracovník Studia. Nejzávaţnější podporovatel snah kněze 

katolického Jakuba Demla. Jakub Deml je si toho vědom, ţe bez Floriana Studium padne, 

a tím jediná naděje na osvícení a posilnění zájmů Církve svaté v našich vlastech. Jediná 

naděje k správnému a definitivnímu čili nekompromisnímu, nepolovičatému uplatnění snah 

Svatého otce Pia X. o spolupůsobení laiků v řadách kněţstva. Jakubu Demlovi velmi záleţí na 

osvícení a výchově a utvrzení takových laiků. Proto důvěrně upozornil p. Floriana na úsudek 

nejd. konzistoře brněn. o stylu L. Bloy, resp. o stylu jeho moravského exegety a komentátora, 

p. Floriana. A p. Florian, ve své pokoře nepovaţuje se za mistra, a v témţ úmyslu jako 

P. Deml k němu samému, obrátil se na učitele svého, totiţ přímo na L. Bloyu. A dostal 

takovouto odpověď… 

 Atd. Myslím, pane Floriane, ţe to nenapíšete špatně, to jest ţe Vašeho slova je tu 

potřeba. Snad mi nezakáţou veškerý styk se Studiem? Ať se sboří svět! 

 Kriste Jeţíši, panuj! 

 Bronzovaný Bílkův kříţ Vám jistě obstarám! – Onen bohoslovec (zpravodaj ze staro-

říš. fary) jmenuje se Běloch Fr., třeba mu i pište: Brno, alumnát. – Kruhy se pokusím přeloţit 

do latiny. – Příklad Ninony a Hláváčka Vám rád daruji. – Má přednáška je na 35 arch. stran. – 

Se sv. Hildegardou rád počkám. – 

 Nejvíce naléhají dluhy Unii. Pak slévárně do Komárova. Ale na mě nenaléhá to pranic. 

Dosud ještě čekají – a pak jsou skutečné vyhlídky na vypůjčení. Pan farář opět mi nabídl 

Raiffeisenku. Ale nebýt ani tohoto pramene, šel bych jinam; neodbytně, s výsledkem. Záloţny 

prý na pojistku půjčí. Šel bych ještě na některé ze svých známých kněţí. Šel bych i k cizím. 

K vyšším. Třeba přímo i k panu arcibiskupovi, jeho sekretáři jsem jiţ lehce zaklepal na dvéře, 

nic se neozvalo. Dovedu čekat. Dovedu jít dovnitř. Dovedu se objevit. Dovedu promluvit. 

Dovedu poprosit. Dovedu pohrozit. – Ale dosud nikdo nenaléhá. Já myslím, ţe jako jiné firmy 

i Unie a slévárna upomenou. Pak teprv věc poněkud naléhá. Pravda, mělo by se poslat 

Válkovi. Jahodovi. Jahodu uţ dvakrát marně jsem ţádal o účet, ţe mu ho hned zaplatím: a nic 
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nemám. On tedy nenaléhá, a vyhlídky, dle toho, mne neopouštějí: takoví chrti přece čenichají 

situaci – a hle, oni jsou klidni. – 

 Nechoďte ke mně, kdyţ je to ctností pro Vaše oči. Já, to víte, vše Vám buď napíšu, 

nebo přinesu – a Vy mi pište téţ. Potřebuji zpráv o Vaší práci, chci je. – Polák. Desítikoruna. 

Posílám Vám vše, co lze vyškrabati na dně poštov. spořitelny, se skálopevnou vírou, ţe Pán 

Bůh zas nasype: Přijměte to k projedení! 

 

Jakub Deml 
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85 

7. října L. P. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes Vám rovněţ, ba ještě méně píšu, jen kvůli očistění cesty a pořádku a informaci posílám 

Vám tyto drobnosti a pár slov. Posílám Vám rukopis ze Jammesa. Aršík se Zjevením 

Lasalleteským, které jste mi půjčil k přednášce. Prospekty Stargardtovy. poslední dopis 

Bílkův. Akta Hyprova: s podotknutím, ţe jsem mu okamţitě poslal 3 starší svazečky Studia, 

mezi nimi i ten velký, Vaše traktáty, a účtoval jsem mu to za 4 K s upozorněním, ţe o ceně 

těchto svazků lépe se poučí z traktátů p. Floriana. Myslel jsem si zprvu, ţe tento Hypr je 

homo novus, ţe teprve ponejprv nás potkává, neboť já doposud pranic jsem s ním neměl, i je 

mi záhodno, odkud má Brelan, a červencové Studium, kdyţtě od nás přímo jich nemá! Styděl 

se, jsa učitelem, míti s námi styky? A ţádá nyní produkty naše s úmyslem čistým? Nebyl snad 

upozorněn na ně „Přehledem“? 

 Přednášku jsem měl tento čtvrtek v Jaroměřicích za přítomnosti veškerého kléru 

dekanátu, za předsednictví pana arcikněze. Řeknu Vám o tom jen málo, a odkazuji Vás v této 

věci na P. Poláka ze Starče, on Vám snad řekne víc. 

 Kdyţ jsem sedl za stůl a shromáţdění spatřili má lejstra, hlasitě vypukli v úţas 

vidouce ten svazek v ruce mé. Tolik papíru! Nebyl to úţas ideální, ale úţas nad délkou času, 

kterou mne budou poslouchat, kdeţto jinak mohlo by se uţ dříve přikročit – k obědu. – 

 Přede mnou, z nedorozumění, o témţe tématě mluvil jiţ P. Josef Polák, ač měl téma 

jiné. Kdyţ pak jsem byl vyvolán já, pravil pan arcikněz, abych mluvil, ţe jsem asi o téţe věci 

pracoval z jiného stanoviska. Řekl jsem, ţe ano. Kdyţ pak jsem v řeči přišel aţ na stranu asi 

dvacátou, maje na paměti výše zmíněný úţas, tázal jsem se pana předsedy a shromáţděných, 

mám-li uvésti celý traktát blahosl. Ventury o poměru kněţstva k Bibli, a ţe se tak ptám proto, 

ţe ten traktát je velmi dlouhý. Všichni souhlasně přisvědčili a ţádali, abych četl všechno. Po 

celou řeč napnuté ticho, někdy zatajení dechu. Aţ kdyţ jsem mluvil o ţurnalistice a řekl ta 

slova: plýtvání slovem jako kaţdé plýtvání jest v jistém smyslu onanie – vypukl přede mnou 

křik, okřik, hlasitý vztek a nervózní reptání. Byl to fejetonista Stráţe třebíčské, roketnický pan 

farář P. Buchta… Jelikoţ předsedající pan arcikněz ničeho neříkal, pokračoval jsem vzdor 

trvajícímu a hlasitému bublání… Konečně utichlo. Snad utišené i tím, ţe jsem mluvil 

i o Hlídce, Novém ţivotě, úţasné plácanině jakéhosi L. P. C. z Hlasu atd. Zakončil jsem básní 

Na prahu Boţském řeknuv dříve myšlenku: „kterak mluvit? jak moţno mluvit, nedostává-li se 
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vzduchu?“ – Na konec volání „sláva“. Jak jsem se ubíral na své sedadlo, jeden z kaplanů 

(neznám ho, starší) obrátiv se podal mi ruku. Pan arcikněz šel ke mně: „Souhlasíte se vším, co 

jste nám tu řekl?“ „Do poslední písmeny.“ Tu zase vypukl P. Buchta: Svatý otec Pius X. 

ţurnalistiku odporučuje – a tady se tak hanobí! – já od této chvíle aţ do svého odchodu 

z Jaroměřic neřekl jsem ani slova více k přednášce a o svém tématě. Kdyţ pak se začalo 

rokovat o zamýšlené Jednotě morav. kněţstva, organizované vedle autority biskupské (pan 

arcikněz stál tu stále naproti mně), a kdyţ se ozývaly všeobecné hlasy: chcem Jednotu, ale 

svobodnější, nesešněrovanou, řekl jsem nahlas: Oni chtějí padesát biskupů místo jednoho! To 

zas tolik dopálilo P. Buchtu, ţe třikrát po sobě, abych to slyšel (třikrát, protoţe jsem na to 

nereagoval): „teď bude biskupem kaplan, a ostatní ho musejí poslouchat!“ – Ten, který mi 

dříve stiskl ruku, byl to nějaký od Bílého praporu, slyše můj úsudek o Jednotě a Moderně, on, 

který tu byl mluvčím a advokátem Jednoty: byl posměšně okřiknut z několika stran mou 

větou z přednášky. Pravil ohnivě: „jsem [pro] Jednotu volnější, nesešněrovanou, a…“ a tu na 

něj se smíchem křikli: „demokratickou!“ a při tom pohlédli na mě – i on, se zrakem zchlazeně 

pokleslým… Zkrátka, má řeč byla špatnou náladou pro Jednotu, a všichni nakonec se jí 

zříkali. 

 Volné návrhy. P. Sec, kaplan arciknězův, chtěl, aby se hlasovalo pro návrh, aby aspoň 

2 z přednesených řečí konferenčních byly vytištěny v diecézní kurrendě! Okřikl jsem ho sám, 

jsa vedle něho, a boje se, ţe by v tom viděli mou pýchu – poněvadţ myslil jen řeč mou, 

a z opatrnosti naivní chtěl dát hlasovat pro dvě (mluvil na konec ještě jeden p. farář, camral). 

Utichl ten pan kaplan, a v hluku nato povstalém se to zamluvilo. Všechny řeči konferenční, 

tedy i má, budou poslány konzistoři, pan arcikněz je s sebou hned vzal. Pan arcikněz mi 

dosud prokazuje pozornost a úctu: coţ aţ se i na těchto místech objevím jako – nejen „blázen“ 

– ale i darebák? Řekl jsem tuto myšlenku P. Polákovi, ale on nechápal. Řekl jsem, ţe aţ tam 

to musí se mnou dojít. Ţe všichni musejí jednou uvidět mé slovo ne uţ jako slovo, ale 

průběhem okolností, jimţ se nevyhnu, jako skutek; to jest jako hotovou ţebrotu!... Řekl jsem 

to P. Polákovi: „ut cum venerit illa hora reminiscamini, quia ego dixi vobis“ (Joan. 16,4).
43

 

Polák nepochopil. – Pak byl oběd. Po přednášce, abych ještě něco řekl, pan farář můj měl 

prudký výstup s Martínkovským – a řekl mu před panem děkanem a jinými: „Ještě horší věci 

se o vás a paní pojezdné povídají – hajte se tady, chcete-li, veřejně!“ – Já jsem se vzdálil. 

Toto jsem slyšel, kdyţ jsem šel mimo. U dveří. A ještě jsem slyšel: „vţdyť já jsem Floriana 

vyhodil, aţ kdyţ řekl, ţe chce mluvit s Demlem, tak jsem ho vpustil.“ To řekl Martínkovský 
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na to, kdyţ pan farář mu připomněl, ţe jste byl do Martínkova pozván. Více jsem neslyšel. Je 

jisto, ţe Martínkovský Vás nenávidí jako onuci. Po celý dlouhý oběd vášnivě a vztekle o Vás 

mluvil v přítomnosti sedících, z nichţ nejmíň 12 ho slyšelo – P. Polák mu odpovídal, ale co se 

mluvilo, nevím, seděl jsem na opačném konci, slyšel jsem vţdy jenom „Florian“, 

vyslovované tak, abych slyšel… Na straně Martínkovského seděl i P. Buchta, ţe asi nemluvil 

pro P. Poláka a Vás, dá se myslit. Na straně, kde jsem seděl já, je pochopitelno, ţe bylo 

tísnivé ticho – a uctivé, a oddané… Jednu chvíli chtěl jsem uţ vstát, jít k P. Polákovi a říci: 

Josífku, nech mne tady, a jdi si sednout na místo mé. – Maje však na paměti slovo Vaše, 

kterým jste mi vzhledem na tajemství zpovědní radil k opatrnosti vůči Martínkovskému, 

zůstal jsem na svém místě, ač to mnou neudrţitelně lomcovalo: měl jsem sto chutí udělat 

škandál. Můj pan farář chytře a důstojně mlčel. Jsa více napitý, potmě, na cestě zpáteční mi 

řekl, ţe se „všeobecně mluvilo o mých slabinách“ (řekl to kvůli Petříkovi německy: man hat 

allgemein gesprochen von Ihren Blößen – und man hat gesagt, sie seien einer aus Bílý Prapor 

und noch schlimmer…).
44

 Jsem prý stoupenec Bílého praporu a ještě ohavnější… Doma, při 

svitu lampy řekl jsem panu faráři: tak co se o mně mluvilo všeobecně? Jsem… Ale pan farář, 

jiţ chladem vystřízlivělý, vše naprosto popíral. Ţe prý mne všeobecně chválili. Dle jeho řeči 

a chování: pan farář s tou smečkou souhlasil. A řekl mi: mluvil jste pěkně, ale neupřímně. – – 

– Kdyţ ještě v Jaroměřicích seděli jsme u tabule: P. Polák, můj p. farář a já, tu v řeči o Vás (tj. 

o příčinách Vaší rozluky s farou babickou) pan farář příčinu Vaší rozluky rétoricky 

zakukloval, i řekl jsem přímo: tady se nejedná o slova – a pan farář mi odsekl: sunt certi 

denique fines. Toto jest přísloví z klasiků pohanských a znamená v překladu doslovném: 

jsouť jisté konečně konce. Čili volně: tak dlouho s uchem, aţ se ţbán utrhne. Čili: přece Vám 

nemohu bez přestání půjčovat! 

 Závěr: jsme sami. 

 Okolo samý ţvanil. 

 Byli jsme s Polákem i u Březiny. Dělal si o Vás ve mně vtipy. Já mlčel a díval se 

s úsměvem jinam. Březina byl velmi rozpačitý. P. Polák vzhledem k tomu mu přisvědčoval. 

Odešli jsme. P. Polák mínil, ţe má Březina přece pravdu. Jen v lásce… atd. Cestou a pak 

v zahradě jaroměřické fary v duši Polákově důkladně jsem Březinovy jedy vypálil a očistil. 

 Ale co se o Vás při tabuli mluvilo, Polák mi neřekl, ač vyzván. Snad to řekne Vám, 

zeptejte se. – Pokolení ještěří… 
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 Pane Floriane, kdy Vás uvidím? Co dělá Válka s Maeterlinckem? Co Jahoda 

s Langem? Příští (nejbliţší) čtvrtek pojedu do Brna: chcete se mnou? 

 

Váš Jakub Deml 
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86 

8. 10. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Volné směry a Časopis k. duchovenstva. A tu mi napadá: Redakce Volných směrů 

vzdor mému upomenutí neposílá za Bílkovy práce Studiem vydávané ani peněz, ani je 

nevrací, a od počátku neuveřejnila na svých stranách, ač k tomu měla jiţ nejméně pětkrát 

příleţitost, o nich ani řádku! Ani řádku, ač pro ledajaký berlínský či paříţský šmejd věnuje 

celé strany. Nebylo by na čase, abyste si vyţádal nazpět onen dlouhý rukopis, který Vám 

u nich nedobrovolně leţí? Coţ by Studium to neotisklo? 

 Dále: všimněte si, na konci kritiky Dykova Konce Hackenšmída,
45

 kterak praví Šalda, 

ţe Ţaludův Přehled sniţuje kritiku na osobní mínění – můţe Vám to poslouţiti, aţ budete psát 

o Přehledu do Studia. Těch několik sešitů Přehledu, co mám, posílám Vám k nahlédnutí, 

vracet mi je pak nemusíte. Je jisto, ţe Přehled koketuje s organizovaným učitelstvem, 

s učitelstvem Vašeho pojmu, moţná dokonce, ţe Přehled jest jejich orgánem. 

 Dále: poslední číslo Obzoru, jejţ rediguje dp. mnsgr. Vlad. Šťastný v Brně, věnovalo 

téměř čtvrtinu strany babickému Studiu, ale jen tak, ţe beze změny a bez poznámky otisklo 

náš prospekt o prácech Bílkových námi vydávaných. To je asi celá odpověď Msgre Šťastného 

na můj dopis, kde jsem ho ţádal o peníze. Ale nechť: Obzor je dosud jediný z kněţských 

časopisů, jenţ tolik místa popřál Studiu. 

 Dále: uţ je tomu dávno, asi čtyry týdny, kdy bez Vašeho vědomí napsal jsem 

redaktoru Hlídky doktoru Vychodilovi list, v němţ jsem mu připomněl, ţe mají od Vás jiţ 

přes polovici překladu o Kolumbovi, ţe o překladu dalším pracujete, ţe jste obdrţel od nich 

tolik a tolik, a ţe potřebujete peníze. Ţe to píšu bez Vašeho vědomí a prosím, aby Vám zas 

něco na penězích poslal. Ač od té doby, kdy jsem dostal odpověď, uplynuly jistě 3 neděle, 

přece Vám dnes o tom dávám zprávu. Dr. Vychodil odpověděl úsečně na otevřeném lístku, 

nikoho nejmenuje, asi takto: Dostal uţ zálohu. Honorář neplatí ţádná redakce, aţ po obdrţení 

celého rukopisu (nebo napsal dokonce: aţ po vytištění celé knihy). Však on se přihlásí sám. – 

Dr. V. 

 Ten lístek jsem hodil hned do kamen. 
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 Konce Hackenschmidova. 
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 Dále: Bohumil Terrich, učitel ve Sviadnově u Místku, byv ode mne upomenut (27/9), 

poslal za Brelan červencové Studium dne 4/10; byv pak ještě upomenut o peníze za svazky 

dřívější 1, 2, 3, 4, 5, I. – poslal dnes K 1,64 s těmito slovy: „Zasílám Vám poukázaný obnos 

s tím dodatkem, ţe více platiti nebudu. Dřívější svazky, jeţ nejsou ani ukončeny, a tedy nic 

z nich není, jsem přijal zdarma, ač přece zaslal jsem dle moţnosti p. J. Florianovi 5. listop. 

1904 příspěvek na vydávání. 

 Tím povaţuji účet, který jste tedy ve svých záznamech poznamenal, za vyrovnán. 

V úctě“ 

 P. Polák, znaje P. Weisse z Telče, je toho náhledu, ţe P. Weiss naší Myšlence 

nerozumí, nejsa pro to zrozen, a ţe překládáním chce jen uplatnit svou znalost gramatiky 

francouzské. Myslím tedy, abychom ho neznepokojovali; překládat však můţe. 

 Co myslíte: k VI. a poslednímu sešitu Bílkovu mám připojit článek na rozloučenou? 

Mám tam říci, ţe dílo Bílkovo pro nedostatek abonentů přestalo vycházet? Mám lamentovat? 

a soudit? Anebo prostě mlčet? A ani slovo nepřidat? Vţdyť po Bílkových věcech nikdo se 

neptá! Takţe nikdo toho ani nezpozoruje, ţe přestaly vycházet! A kdyby snad za rok někdo se 

ptal – odpoví se mu lístkem. Ţe ano? A ostatně, záleţitost tato je zauzlena ne tak s publikem 

jako s Bílkem samým! On mlčí. Vím, co to jest. Co tedy mluvit? Nechat všeho mlčet. Ale 

jedna důleţitá věc: Bílek mi řekl, ţe peníze, které utrţím za jeho nádoby, mám pouţít 

k doplacení účtů Unii – nebylo by tedy dobře k poslednímu sešitu Bílkovu přidat ceník 

Bílkových nádob, se slovy, jak jste radil: prodá se…? 

 Po neboţce mé matce jsme děti tři: já, Františka (vdaná v Jinošově) a Matylda. 

Matylda je doma… Je to děvče asi 24leté, ale malá jako dítě sedmileté; a shrbená. A hubená. 

A bledá. Brzo umře. Františka mi o ní píše, jak jste četl. – – – 

 Konzistoř mlčí. Pan farář je dobrý. 

 

Jakub Deml 

 

Vyţádal jsem pro Vás od P. Fr. Pálenského, katechety z Jaroměřic, agnostku ze Svaté země, 

kde on letos byl; je dotýkaná na Boţím Hrobě v Jeruzalémě a na Golgotě. Jsou spojeny s ní 

odpustky, ať se nosí, nebo je zavěšena v příbytku. Přijměte ji. Týţ katecheta řekl, ţe Březina 

zakázal dětem dávat ve škole křesť. pozdravení – pouze vstanou. 

 

Minulé dni Němci svolali do Brna protestní schůzi proti české univerzitě v Brně. Češi svolali 

vzdoroschůzi na týţ den. Došlo k třískání oken a u Besedního domu jeden chasník byl od 
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vojáka proboden. Dočtete se v Hlasu, který mi vracet nemusíte. Podotýkám: k české lůze 

přidal se, jak se přesvědčíte, i Hlas – orgán kněţstva a řve pro nacionalism stejně dobře 

a stejně nemravně. Jsouť vlastenci! 

 

Bílkův kříţ dostanete v nejbliţších dnech. Přijměte jej. 
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9. října 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám 12 klišat Bílkových kreseb, a dávám na vůli, abyste s nimi učinil, co chcete: zdá 

se mi, ţe by se hodily pro knihu Kalašové. Také pro knihu Langovu. Však jich nějak 

upotřebíte. 

 Jak to Husník a Häusler reprodukoval, posuďte sám. Ale ţádá za to velice málo, pouze 

25 K, které mu hned posílám. Jak se zdá, mohli bychom z Bílkových prací takto ještě některé 

detaily určit k reprodukci za viněty. Bez Vaší rady však ničeho tu neučiním. 

 Konečně Vám posílám číslo Přehledu z 30. září, kde jakýsi Sula Studium a katolictví 

pokrytecky napadá. Škoda, ţe s Vámi nemohu o tom hned mluvit. Autentický text toho Suly 

máte nyní v rukou, věc tedy nechám na chvíli stranou, a podívám se, měl-li nějaký Sula 

s námi kdysi styk. 

 V záznamech svých vidím, ţe Pavel Sula, bez udání charakteru, bydlící v Krchlebách 

u Čáslavi v Čechách, vrátil mi najednou 3 čísla Bílkových prací, čtvrté jiţ nedostav. Ponechal 

si však Brelan a červencové Studium, nezaplativ a nebyv upomínán. 

 Dle záznamů Vašich, týţ Sula Pavel ponechal si 1., 2., 3., 4., 5., I. svazek Studia, 

rovněţ nezaplativ. Všeho všudy psal Vám dva lístky, které Vám dnes posílám. 

 Je-li tento Sula totoţný s oním z Přehledu, nevím. Literátem asi je, maje s literátem 

styky. A nyní mi povězte, musím-li ve Studiu uveřejnit Sulovi nebo Přehledu odpověď i já – 

ţe odpovíte Vy, nepochybuji. Co soudíte? 

 O těchto novinářích platí, co napsal ctihodný kněz Beda, rozjímaje o slovech 

Evangelia: „Varujte se kvasu Farizeů, jenţ jest pokrytství“ (Luk. 12. I.). 

 Beda píše: „O tomto kvasu přikazuje Apoštol: A protoţ hodujme, ne v kvasu starém, 

ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy. Neboť jako drobet 

kvasu celou spoustu mouky, do níţ je vhozen, zkazí, a brzo veškerý násyp (moučný) 

zápachem svým poskvrní: tak i pokrytectví, kterému člověku jednou vniklo do ducha, připraví 

ho o celou ctnost upřímnosti a pravdy. Smysl tedy jest: Varujte se, abyste nenapodobovali 

pokrytce, neboť přijde vskutku čas, kdy i vaše ctnost všechněm, i jejich zjeveno bude 

pokrytství.“ 

 Všimněte si, pane Floriane, v textu Sulově těchto věcí: I. „posílaných na určité 

adresy“; těmito slovy farizejsky našuškává čtenářům, ţe oni právě jsou ti od nás vyhlídnutí – 
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ať tedy pochopí, a nedělají lokaje; ať jednou hrdě zmoudří. – Také uţ nejméně tři učitelé tento 

týden mi napsali, ţe si nepřejí, aby jim Studium, ani Bílek nebyly dále posílány. 

 2. Bloy – farizeovi – není katolík! 

 3. Ignoruje mou práci Pravdu, zato ničemně imputuje mi autorství traktátu O vzývání 

svatých! Takto se mu to lépe hodí pro nadávku „jezovitismu“. 

 4. Říká, ţe jsem chytrák a ničema. 

 5. Vystřebávám Bílka. 

 6. Můj doprovod – bez soudu – je ubohý. 

 7. Postrádám čistoty. 

 8. Studium je bez vůně, ač v téţe větě povídá, ţe páchnem. 

 atd. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Bílek teď řekne: pátr Deml mne vystřebal, jeho komentáře jsou ubohé, svým Studiem 

zhanobil mé jméno – teď budou ve mně vidět katolíka! A opravdu, uţ dřív, ne-li v Přehledě, 

tedy v Času napsali, ţe Bílek se dává do sluţeb moravského jezovitismu. Sestoupím (jestli se 

uţ nestalo) v představách Bílkových na niveau Boušků, Dvořáků, Dostálů atd. 

 A Březina, který přece výslovně cenil mé komentáře a exegeze Bílkova umění, ba mne 

v tomto úřadě chtěl, aby sám se ho zhostil (jsa přec prvním hostem u Bílka), bude mlčet a 

řekne kdejakému učitelovi: mají pravdu! Studium je takové! Florian přeloţí ze Schwoba 

takovou nechutnost jako Anarchie a významné legendy o Christoforovi si nevšimne! 

Vyhledává jen, čím by podráţdil – a dle té legendy v kaţdém, i v tom nejposlednějším 

člověku máme vidět Krista! Bílek ho vidí. Ten katolicism Bloyův a francouzský, a vůbec je 

jen literární! Silná slova. Atd. atd. 

 Všivá camranina – Březina má pravdu, Bílek má pravdu, poslední otrapa má pravdu, 

Čas má pravdu, Lidée má pravdu, Sula má pravdu: jen Církev Římsko-Katolická a Pius X. 

nemají pravdu! Svině! – 

 

Deml 

 

Elaborát Sulův mám opsaný, nemusíte mi ho tedy vracet! Chcete-li, dávám Vám k dispozici 

jeden z Vašich dopisů, kde píšete o mém poměru k Bílkovi a Hlasu – dovolím Vám to 

tisknout, ale dopis Váš mi vraťte! 
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88 

9. října 1905 

 

Napište mi, zdali bude expedice Studia v S. Říši potřebovati novinářských kolků. – Já 

myslím, ţe učitelskému Přehledu nejedná se o Bloy, ani o katolíky, ani o jezovity, nýbrţ 

o „studii“ Josefa Floriana, ze scholií červencových, která jedná o veřejném školství: toto je 

vlastně a jedině pálilo, a farizeové to zamlčeli; řekněte jim to a zopakujte s nimi tuto úlohu, 

oni se přiznají... Viďte, ţe mám pravdu? 

 

Jakub Deml 
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89 

V Babicích na den svatého Františka Borgiáše, rádce 

svaté Terezie / 1905 (10. října) 

 

Milý pane Floriane, jak se zdá, měl bych být kaplanem v Říši nebo aspoň v Ţeletavě, kaţdý 

den něco nám společného přinese. Nečekejte zprávu velikou. Dnes např. profesor dr. Čeněk 

Zíbrt, bibliotékář Musea král. českého v Praze-II. Václavské nám., sám od sebe píše a ţádá 

redakci Studia o Bílkův cyklus Ţivot pro Musejní knihovnu, a po obdrţení ţe obratem zaplatí. 

Poslal jsem mu i I. i V. číslo k tomu, a účet. Byl bych mu poslal i červencové Studium, ale 

nemám ţádné doma, včera a předevčírem poslal jsem ho do světa, to jest kněţstvu všech 

česko-moravských diecézí, asi 110 svazků na skladě jsoucích: nyní, kdy Studium od nevěrců 

praţských je pasováno na katolické, snad si klérus povšimne, a začne – horribile dictu
46

 – 

meditovat!... K čemu si netroufala brněnská i olomucká konzistoř, troufal si a bez 

pochybování rozhodl Přehled, Studium je katolické aţ k jezovitismu! Moţná, ţe je to pro mne 

pokyn Prozřetelnosti, abych do řádu Tovaryšstva Jeţíšova vstoupil. Co mne k tomu 

uschopňuje, je zatím nenávist ke Katolické moderně. Hle, jaké mám nápady! Ten Sula a čeští 

liberáli, radikáli, realisté, učitelé atd. jsou pokolení ještěří. Já bych věřil, ţe Antikrist uţ se 

zrodil. – Všiml jste si, ţe referát o Studiu dali do čísla prvního, jehoţ se rozesílalo na kaţdou 

adresu po čtyrech výtiscích? Nezapomeňte si také povšimnout, ţe jako redaktor Přehledu není 

uţ uveden Ţalud, nýbrţ jakýsi V. Beneš! Buď v Přehledu samém, nebo jinde jsem četl, ţe 

jakýsi opět V. Beneš je učitel. Neměl bych do posledního sešitu Bílkových prací napsat, ţe 

tentokrát ţádný doprovod nepřidávám, nýbrţ ţe doprovod odhodlal se napsati jakýsi Sula 

z Přehledu, jenţ je k tomu dostatečně čistý a naivně dětský a, jak povídá jeho pas, má zdravé 

oči, nepokaţené nebem? A bere si před sebe, ţe nebude Bílka vystřebávat! – Pokolení 

ještěří… 

 Kdyţ uvaţuji situaci Církve u nás, je mi zle. Taková mdloba úţasná. Všechno 

kněţstvo buď v hospodách, buď v Raiffeisenkách, a tedy v hnoji, buď v politikaření, buď 

v děvkách, buď v sociální otázce, tj. na trţištích jako dobytek, buď ve školách, v dnešních 

školách, kvůli dobrému ţlabu dávající se zapřahovat jako mezci. Vůl nezná hospodáře svého, 

aniţ osel jesle Pána svého… Ten pokrytec z Přehledu nemohl zapřít, ţe práce ve Studiu 

obsaţené mají vysokou cenu uměleckou – to by musel být sám proti sobě, ale farizejsky 

pohoršuje se nad tím, ţe ty autory stavíme do šiku proti nevěřícím. (Proč takto nelze mluvit 
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 Hrůza povědět. 
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o Novém ţivotě? Je vidět, ţe Katolická moderna jako upiplané a umouněné kotě nezdá se jim 

nebezpečnou.) Napadají mi slova ze svatého Lukáše (7,31): „I řekl Pán: Komu tedy 

přirovnám lidi pokolení tohoto, a komu jsou podobni? Podobni jsou dětem, jenţ sedí na 

náměstí, a jedni na druhé volají říkajíce: Pískali jsme vám, a neskákali jste; ţalostně jsme 

naříkali, a neplakali jste.“ – – – Škoda, zapomněl jsem Vám říci a naříditi, ţe máte konzistoři 

brněnské k listu osvíceného Léona Bloy ještě připsati: posílám Vám na výslovné přání kněze 

pod Vaši jurisdikci náleţejícího, kooperátora babického J. Demla, tuto odpověď katolíka 

francouzského… – Konzistornímu šlendriánu musí býti učiněna přítrţ. A kdybych hned zítra 

měl jít po ţebrotě. A zdá se mi, ţe Vaše epištola měla být adresována přímo Jeho Milosti 

Nejdůstojnějšímu panu biskupovi doktoru Pavlu hraběti Huynovi! Na důkaz, a jako protest 

spisovatele-laika, poslušného Motu propria – proti šlendriánu povolaných církevních orgánů! 

Liberálové ţe hned ve vedení Studia viděli nejnebezpečnější katolicism, a brněnská konzistoř 

ve své pitomosti nutká kněze, aby se redakce vzdal! 
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90 

Babitz-Lessonitz 12./X. 1905 

 

Milý pane Floriane, kdybyste věděl, jaké dělám divy! Uţ jsem rozeslal asi půl druhého sta, ba 

více upomínek, většinou zalepených dopisů, s firmou Studia a s podpisem Jakub Deml 

kooperátor – takto píšu na vše strany kněţím, jen kdyţ mám nejmenší záminku, a píšu tak 

a obětuji drahý ruční papír i známku, jen za tím účelem, aby se v kléru zakořenilo 

přesvědčení, ţe Studium je podnik ostře katolický, a ţe má smysl pro papír… (nesmějte se!) – 

a úpravu a estetičnost i ve sprosté obchodní korespondenci – a obětuji to všecko, obraceje se 

na jednotlivce většinou latinsky – kvůli reklamě a pevné situaci, trvalé budoucnosti Studia, 

poněvadţ mi srdce praví, ţe v duchovní stupnici, pod Kristem Jeţíšem, náhradou za ţenu, 

jedinou láskou a rozkoší můţe mi být Studium – Peníze tekou korytem poštovní spořitelny 

den co den, sem tam se objeví vedle groše i i slovíčko znamenající první porozumění – anebo 

o několik haléřů více, znamenajících totéţ – ale ještě častěji objeví se poznámka, jako např. 

včera, na ústřiţku poukázky připsal dp. Fr. Drašar, farář v Horních Dubňanech, pošta 

Tulešice: „posílá hoř. obnos a ţádá, abyste mu nic nikdy neposílal, poněvadţ s tím směrem 

nesouhlasí“ – a dejte si pozor teď, pane Floriane, abyste se nedal do smíchu: tento pan farář 

(a také auditor, to jest posluchač čili jak čtverácky a doslova překládají ferinové: ušák) dostal 

první i druhé číslo Bílkovo. Ale druhé hned vrátil, první si ponechav a nezaplativ. Trknul 

jsem ho ještě zasláním Brelanu, ale Brelan hned se odrazil a přišel zpět. Tedy jsem ho 

upomenul a to 10. července o zaplacení prvního čísla Bílkova. Nic se nestalo. Upomenul jsem 

ho tedy podruhé a delšími slovy dne 24. září, a na to přišla ta šalamounská odpověď: on ten 

dobrý osílek „s tím směrem nesouhlasí“ – a nic od nás nemá! – Rovněţ P. Cejpek z Brna, 

soused Tomáškův, na mé upomenutí poslal dnes 9,94 K, se slovy „Neračte mi uţ ničeho 

posílati“. 

 Věřte, pane Floriane, i z těchto projevů mám extatickou radost: neb je vidět, ţe soudný 

den uţ je tu! Anděl Soudu uţ rozděluje ovce od kozlů – napravo – nalevo… Církev se čistí – 

jasní se… 

 Březina mlčí, konzistoře mlčí, Bouška mlčí… Deo gratias! Z Čech vrátilo Studium 

dnes 12 kněţí! Mamlasi. Někteří ani se nepodívali pod obal! A jeden zas, podívav se, a ztrativ 

špagát, zalepil to tak důkladně, ţe jsem to mohl odhodit do smetí. Napsal jsem mu tuto 

krátkou epištolu: „Důstojný pane bratře, vrátit jste Studium mohl, ale ne zamazat, je to 

nezpůsob.“ – Včera jsem Vám poslal Moderní revui, dnes posílám L’Occident. 



164 

 

 Byl jsem u Jahody a dosud nemá vytištěný Výklad obecních rčení – ţe prý od Vás 

nedostává rukopis. Knihu Langovu dosud vůbec nezačal, ač dr. Lang spěchá; ţe prý (Jahoda) 

od Vás ještě nemá viněty! 

 Prosím Vás, urychlete to všechno! Ţízním po Vašich zprávách, jako ten, jenţ ţízní po 

skutcích. Včera v noci vyhořely u nás v Babicích tři stodoly a jedno stavení. Ach, jak byly 

nádherné ty plameny a mnoho mně povídaly, o tom jindy – musím ještě upomínat… zlato 

hrabat. – 

 

Váš Jakub Deml 

 

Do Brna pojedu v pondělí; v poledne; vy nechcete? 

 

Stařecký p. farář se smiřuje se mnou, poslal jsem mu Studium: „nevěděl, ţe je to katolické,“ 

má přednáška mu otevřela oči – 
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91 

13. října, v den svatého Eduarda, krále 1905 

 

Milý pane Floriane, nulla dies sine linea
47

 – nuţe k věci, jak uţ pokolikáté říkám. Jen k věci. 

Toţ máme zas nového abonenta. Jakýsi Erwin šlechtic Šembera poslal 10 K jako „Předplatné 

na Studium – cyklus I, II Souborných prací Fr. Bílka“. –Tento šlechtic je nadporučíkem 98. 

pluku pěchoty ve Vysokém Mýtě v Čechách a píše jako já – škoda ţe jsem toto řekl! – ne, on 

píše písmem silným jako šavlí. – A zase k věci: posílám Vám v opisu dva listy; jeden je od 

Bílka, adresovaný mému p. faráři, druhý je od farního úřadu martínkovského, přišlý přes 

Prahu. Nuţe k věci. Můj pan farář dnes ke mně přišel do kaplánky, potmě, ale u mne bylo jiţ 

světlo, a řekl plný upýpavé bázně a rozpaků: chcete si přečíst dopis. Řku: od koho? Od Bílka. 

Moje pozorování a vnitřní vidění: pan farář nechce v té věci nic mít. Martínkovskému nechce 

ani psát a strká to mně. Mrzí ho, ţe se „zamiloval“ do slovutného sochaře Fr. Bílka. 

Ač druhdy v osudném roznícení mi několikrát pravil: „a kdyby Martínkovský tu práci od 

Bílka nevzal, koupím ji já, sám pro sebe, postavím ji třeba tady do sálu“ – a jednalo se tu asi 

o 1000 zl. – Ano, jedenkrát, dostav dopis mystifikačního zaúpění od milostivé paní Bílkové, 

jedenkrát řekl mi pan farář zcela rozhodně, dělaje se od Nejvyššího povolaným 

zprostředkovatelem všech „nedorozumění“ – řekl mi: „a nemáte-li peněz, zaplatím Vám tu 

cestu já, jen do Chýnova jeďte!“ – Druhý den vypůjčil jsem si od téhoţ „zprostředkovatele“ – 

ó ideálnosti! – byv od něho upozorněn, 5 zlatých na cestu do Chýnova, tedy na cestu 

„smíření“ – a několik dní po svém návratu jsem „vypůjčené“ peníze vracel, a pan farář je 

přijal, bez uzardění… Hle, v případě mém, Bílkově i Vašem, hle láska, která vlastním ţárem 

se obrací v popel? Cheche… Hle „milování“, které samým ţvastem nepřichází ke konci a jako 

pochroumaná prvnička vţdy před otelením zmetá! Který opováţlivec si troufá od tohoto 

„Přátelství“ ţádat nebo doufat (já jsem Bílkovi o onom zanícení aţ do 1000 zlatých řekl, 

svým časem) i jen 1000 korun, kdyţ není schopno dát i stokrát míň, i vzdor hrozné přísaze? 

Kterak to či ono moţno očekávat od bytosti, která nikdy snad nevěděla a nyní pro ţoky 

umělých hnojiv nikdy uţ neuvidí pravdu: ţe přítel za přítele ţivot dá! 

 Hle, drahý pane Floriane – hle, všecky věci se vyjasňují… Drze vyjasňují – Vaše 

„Kruhy“ s hvězdářskou akribií vše dávno určily… Hle, jediný pane Floriane – hle, – já 

nemohu mluvit… Konzistoř? Hello, Bílek –? Konzistoř – pro Boha, co to je? Konzistoř? Či je 

to opravdu – Církev? Je to biskup? Je to papeţ? Či tedy opravdu Valoušek a Stojan, faráři 
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stařecký, roketnický, třebíčská Stráţ, Hlas, Hlídka, toto vše a jiné: má Pravdu? Jen Bloy, 

Hello – nemá Pravdu? Tady mně péro nechce dál – a z mého Výkřiku – dělá se mi v líci výraz 

jako nejblbějšího blbce! Ale co tady vůbec začít? Co v Církvi dělat? Dnes zase 17 kněţí 

vrátilo červencové Studium. Jsme, pane Floriane, neškodní blázni, a konzistoř to chladně 

konstatuje případ za případem. Konzistoř brněnská i olomucká a všechno křesťanstvo. Oni 

Březinu prohlásí za svatého, Březinu, L. P. C., redaktora Stráţe atd. Ale řekněte mi přece, 

pane Floriane, co tady máme dělat? – Martínkovský s návrhem Bílkovým do Brna jel osobně 

– a můj jezovitský smysl mi praví: Martínkovský tam jel kopat Bílkovi hrob! Tlumočit své 

olivetské úzkosti (promiňte mi toto přirovnání) a úţas nad „myšlenkami“ Fr. Bílka! a prosil 

(tak mi to praví duch) úpěnlivě – ač toho nebylo třeba u členů (byť i jen jednoho) konzistoře, 

aby mu byli nápomocni… Musím, pane Floriane, ještě něco mluvit? Chápete, vím to. – – – 

A Bílek pateticky mluví, dvakrát, o zrádcovství, zapření, nactiutrhání posledních dnů… 

Chápete i tady, jediný pane Floriane? Březina ještě mlčí – chápete i toto? Jak kouzelně se 

nade mnou zavírají vlny světa – ţe, pane Floriane? Neřekl by někdo z tribunů: „Vizte zde, 

pánové a dámy, nový pádný důvod Katolické moderny?“ „Hle, jak je potřeba reformovat!“ 

Ale já uţ nevím, co bych Vám psal. Řekl jsem si: můj ţivot není ještě dozrálý – ono to půjde 

u mne tam, kam to jednou přijde všeobecně: přímo do Říma, k Svatému otci Piu X. či 

Jedenáctému… 

 Rozhodl jsem u sebe takto: kdyţ se Bílek obrací na pana faráře, ani o to nezavadím – 

ať si jedná p. farář… Ţe je to tak dobře? Ţe byste mi také tak radil? Napište mi o této věci – 

anebo mne navštivte. Ve středu nemohl byste přijít? Třeba do Cidliny k Stehlíkům… Nebo 

kam určíte. A mohl byste přinést, co mi chcete sdělit. Anebo ještě lépe: já ve čtvrtek Vás 

navštívím. – A přece mi ještě pište! Pište mi! Slečna Anna mi řekla: „Ale pan Florian uţ tak 

dlouho tady nebyl!“ Neví chudák nic. 

 Posílám Vám dnes poslední Gottesminne, všimněte si, od kolika biskupů je 

aprobována – kolik autorů má přichystáno k práci – a tisknou tito úzkoprsí beuronští – tisknou 

uţ i Verlainea a Hella! To ponejprv němečtí katolíci slyší o Verlaineovi a Hellovi – u nás ta 

dvě jména zaslechnou konzistoře – aţ v den soudný! Nebesa! A posílám Vám všechny 

retourposlané, neúplné svazky Studia, k budoucímu doplnění. Pište mi, prosím Vás, dějí se 

věci – slyším výstřely, kopyta, stony – – půjde to do ţivého – Deo gratias! 

 

Váš jezovita, papeţenec 

Jakub Deml 
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Měl byste naše nové scholie dát uţ k Obecným rčením! Anebo vydat je souborně od počátku! 
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92 

V den svatého Kalista, Papeţe 

1905 

[14. 10. 1905] 

• 

 

Pane Floriane, 

 

přikládám ještě Nový ţivot, s podotknutím, ţe dle Konstituce Papeţe Lva XIII. „rerum 

novarum“ katolický kněz nesmí vydávati ani noviny (deník), ani časopis, ani vydati jakoukoli 

knihu (svou) bez povolení svého ordinaria čili biskupa. 

 Vytýkali Maeterlinckovi, ţe necituje autory křesťanské, a v tomto čísle N. ţ. podtrhl 

jsem jen namátkou, co se cituje v ţivotopise P. Wurma. 

 Mé pozorování, dle Hlasu, Nového ţivota, Stráţe a dle jiných trub dnešní křesťanské 

ţurnalistiky, přichází k úsudku: ţe katolíci, dnešní, ne nepodobni provinilým darebům, kteří 

chtějíce odvrátiti pozornost od svého provinění, chtějíce, aby na ně bylo aspoň na ten čas 

zapomenuto, spojují se s vrahy, kteří se zmocnili jejich území proti vrahům, kteří o totéţ 

teprve usilují – čili, katolíci dnes (vlivem Moderny) nekřičí „katolík“, nýbrţ „vlastenec“ (jako 

P. Wurm, Sušil) a dělají se zatroleně hulvátky – tváříce se v této rotě jako doma, a dělajíce 

z katolicismu (abych navázal na uvedené podobenství) zločin. Zas tu velmi vhod do cesty 

přichází ona Ropsova s páskou… Zatracená Moderna. A vedle „vlastenectví“ (prosím, uvaţte 

dobře slova mé patroly!) pěstují teď katolíci „otázku ţenskou“ (pí Kouteckou, Evu), „moderní 

vědy“, „archeologické muzejnictví“ (mnsgr. Lehner), „sociální nebo stavovský román“ 

(Ţolinka), „turistiku“ (poutě do Lourd a Palestiny po způsobu stěhovavého dobytka), „národní 

divadla“ a jiné svinstvo. Smrtelně mne bolí, ţe jsem o těchto věcech pro náramnou obsáhlost 

svého tématu nemluvil na konferenci, ţe jsem se na příklad nezmínil o kněţském – uţ to mou 

reputaci nijak nezhorší, řeknu-li slovo volajícího na poušti, Leóna Bloy – zabouchnutí do 

„Ústřední Matice Školské“, do „Národního divadla“, do „Brněnské univerzity“ – ale co takto 

rediguji své pozorování (mámť dle oslice v Přehledu prorokující „pokaţené oči“ – svatá 

pravda, Kriste Pane) – ze dna mé kněţské duše klokotá to varem, co levice má v krveţíznivé 

bujnosti chytá se mocně a opírá o granitový kvádr hlavy Léona Bloy, a pravice, kdyby jí na to 

zbylo času, o nepohnutelný šprusel klíční kosti Vaší. Rozhodně, jen tato dvě místa znám ještě 

na mapě Evropy, a odtud vedou cesty do Říma. Řím, Řím… Řekl jsem ve své přednášce, ţe 

jest povinností kněţstva ostentativně vystoupiti z dnešních škol, legalizovaných brlohů dnešní 
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nevěry, a ţe kněţstvo má býti ultramontánním aţ do konečků nehtů… Proto, a pro jiné 

opováţlivosti pan arcikněz (stařičký, bílý kmet) s úsměvem mi řekl: „a souhlasíte se vším, co 

jste nám tady řekl?“ – 

 Posílám Vám nejnovější lístek Bílkův. Jediné, co mi napadlo, ţe by se ten obrázek 

mohl dát reprodukovat. A ţe Bílek ještě mi „nepíše“… měl bych napsat psychologický 

román, humoristicko-tragický, kde by vystupovaly tyto osoby: Březina, Bílek, pan auditor 

Ševčík, Lutinov, Rumler, Hlavinka, brusinky, tabák… 

 Drahý pane Floriane! Začnu dál překládati Scivias, jak radíte (chtěl jsem napsat, ale 

upřímně, „ráčíte“) – Váš poslední list je pro mne pravým „posvícením“: Bůh Vám to zaplať! 

Bůh…! 

 

Jakub Deml 

 

Hle, jaké věci jsem si podtrhl v Synu Ludvíka XVI.: 

 

„svaté Slovo jest vţdycky v podobenstvích a v obrazích… 

Bůh jest nepřítomen právě tolik, takţe by se mohlo říci, ţe právě naopak nutno 

katechismu rozuměti, a ţe věčná v tom hlavně Blaţenost záleţí, abychom Ho neviděli. 

Vše, vyjímaje to. 

Bůh nebe i země jest nenalezitelný; … v takovém okamţiku, jenţ jest skoro 

okamţikem smrti, jest velmi dovoleno ptáti se, opravdu, zdali Obraz není rovněţ tak 

nepřítomen jako Pravzor… 

přechovači Substance! 

Avšak jest jisto, ţe nejbliţšími Blesku a jeho krevními příbuznými jsou bez odporu 

a stále ti neb oni z nejchudších, z těch, jeţ Svět pro zemdlenost nevydávil a kteří padli pod 

hanbu. 

Kdyţ věc, jeţ se měla učiniti, učiněna nebyla, pronásleduje člověka bez přestání, aţ na 

dno věčných propastí. 

Ah! vím dobře, jaká jest odpověď na proslulé cui prodest. Tato odpověď, jíţ jedině 

kníţata pouţívají a všední.“ (Bouška říká „cui bonum?“, tj. „komu to prospěje“ nebo: „co 

z toho?“) 
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„Pýcha není hrdá… právě tím se rozeznává podstatně od pokory. 

Má více paměti neţ zkušenosti a více sečtelosti neţ ducha (pravil 1789 Talleyrand).“ 

 

• 

 

V den svatého Kalista, Papeţe 

(14. října) 1905 
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93 

25/10 05 

 

Pane Floriane, posílám Vám dopis Kalašové k vyřízení. O „ztracených reliéfech“, 

„abonementu“ jsem jí dal vysvětlení, v ostatním jsem jí slíbil, ţe jí odpovíte Vy. 

 U nás nic nového. Poslední neděli jsem měl v Cidlině křesťanské cvičení, jak to 

dopadlo, poví Vám rodina Stehlíkova. Byla secese od starosty na teritorium neutrální. 

 Tuto neděli, tj. 29. října, bude v Babicích svěcení hřbitova a kříţů. Začátek o 10. hod. 

dopoledne. Všechnu Vaši almuţnu tyto dni na všechny strany zastavte a proměňte ji 

v úpěnlivou modlitbu za mne. Váš 

 

Deml Jakub 
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94 

31/10 05 

 

Milý pane Floriane, 

 

1. posílám Vám akta Svátkova, abyste, uznáte-li za dobré, pohnal ho před svůj soud. Ničema, 

dostal všech 8 svazků, a zapírá. 

 2. Stupeckého Vám posílám jen k nahlédnutí, protoţe jsem s ním vyřídil uţ všechno 

sám. Napřed peníze (2 K) poslati nechtěl, jak mi na lístku rozčileně oznámil, ale já mu napsal 

v dopise, ţe ničeho nechci od lidí, kteří nedávají rádi, a ţe mne zabolelo, kdyţ mně pan 

doktor píše jako obchodníkovi, ač se přesvědčiti mohl, ţe nevydávám takovým způsobem. 

A podepsal jsem se „kněz a vydavatel Studia“. 

 3. Bedřichu Benešovi jsem odpověděl, ţe kdyţ člověk v pravdě něco miluje, ţe pro to 

i všecko obětuje, čili ţe vţdycky najde prostředky, aby si to opatřil. A ţe mu rád Bílkovu 

„Kapličku“ dám na splátky, za cenu nezvýšenou, jakmile zaplatí svůj dluh K 6, za pět 

dřívějších svazků Studia, které obdrţel od p. Floriana. 

 Nemůţete, milý pane Floriane, toto mé jednání s kandidátem učitelství nikterak 

odsouditi, je to předně pulec učitelského ţivnostnictva, a za druhé, je to opravdu mé 

nejvnitřnější přesvědčení, ţe na celém světě a v celém nebi není nic tak drahocenného, aby 

poslední ţebrák nemohl si to vytouţit – a takto zakoupit – jsem i já, i Vy jistě větší ţebrák neţ 

takový Bedřich Beneš, a zakupujeme drahocennější statky… Diletanty, kteří nedovedou 

hladovět pro krásu, hýčkat déle nesmíme. Takový klouček (a jest jich mezi našimi odběrateli 

mnoho) nepošle za kolik let ani několik halířů – ba dosáhne-li v světě dobrého zaopatření, 

ještě nám pak nadá, kdyţ ho prosíme o almuţnu. Svátek se honosí, ţe je 7 roků účetník, 

a důstojný pán Škrdle Tomáš, ţe je 22 roků redaktorem Vlasti – a K. B. Mádl, ţe vţdy 

všechno dostává zdarma jakoţto redakční výtisk Národních listů, a dr. Kolísek Alois 

z Hodonína, totéţ praví o své funkci v Hlasu – a dr. Pavel Vychodil, ten vůbec to nepraví, ale 

svým mlčením na můj účet, praví to ještě s větším opovrţením. 

 Tito škvorové „literatury“ chtějí publikace prvního řádu pouze za to, kdyţ na obálce 

svých lejnovitých ţurnálů otisknou, ţe ta a ta kniha tam a tam byla vydána! Všiváci! Přál 

bych si, abyste sám tuto věc „konstatoval“ (dp. Tom. Škrdle, Praha 570 – II.) – 

 4.) Martínkovský pan farář udal mne a pana auditora u děkanského úřadu, ţe jsme ho 

svedli, aby objednal u Bílka oltář, a ţe jsme povinni oněch 500 K závdavku mu zaplatit – 
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nebo pohnout Bílka, aby sám tak učinil!! Pan arcikněz nám píše, ţe nás nemíní rozsuzovat, 

abychom to vyrovnali po dobrém a byli zase dobrými sousedy s Martínkovským… 

 5.) Bílek k svěcení nepřijel, a Březina odepsal mně, „ţe nemůţe přijeti“ – ač já o té 

věci vůbec jsem mu nepsal, a zval ho p. farář! 

 6.) Učitelé nám vypověděli varhanictví – zatím pasivně, to jest, ţe nehrají! a nehráli 

ani o svěcení, ač p. Láska p. faráři v sobotu sám se nabídl – a v neděli mezi sluţbami Boţími 

ostentativně seděl v hospodě. – 

 

Váš Deml 
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95 

[31. 10. 1905] 

 

Rečkovi a Izákovi nic neposílejte, oni na můj dotaz mlčí. 

 

Jakub Deml, 

kaplan 

Babice 
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96 

3./XI. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

Váš příchod k nám po Dušičkách byl poţehnaný. Cítím se zas dobře ve vlastní kůţi, a ten 

pocit přichází směrem od Boha. Bůh Vám zaplať tu cestu, při které, pravda, poněkud se 

pohoršilo Vaše levé oko. Ten obvazek s dvěma dírama ještě nesdělávejte, ale učiňte tak před 

farou prostějovskou nebo v Polici nad Metují, protoţe najednou mé tušení dávné bere na sebe 

všechny příznaky pravdy a skutečnosti: Vy, Vy jste ten Bystrozraký z pohádky, před jehoţ 

očima, kdyţ sdělá pásku, praskají hory a pukají kameny… Blahoslavené oči, které vidí, co Vy 

vidíte. 

 Posílám Vám ústřiţek dnešní poukázky, kterou odeslal mi vysoce důst. Pán Msgre 

Antonín Adamec, papeţský komoří a regens alumnátu v Brně – na tomto lístku nazývá se 

mým přítelem a dotvrzuje to hned velmi významnou objednávkou. Nemyslíte, pane Floriane, 

ţe by bylo dobře nějak se tomuto příteli mému a příteli vzácnému Studia odvděčit – čili udělat 

mu radost? Škoda, přeškoda, ţe rukopis Brelanu daroval jste mně: to, co chystáte darem 

Bouškovi, nebylo by lépe poslat Msgre Adamcovi? Ostatně, věc tato příliš nespěchá. – Co se 

mi ještě nikdy nestalo: Stráţ mne drze upomíná, dal jsem ji totiţ před lety zasílat na můj účet 

otci, a vţdycky jsem zaplatil, obyčejně osobně – tentokrát upomínají a tak! A také adresa 

moje byla neuctivě ledabylo napsaná! – Váš J. Deml 
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97 

Na svatého Karla Boromejského (4. XI.) 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám Obzory (zastrčil jsem je do Almanachu). Napište mi, oč je mám poţádat, co jim 

nabídnout. Přečetl jsem to číslo celé. Dobré je: Šrámek, Lang, Sova, Dürer a Benda. Mahen je 

camral a hodný své „literární lásky“. Hle, protestant Těsnohlídek, literární kamarád Hýskův, 

je z jejich kruhu: uvidíme, co je to. 

 V Hlídce není ani slovíčko o Bílkově díle ze Studia – zato výslovně se zmiňují, 

v rubrice Umění, o Bílkovi z Českého světa – a posmívají se, v rubrice Z náboţenského 

ţivota, litaniím církevním: zatracení chlapi! 

 Z dopisu Jahodova, který Vám posílám, je znát, ţe přichází opravdu do úzkých mezi 

Našimi novinami a Studiem – Jahoda, Herkules na rozcestí… Pěkně prosí, jako pinčl dobře 

vycvičený, jak Čupík martínkovského pana faráře. Navrhuji Vám, pane Floriane, a úsilovně si 

přeji, kdyby Vám tento týden přišel Ovidius z Prahy, změňte ještě titulní stranu Obecných 

rčení! 

 Snad bude dobře, kdyţ Jahodovi oznámím, ţe kvůli jeho liknavosti byl jsem nucen dát 

svazek Studia tisknout do Prahy. Co odpověděla Dělnická? 

 Předevčírem přijel do Babic druhý učitel. Absolvoval reálku, je odkudsi od Krkonoš, 

byl ½ roku v učit. kurzu, je měšťák, mladý, brunet, a včera přišel k nám do fary se představit. 

Pravil, ţe hudebník není. – Včera večer na dopis p. faráře přijela odpovědít paní řídící 

Fialová, a pravila, ţe učitel Láska byl od nich pro varhanictví naše objednán. Lamentovala. 

Pan farář, ţe se musejí postarat o varhaníka. Řekla, ţe znova poţádá Lásku nebo Ondráka. Já 

jsem rozhodně protestoval proti oběma, a paní řídící řekla, ţe jsem zlý (p. farář byl by se 

nechal přemluvit!). Koho prý tedy? Já řku, Šebkovského, p. Tobolku! Ona se tomu chtěla 

vyhnout, protoţe Tobolku „nemají rádi“, on tam nechodí, a drţí s farou. A tu řekla, aby p. 

farář Tobolku poţádal sám. Já zase, ţe je to nemoţné, protoţe p. Fiala varhanictví se nevzdal, 

a ţe je tedy povinností jeho o zástupce se postarat. 

 Konečně přišlo na to, ţe paní řídící poţádá toho nového učitele. Dnes uţ se v kostele 

cvičil. Přijal. – 

 Jinak nemám co psát. Dnes zase přišly 4 šeky a jedna poukázka. Peníze tedy uţ mají 

pravidelný tok do Studia. Škoda, ţe jsme se z přátelství k Bílkovi trochu zasekali do dluhů, 

a on to pokorně neuznává! Však dluhy zaplatíme a půjde vše rychleji. Dobře naše věci stojí. 
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Obrázky pro číslo prosincové měl byste uţ poslat k reprodukci! Uţ je čas! Věci grafické 

Husníkovi-Häuslerovi (Praha, Ţiţkov, Husinecká ul. 950), věci ostatní (světlotisk 

a kolorované) Unii. Formát a papír určete jim sám. Nezapomeňte určit jim také lhůtu! Toho 

sv. Vincence reprodukovat dejte! 

 A srdečně Vás pozdravuji. Benedicat vos Omnipotens Deus – Pater + et Filius + et 

Spiritus Sanctus. Amen.
48

 

 

Jakub Deml 

 

O Williamu Ritterovi měl byste se v Studiu zmínit! Tak nějak zlehka jako on o nás – uţ kvůli 

reklamě! Já bych se zas mohl zmínit o tom blbém spiritistickém „Talismanu“ z Anglie. Ne? 

Anebo, aby se Scholie netrhala, i toto byste měl vykonat sám – a přibrat k tomu Český svět, 

aby nedělali z Bílka Apoštola, jak Brňáci dělají Mučeníky! 

 

 

                                                           
48

 Ať vám poţehná Všemohoucí Bůh – Otec + a Syn + a Duch svatý. Amen. 
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98 

Neděle, 5. listopadu 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnešní lov je malý: Stařecký p. farář a Beneš. Bude-li fotografie Bílkova kříţe hezká, dáme ji 

reprodukovat pro číslo prosincové Studia, viďte? Na projev stařecké fary (slečny) myslím 

abyste zatím nereagoval. Kdyţ spolkli červencové Studium, mají toho zatím dosti. Svým 

projevem bezpochyby sblíţil byste zase personál ţenský a muţský – a jak vidno, uţ je 

rozkrajuji. Situace P. Poláka ve Starči, jak poznáváte, uţ je zas snesitelná – lahodím-li jeho 

faráři, lahodím i jemu a on snad bude brzo tak statečným, aby nekolísal. 

 Beneš? Vidíte, jak se to provalilo. Hned si vzpomněl, ţe Vám poslal korunu – a ve 

vzteku posmívá se Vám slovem „rébusy“: dávám toho kloučka pod Vaši kuratelu, smíte 

pouţít jeho veřejného lístku. 

 Pan farář dnes v kostele oznámil farníkům celou situaci s učitelem Láskou a nakonec 

řekl, ţe tu záleţitost odevzdal patřičným úřadům. Vidíte, jak pan farář očividně roste, dostav 

odvahu mým vystoupením v Cidlině! A napsal a odeslal důkladný a ostrý referát okresní 

školní radě, a pohrozil, nebude-li dána dobrá satisfakce, ţe se obrátí k vyšším instancím. – 

Dnes, kdyţ pan farář byl v kostele, přišel do fary učitel Ondrák za kostelníkem a naléhavými 

prosbami ho ţádal na chodbě (ke mně si netroufal, ač věděl, ţe jsem doma – byl bych ho 

vystrčil ze dveří), aby se za něj u p. faráře přimluvil, ţe by velice rád na varhany hrál – ale 

kdyţ prosba v sakristii byla přednesena, p. farář rázně odmítl. 

 Hle, co se děje v Babicích – a co se bude dít? Aféra Martínkov, aféra varhany – – – jen 

kolem Studia, tedy kolem pramene všech běd – je mlčení… 

 Farářem v Jaroměřicích jmenován tamější kaplan P. Josef Peksa, dobře platící 

odběratel Studia. Benedicat vos… 

 

Jakub Deml 
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99 

Na sv. Martina 1905 

[11. 11. 1905] 

 

Milý pane Floriane, 

 

události se hečmají kolem nás, ţe nemoţno udělat krok, aby se někomu nestouplo na kuří oko 

nebo i na hlavu – a co z toho pochází, povídá Vám např. i dopis třebického hejtmanství, 

adresovaný farnímu úřadu v Babicích: zavedli proti kaplanu Jakubu Demlovi trestní řízení, 

cítíce se neprávem surově uraţenými. Ţe je to (v mém případě a korespondenci) „forma 

neobvyklá“, uznává jak c. k. hejtmanství, tak dr. Vychodil, Bílek, Bouška a všichni ti, kdo nás 

nekřesťansky na statcích a Pravdě zkracují. Bohu budiţ ţalováno. Co se mnou udělají, je mně 

lhostejno, ale bojím se, ţe mě nevyţenou – čímţ je na dlouho ještě odstavena moje naděje, ţe 

se vícekrát po sobě vyspím pod Vašimi nenatřenými trámy… Kdyby teď moji nepřátelé jeden 

o druhém věděli – a všichni ti, které jsem „urazil“, odsoudili se k mým nepřátelům (patří mezi 

ně i cidlinský úřad starostovský) – byl by to dostačitelný „důkaz“ mé ničemnosti: Rozsudek! 

Jenţe, na neštěstí, nepřítelem mým, který mne opravdu drtí, protoţe tak činí svou 

shovívavostí a mlčením: je Kristus Jeţíš, můj Pán! U tohoto, pokud Vám dovolí čas, prosím, 

abyste se za mne přimlouval a neustával… Ani nevíte, jak Jeho uráţím. Ostatní pomřou jako 

já. 

 A ještě: ve čtvrtek zemřel, náhle raněn mrtvicí, martínkovský pojezdný – pro Boha, 

nemáme se chvěti, kdyţ takto operuje kolem nás a ve jménu našem (dovoleno-li tak říci) 

Spravedlnost? Ale co tím Zamýšlí?!... 

 Věci se jedovatě a nesmrtelně přiostřují… 

 Prosím, vyřiďte dopis Kalašové, i s korekturou. Vinětky Bílkovy dejte si z Jičína 

poslat – dejte Válkovi ještě jiné, vhodné vinětky Bloyovy, máte-li takové, a napište Válkovi, 

čeho třeba: vidíte, měl jste přece jíti se mnou! Fotografii Švabinského dejte jiţ hned 

reprodukovat, a čekejte schválení dodatečné: Kalašová by Vám tu věc neposlala, nemajíc 

svolení. Myslím, ţe brzo k nám přijdete. – – – Zítra asi půjdem do Martínkova na pohřeb – 

a máme jít také do Čáslavic na hostinu… Váš 

 

Jakub Deml 
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Bouška poslal na adresu p. faráře dnes dvě své podobizny, z nich jednu pro mne, a píše, ţe je 

14 dní uţ churavým, nespí, ţe schne, slábne, hyne, a myslí, ţe je ţivot jeho bezúčelným – 

a roní krokodýlí slzy nad nevěrným Demlem, jehoţ prý miluje a on prý to neví atd. atd. – to 

Vám povím – 
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14. XI. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes Vám mnoho nepíšu, mám pravici omotanou hadry, mám v ní krásné revmatické bolesti 

od kotníků k lokti; dnes přišly Listy Obzorů, posílají to tak ohavně, ţe se to cestou celé 

pomačká, musím je upozornit a poţádat o druhý exemplář, já bych to také měl rád. Oni to 

rozesílají po 3 listech: coţ abychom my vydali před Vánocemi aspoň 5 listů? A sice: Ensor, 

Dürer, Beardsley, od kaţdého z těchto zatím jeden list, a k tomu jeden ten kolorovaný, jak jste 

mi ukazoval – a pak ještě jeden dle Vaší libosti. Co myslíte? Raději častěji a o něco míň. Jen 

aby uţ to bylo! 

 Ten student Kouřil ze Zábřeha mohl by překládat z ruštiny, jen mi řekněte co! 

 Dnes mi poslal Winter a Pitš objednané papíry, jak Vám ukazuji: tohoto ručního 250 

archů za K 10. Pak balicího čtverou sortu, jak vidíte, od kaţdého 25 vel. archů, dohromady 

100 archů za K 3,50. Drahé to není. 

 Roketnický p. farář P. Buchta, známý Vám z jaroměřické konference jako zuřivý 

obhájce denního tisku, choval se ke mně v Čáslavicích velmi vlídně, váţně a přátelsky. Uţ 

nedováděl a nehulákal, jak to míval ve zvyku. – Psal jsem Bouškovi. – Tento čtvrtek budu na 

svatbě v Lesonicích u doktorů. – Od této středy za týden, bude-li Vám P. Polák psát, sejdeme 

se všichni tři v Babicích ke konferenci a zůstaneme tady do rána. Pan farář chce odejet ty dni 

domů. Vy ale přijďte mimo to kdykoli. 

 

Váš Jakub Deml 

 



182 

 

101 

18/XI 05 

 

Milý pane Floriane, 

 

podotknul jste, ţe v dopise Bouškově není lítosti, ale chtěl jsem Vám říci i to, ţe tváří se 

lítostivě, uváděje svou chorobu, zneuznávání, zemdlení a říkaje výslovně, ţe ţivot jeho je 

bezúčelným: uţ víte, kam míří – míří svou hrbatou pokorou a fingovanou lítostí tam, kam 

míří ti, kteří dle Vašeho výroku najednou vůči mně změnili svou taktiku… jsou „pokorni“! 

Pan auditor to u Boušky tak vezme! Ale Bouška ví, ţe píše tam nikoli adresátovi, nýbrţ nám: 

on jako velbloud v poušti větří bouři. Proto nám nastavuje své pokrytecké boláky: „bratři, 

křesťané, k tomuto neštěstí přidali byste mi ještě jiné?!“ Toť smysl jeho posledního listu! Ale 

kladu Vám, pane Floriane, na srdce (jak mně klade bisk. konzistoř): nemějte s Bouškou 

smilování, jeho pýcha toho nezasluhuje! 

 – Dnes mi psal Bílek. Martínkovský uţ se uvolil zaplatit, tj. ponechat Bílkovi oněch 

250 zl. A zas u p. arcikněze ţadoní, abych se za něho u Bílka přimluvil, aby mu něco odpustil. 

Bílek, hlupák, ţalovat nechce! 

 List konzistorní mi přineste zpět! Škol. radě jsem uţ dnes psal – a udělil jsem jim, na 

přání p. faráře, novou ťafku. I konzistoři Vaše a makabejské „hampejzy“ jsem včera odeslal… 

 

Jakub Deml 

 

Přičiňte se, ať ty knihy od Mittnera z Budějovic do středy tady mám! 
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22/XI 05 

 

Milý pane Floriane, 

 

na připojený dotaz Unie jsem odpověděl, ţe Vám dávám úplnou moc ve všech záleţitostech 

Studia s Unií, tedy i v případě, na který se ptají, ale ţe výslovně podotýkám, aby účty 

adresovali výhradně mně, poněvadţ… (ale toto uţ jsem jim nedůvodnil, pouze Vám jsem se 

takto zmýlil – poněvadţ účty Studia, to jest zaplacení, vězte, vyhraţuji si pro sebe!). 

 Současně mi Unie poslala, konečně, upomínku, na 363,65 K. Odpovídám, ţe jim to 

zaplatím v prosinci. Myslím totiţ, ba pevně věřím, ţe v prosinci seţenu půjčkou 1000 K – 

„myslím“ platí o dárci „nějakém“, který někde číhá, aby naše Studium překvapil – a „věřím“ 

o tom, co se musí stát, kdybych měl i krást. Akutní je Unie. Méně akutní, Jahoda. Rovněţ 

akutní (myslím), Dělnická. 363 + 336 + 200. Tyto dni budu pilně osnovat výpůjčku na 

1000 K, třeba na nejţidovštější procenta, – dám se informovat od „znalců“; Rukověť Chorálu 

uţ jsem objednal. Redakci Moravana o klišé Kolumba uţ jsem psal. Pan farář má z Vašeho 

věnování radost – ale ruku nenatáhl, aby dal ještě...; o dluzích Studia se mu nezmiňuji, aby 

nepoklesl. Sdělil jsem mu Váš podiv a chválu za jeho „poměr“ k učitelstvu; umiňuju si, ţe 

budu velmi hodný a způsobný, aby p. farář znova ke mně přilnul s láskou… Budu ho konejšit 

jako rozumná matka dítě, kdyţ hoří stavení – anebo jako chůva, která vyděšenému 

chlapečkovi říká, ţe nehřmí, ale to ţe andílci v nebi hrají kuţelky… Protoţe opravdu nikdo se 

nechce bát, a nikdo nechce být nahým, i kněţstvo pěstuje svou kůţi. 

 Jinak nic nového. 

 Té Unii napište, jak Maeterlincka reprodukovat: světlotiskem, velikost ta a ta. Tyto 

údaje stačí – ale přece jim ještě připomeňte, ţe to přijde vevázat do knihy – takţe snad bude 

dobře, kdyţ jeden okraj obrazu bude o prst širší. 

Napište jim to sám, aby Kalašová uţ s tím neměla starostí. A po reprodukci ať originál 

odevzdají tomu, kdo jim ho poslal. 

 Pošlete jim současně k reprodukci to vánoční album Studia 50 ex., ţe je to z rozkazu 

Jakuba Demla. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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[2. 12. 1905] 

 

Knihtiskárna benediktinská v Brně poslala mi dnes klišé Kolumba, je to leptáno v mědi – 

a přiloţila účet: „za půjčení štočku Kolumb. K 2,–“. Dp. Hlavinka z Kučerova poslal dnes 

šekem Studia 100 K. Psal jsem Vernerovi i Unii, bezpečně jim rukopisy a obrazy dát! Dnes 

poslal Mittner všechno ostatní – nemohl jsem být vzdor pomoci s tím hotov dnes, ale vzdor 

tomu jde do světa jedním dnem 90 exemplářů Exegesí – – 
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3. XII. 1905 

 

Mým prostřednictvím (ne tedy Hýskovým) dal si Bílek od P. Kalabusa z Brna zaplatit 80 K za 

sádrový odlitek hlavičky Slepce; hlavička ta byla mnohem menší, neţ jak nyní udává Hýsek. 

A Bílek měl těch odlitků více. Prosím, abyste mi o tom napsal. – Vás pozdravuje 

 

Jakub Deml 

 

Doktoru Pospíšilovi jsem ještě nepsal. 

Dostáváte jiţ korektury? 

Tu adresu či titul Mereškovského mi pošlete! 

Knihaři Mittnerovi přišlo platit od E. 29 K. 
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4. 12. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám dvojí překlad básně Jacoponovy, ale stydím se za tyto výrobky své poznávaje, 

ţe verše překládati naprosto neumím, proto bude dobře, kdyţ to přeloţíte sám anebo originál 

pošlete doktoru Langovi; prosím jen, nedejte mne tím uţ trápit, raději se dám do Scivias. 

 Téţ Vám posílám v překladě Ţivot sv. Ruperta a prosím Vás snaţně, abyste Vy sám 

určil k tomu viněty a vůbec veškerou úpravu a abyste to mým jménem poslal co nejdříve do 

tisku, kam Vám libo. 

 Současně Vám posílám dopisy konzistoře a prosím, abyste mi je brzo vrátil; tomu 

hejtmanovi do Třebíče psát nebudu. Plat za cesty do Loukovic mně zvýšili jen o 15 zl., takţe 

co nejdřív dostanu za celý rok celkem 89 korun. Je i to dobré, jenţe my počítáme teprve 

s tisíci, jak jsem psal včera P. Polákovi. 

 Také Vám posílám lístek Leop. Kolíska, faráře v Předklášteří, organizátora poutí 

lurdských, vydavatele mnohých, ale vesměs vodnatě psaných knih o Panně Marii, psaných za 

tím účelem, aby představení církve a veškeren klérus dobře sledoval kaţdý krok a dech 

kněţského šestera bratří Kolísků, kterouţto předností hlavně vyniká poslední Kolískova kniha 

o moravské pouti do Lurd. Týţ P. Leop. Kolísek je bratrem L. P. C., dopisovatele Hlasu – 

a týţ dp. Leop. Kolísek sbírá mezi českými katolíky tisíce na zhotovení obrazu Nanebevzetí 

pro svatyni lurdskou. Obraz ten, jestli si dobře pamatuji, má být proveden v mozaice a má stát 

20 000 zl. – a je zadán Foerstrovi! Sláva českému katolickému národu – a Kolískovi! 

 P. Leop. Kolíska měl byste dát do „Kukátka“ Studia vedle P. Moţného nebo Dostála, 

aby jim nebyla dlouhá chvíle, kdyby kaţdý z nich dostal Einzelnarest! A pište mi, je-li třeba. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Také Vám musím oznámiti, ţe můj dluh u p. faráře činí jen 1100 K, mezi nimiţ je jiţ 

36 K úroků: víte dobře, ţe p. farář slíbil, ţe úrok zaplatí sám – a svůj slib mi ještě připomenul 

před čtyrmi dny, kdy jsem celý dluh dal připsati na jméno své – já zúmyslně při té příleţitosti 

podotknul, ţe nemohu od p. faráře něco takového ţádat, aby mně platil úroky – tu si p. farář 

oddechl, a vesele úrok mi připsal k dluhu – odpustiv ale nicméně 1 korunu a několik halířů, 

kvůli lehčímu počítání… Ať ţijou mecenáši ve Století mrch! 
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 Ať ţijou i Bílek a Březina, přátelé Hýsků! 

 Bouška mlčí – ať ţije téţ! 

 Bílek dnes píše – přečtěte si to. 

 Tak mohl bych Vám dělat kaventa? Nikdo to neví jistě tady, a p. faráře nechci se ptát. 

Připomenul mi, ţe podle zákona musím do 4 let svůj dluh zaplatit! A ţe mohu mezitím na to 

splácet po malých částkách, i po několika korunkách… 

 Chachacha, chichichi – – Učiteli Láskovi se nic nestane, a p. farář uţ je s tím 

srozuměn, mluvilť dnes na hostině s inspektorem! V Budějovicích na faře… 
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V Babicích 5. prosince 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám do práce rukopis p. faráře. Gryc a Odvalil vrátili, co uţ měli, při této příleţitosti 

Vám to posílám. 

 Bratr mi píše (bratr Josef), ţe je, co se týče peněz, v tísni a potřebuje do 16. t. m. 800 

zl. Chce je vypůjčit na ½ roku na směnku a prosí mne, abych mu to někde vypůjčil, třeba prý 

u p. faráře! 

 Ach, bláhový! – – – 

 Něco z mých příbuzenských poměrů, pane Floriane, jiţ znáte. 

 Ale je nemoţno, abyste to někdy Vy nebo kdo jiný znal v té černé hloubce, v jaké já to 

čas od času vidím a piju… 

 Bratr. Je to bratr. Co je to tady za tajemství v našem rodě? Já nikdy nebudu se smát. 

Tak je to všechno zaviklané a zapletené, ţe nejsem schopen říci jiného, silnějšího slova. 

Selhává mně. – 

 Jak jsem Vás ubezpečil, stalo se: zaplacení účtu Studia v Unii a u Jahody je zcela jisté 

jiţ, a uskuteční se tento měsíc – tak je to: 700 K pro Studium na tento měsíc je uţ 

zabezpečeno! Dostane i Dělnická. Odkud peníze ty přijdou (200 K mám od abonentů – 

a 500 K mám zaručeno), abych Vaši zvědavost napjal, dnes Vám nepovím… 

 Posílám Vám také lístek, který jsem dnes dostal od P. Poláka; je latinský. Zní takto 

v jazyku českém: 

  

„Můj veledrahý, radost ohromnou jsi mně připravil, z čehoţ tak veliká síla v duši mojí 

vyvstala, ţe Tě mohu ubezpečiti a ubezpečuji, ţe ony peníze v tomto měsíci Tobě ode 

mne dojista přijdou. Jiţ jsem psal okamţitě na místo bezpečné (u nás jest to téměř 

nemoţno pro onu podmínku utajení). – Radujme se a Bohu děkujme, modlitby nebyly 

marny. 

 

Líbá Tě… Josef“ 

 

–––––––––––––––––––––– 
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Napsal jsem totiţ P. Josefu do Starče delší epištolu a rozkaz, aby tento měsíc vypůjčil pro St. 

500 K. Kdekoli, ale určitě. 

 Připojil jsem k slovu svému dopis p. kanovníka Msgre Pospíšila, mně adresovaný, 

který znáte: ukázal jsem bratru Polákovi některé důsledky dopisu p. kanovníkova, vzhledem 

k Studiu. Odtud vypukl jeho jásot a bratr Josífek vykřikl: pane Floriane, Jakoubku, hlele, já uţ 

chodím! – 

 Viďte, ţe i písmo Josífkovo je jiţ jiné? 

 

Jakub Deml 

 

Martínkovský p. farář vrátil Exegese, ač má na ně dávno předplaceno! 

Tichému Lidée jsem napsal, ţe Exegese (Bloy), před 14 dny v Studiu vydané, jsou 

rozebrány – a nelhal jsem! 
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Na den Neposkvr. Početí L. P. 1905 

[8. 12. 1905] 

 

Milý pane Floriane, 

 

Kalevalu jsem Vám dal vázat; dopisu kanovníka Pospíšila i mé odpovědi na ně zatím jen 

uvaţujte. Bez mého dovolení nic s nimi nezačínejte. Knihu Šaldovu i Manesa přijměte darem. 

A pro všechno svaté, co je Vám, ţe mně nepíšete? Jste nemocen? Korektury uţ jdou? Včera 

jsem poslal Jahodovi 200 K, mně se zdá, ţe uţ jsem Vám to psal. P. Polák zůstává 

nerozhodným mládencem. Poslal 40 K a – ptal se mne, co má Studium dluhů – – – jsme pořád 

a ustavičně sami dva. Všechno se před Bloyou cudně upejpá – i p. Masák v Museu moresně 

o Bloyovi mlčí! O Bílkovi ne! Čtěte! 

 A pište mi, prosím Vás, nebo přiďte. I p. farář se Vás nemůţe uţ dočkat! 
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10. XII. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

tuto středu (odpoledne) jedu do Brna k sv. zpovědi (moţno, ţe pojede i p. farář – jak vidíte 

z dopisu P. Poláka, pomlouval mne) a vrátím se v pátek večer. Jestli se tento týden neuvidíme, 

měli bychom vyhověti P. Polákovi a sejíti se v Babicích ten týden po třetí neděli adventní: na 

čtvrtek, ale hned ráno – uznáte-li za dobré. A chcete-li jet se mnou do Brna (je tam zas 

výstava obrazů), přiďte k nám tuto středu, anebo ještě lépe v úterý na noc, poněvadţ ve 

středu, nejdéle o půl jedenácté dopoledne, vyrazíme z domova do Kojetic na nádraţí. 

O peníze i pro Vás sám se postarám. V Babicích nás bude ten den (čtvrtek) zastupovati asi 

P. Polák, který sem přijde jiţ ve středu. 

 Unie tedy dostala od nás nyní 200 K, a předevčírem Dělnické jsem poslal 170 K. 

 Dnes Vám posílám, co přišlo v posledních dnech. A co Vám? Exegese i červenc. 

Studium jsou vesměs na vandru po Čechách! Zuřím v rozesílání. 

 

Váš Jakub Deml 
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[11. 12. 1905] 

 

Dp. Šoukal, farář v Kounicích, myslí, ţe Bloy je svobodný zednář. Píše o radu p. auditorovi, 

ale p. farář to psaní nechce vydati. V Ex. je prý samé rouhání. 

 

J. Deml, 

Babice 
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17. 12. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

jste nemocen? Či mrtev? Či se na mne zlobíte? Nepíšete mi, nepřicházíte! Nepřijdete-li zítra 

nebo ve středu sám, přijdu já k Vám tento čtvrtek, ať vítr skučí, mráz se vzteká, sníh věje… 

Musím Vás slyšet nebo vidět. Uspokojí-li mne Vaše psaní, které zítra čekám, nepřijdu k Vám. 

Vím, co znamená Vaše mlčení: peníze, nebo ţivot! Tyto dni pošlu Vám, co bude v mé moci. 

 Z korespondence Vám poslané ode mne pozorujete, ţe se všechno horší nad Bloy. 

Pokrytci se pohoršují. I kanovník Pospíšil: P. Tomášek mne varoval, abych se doktoru 

Pospíšilovi neukázal rozhněvaným, ţe prý on za mne pokorně ţebral, abych nebyl od 

místodrţitelství a třebické školní rady soudně stíhán. Na Pospíšilův poslední list chtěl jsem 

odpověděti přípisem, adresovaným konzistoři: ţe se mi vytýká porušení slibu poslušnosti, ať 

mně konzistoř vysvětlí, v jakém tedy jsem poměru k spisovatelům laikům! Dle napomenutí 

Tomáškova napsal jsem toto vysvětlení p. kanovníkovi samotnému: nepochybil jsem? Vidíte, 

ţe jste mě měl uţ navštívit! – Na svůj účet objednal jsem pro Vás Sabatiera Ţivot sv. 

Františka. Jakmile dostanu peníze od P. Poláka (čekám je!), pošlu Vám na cestu do Paříţe: 

vím, proto mlčíte! – Hýsek mně řekl, ţe Tichý L’Idée o svém portrétu ve Vašich Scholiích uţ 

dávno ví! Ale pokorně prý to nese! Byla prý o tom řeč v bytě Bílkově! – 

 

Váš Jakub Deml 

 

Co je s tiskem? Jak v Jihlavě? Unii jste obrazy poslal? 
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[17. 12. 1905] 

 

Milý pane Floriane, 

 

přišel důleţitý dopis a kniha od Msgre kanovníka doktora Pospíšila, Turka, Stolac poslal 

15 K a chce Bílka Ţivot, Kalevalu dostanete za týden z Brna, v Brně potkal jsem a mluvil 

s Hýskem: má rád Bloyu! Jahodovi do Budějovic poslal jsem K 200. P. Polák – váhá, jak 

obyčejně – a já kaţdodenně čekám Vás, nebo aspoň Váš dopis. Byl jsem u Březiny. Korektury 

jdou? Váš 

 

Jakub Deml 
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[18. 12. 1905] 

 

Abych nezapomněl, p. kanovník Pospíšil ve svém II. listu latinsky cituje přísloví (na 2. str. 

uprostřed) „lepší jest nepřítelem dobrého“ (melius… bonum… tak nějak). Bloy to rozjímá 

v III. kapitole Exegesí – – – 

 

Váš Deml 

 

Pan Hýsek uţ dávno poslal redakci Moravské orlice článek o L. Bloyovi. A redaktor Merhaut, 

tvůrce Andělské sonáty a Černých polí, nechce to otisknout. Hýsek ho ţádá, aby mu to 

vrátil... Nezapomeňte optat se na to Hýska: Bílek je katolík, řekl to Hýskovi, ergo Hýsek je 

také katolík – ctí Bloyu jako génia, mně to řekl! Má Vás přece rád! 
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30. XII. 1905 

 

Milý pane Floriane, 

 

abych nezapomněl, dnes, tj. 30. XII., posílám Váš honorář K 300 Janu Kašpárkovi, a píšu 

Vám to jednak proto, poněvadţ nevím určitě, jestli se tak jmenuje, a jednak proto, abych Vám 

pro uspokojení Vašeho dodavatele připomněl, ţe o dnech svátečních poštovní spořitelna 

neúřaduje, aby si tedy nic z toho p. Kašpárek nedělal, kdyţ peníze dostane aţ 2. nebo snad 

3. ledna! Ale dostane je ty dni určitě. Těch 300 K má dobrý vliv: hned celé okolí, od poštov. 

posla aţ k důstojnostem chová se ke mně uctivěji. Nikdo však neví, co se s penězi děje. 

 Dnes Vám posílám dopis Msgre dp. regenta Adamce i s Vaším rukopisem. Můţete být 

potěšen, neboť Vám kyne nových K 200 a dle téhoţ dopisu není vyloučena moţnost, ţe Vám 

ještě přidají! Nic nevadí, ţe kniha Vaše bude tištěna teprv pro rok 1907. Panu regentovi jsem 

jiţ poděkoval a také se přimluvil, aby úpravu knihy svěřili Vám: bude však dobře, kdyţ i Vy 

sám jemu pár slov napíšete a jej potěšíte, poněvadţ kvůli Bílému praporu je zarmoucen, 

a nám svou bolest důvěrně svěřuje zřejmě za tím účelem, aby nám ukázal svou oddanost – 

a snad dočkal se pomoci ze strany naší: nebylo by záhodno to číslo Bílého praporu obstarat 

a ve Studiu na ně odpovědět? Uvaţte sám. – Březina mi poslal II. vydání Větrů od pólů 

s přípisem, jak uvádím: 

 

„Panu Jakubu Demlovi, v přátelské oddanosti 

 

O. B.“ 

 

Nechce ve mně vidět „důstojnost“! 

Dělnické do Prahy posílám K 40. Kdy odjedete? 

 

Váš Jakub Deml 

 

P. Polákovi (Starč) poslal jsem dnes delší epištolu – doloţenou pravdami z Písma sv. 

P. regens o své újmě poslal mi novou knihu o Eckhartovi. 
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31. XII. 1905 

 

Příteli, Unie dnes poslala klišátko a originál portrétu, jehoţ první otisk Vám dnes přikládám. 

Je to víc neţ hezké. Napište mně prosím Vás, ale hned, kam to klišé mám poslat, jestli 

Jahodovi, nebo Vernerovi, a zároveň k tomu poznamenejte zevrubně, na jaký papír a formát to 

mají vytisknout. 

 V dnešním Hlasu je pod čárou článek od L. P. C. o Novém ţivotě – zhrozíte se toho 

ţvástu a blbostí. Však Vám to pošlu. 

 Na referát z Hlasu přihlásil se o všechny knihy Studia dnes P. Fr. Hrubý, kaplan 

v Hustopeči u Hranic. 

 Také mi napište, mám-li Vám pro lednový svazek Studia poslati šeky: o rozesílání 

toho svazku nemějte starost: já bych na den do St. Říše přišel a adresy abonentů přinesu 

i napíšu – jen kdyţ mi Vaše sestra stačí knihy balit. Rozhodně přijdu, snad i P. Polák – buďte 

bez starosti a jeďte do Paříţe. Cesta Vaše bude delší, proto prosím Vás, pomodlete se za mne, 

abych v roce MCMVI byl Bohu milejší – potřebuju Vaší modlitby a Vaší vůle jak chromý 

berle. 

 

Váš Jakub Deml 
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[1905] 

 

Napište mi, mám-li dále posílati Studium a Bílka Novému kultu do Prahy – anebo na redakci 

Knih dobrých autorů: a jaká jest adresa této poslední redakce. 

 

Jakub Deml 
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[podzim/zima 1905] 

 

Dnes uţ Vám jiného nepíšu, posílám jen poslední dopis Bílkův k Vašemu uváţení, 

podotýkaje sám, ţe týţ dopis je podivuhodně stylizován a nechal mne chladným jako popel 

ohně, před týdnem vyhaslého. Je to rozhodně drzost, kdyţ Bílek chce mne míti přítelem, 

a nechce, abych byl k němu upřímným. To ať uzavře přátelství s ďáblem. Pro něčí zábavu 

a kratochvíli jsem se nezrodil. A příliš bolestně povila mne matka má, neţ abych vázal 

povřísla přátelství z písku! Co je ďáblovo, habeat sibi!
49

 

 Ţe se na mne rozhněval i Březina, je nepopíratelno z jeho mlčení. Jindy na mou 

prosbu odpoví druhý den – tentokrát mlčí od soboty do středy! Neminem in via salutaveritis
50

 

– více k němu nevkročím, nebude-li činit pokání, zrovna jak jsem rozhodnut vůči Bílkovi. 

Bílek je zatvrzelý ve své slepotě, jak vidno z jeho posledního listu. Marno mluvení, zůstanu 

jak skála, dokud se neprolomí tato slušnost a toto ďábelské obcházení Svaté Pravdy, 

zastupované na zemi neobcházením Svatého otce Pia Desátého. Buďteţ poţehnán, pane 

Floriane, ţe jste mne naučil znát svatou Chudobu. A prosím Vás, pište mi brzo. Co nového 

u Vás. A napište mi, zdali uţ je blízko doba, kdy se mohu k Vám odstěhovat. Nebo co jiného 

mám dělat. Zítra, to jest ve středu, jedu do Brna. Přenocuji tam. Bůh Vám oplať Vaše 

modlitby. 

 

Jakub Deml 

 

 

 

                                                           
49

 Ať má pro sebe! 
50

 Nikoho na cestě nezdravte. 
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12/1 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám 222 K. Vypůjčil jsem je na své jméno. A se závazkem, ţe je za 14 dní oplatím. 

Přál bych si jen, aby Vám přišly v pravý čas. Sám nemohu přijít, proto posílám Ludvíka. 

 Prosím Vás, pošlete mi po něm dosud vytištěné archy našich publikací. A napište mi, 

co je nového: odkud jste dostal korektury atd. Snad mnoho nového? Posílám Vám Kanteletar 

atd. Také Holečkův dopis. Po Bohu celý Váš 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 



201 

 

118 

Tu sobotu před Jménem Jeţíš 

L. P. 1906 

[13. 1. 1906] 

 

Můj drahý, jednání Vernerovo mne rozezlilo, jak vidíte z vizitky, kterou jsem mu odeslal. 

Čert ho vem! Ono to opravdu musí dojíti k tomu, ţe si postavíme tiskárnu. – Vaše věci, které 

jste mi k vyřízení svěřil, jsem vyřídil. Dobře jste tu půjčku odváţil – a tím Raiffeisenky – a p. 

auditora. Jsem rád, ţe mu zítra mohu vsypati na hlavu uhlí řeţavé: přes 100 K! Ţádal jsem tu 

půjčku na 14 dní (vida malou ochotu) – a on mi diktoval (musel jsem se pod ta slova 

podepsat) „na pár dní“… a stalo se!... Na tato hadí hnízda ţidovských peněz musí přijíti oheň! 

– Jahodovi jsem naporučil, aby Wildea otiskl, jestli ručí za to, ţe se to nebude rozmazovat. 

 Jinak nic nového. Posílám dnes do světa jedno sto a šedesát upomínek. – Deštník 

i hodinky jsem v pořádku přijal, i tisky. Bůh Vám Vaši dobrou vůli – bonam voluntatem 

oplatiti ráčiţ tak, abyste se ohýbal Jeho dary – tak, jak nás pohanští pochopové dosud nutí 

ohýbat se před zlatým teletem a burţoy: ale nedonutí! – – – trára, rarará! 

 

Jakub Deml 

 

Vernerovi jsem téţ poslal tu tištěnou obálku 2. čísla Kapličky, aby viděl, co jsme vydali, a co 

chystáme. 
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[15. 1. 1906] 

 

Carissime, účet Unie je tento: 

 

450 světlotisků Maeterlincka – – – 56,– – 

50     ″          Verlainea – – – – 20,– – 

50     ″         Baudelaire – – – – 20,– –  

ostatní tisky (zink)         – – – – – – 48,– –             

               – – –K 144,– – 

 

Oznamuji Vám to proto, abyste číslo K 144 vzal v úvahu, aţ budete určovati prodejní 

cenu lednového svazku Studia. Účet od Války a Vernera za tisky do téhoţ svazku ještě 

nemám, ani od Jahody, vemte to podle oka. 

Kéţ jsem u Vás! 

 

Váš Jakub Deml 

kaplan 

 

P. auditorovi jsem dnes odevzdal 116 korun. † † † † † † † † † 

Jahoda mi oznamuje, ţe se Wilde rozmazovat nebude. 

Prosil bych Vás, kdybyste mi korekturu mého Doslovu dal poslat! 
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[16. 1. 1906] 

 

Milý, korekturu Doslovu přece mi neposílejte, opozdilo by se tím vydání svazku. Rajhradští 

mi odpověděli, ţe bula tam není. 

 

Jakub Deml 
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19/1 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám odpověď poštovního řiditelství, zápornou: coţ bych přece nemohl ten lednový 

svazek Studia posílati sám? Anebo slečna Anna? Je to s těmi soudy opravdu tak nebezpečné? 

Dnes opět přišly peníze od 7 odběratel, celkem 30 K, dva ty sloţní lístky Vám posílám, od 

P. Vavřince a Maštery. Toţ, vidíte, ţe upomínky konají dobrou sluţbu. Ještě tento měsíc bude 

mi tedy jistě moţno poslati Válkovi ještě 50 K. P. auditor mně půjčku 106 K prodlouţil na 

3 neděle – ale uţ v něm opravdu není jiskřičky důvěry – snad teprv aţ vyjde jeho kniha… 

Napište mi, jak jste se o expedici lednového svazku rozhodl, a za druhé, co Vám poslaly 

tiskárny a co je nového vůbec – a jaká je u Vás nálada, a všechno ostatní. Ty dějiny Ruska 

jsem čísti jen začal a těšilo mne to velice: takové knihy bychom měli znát! a naši 

slavjanofilové překládají smeti! Čeládka ničemná – Rusko je nám méně známo neţ Turecko! 

Kéţ bych byl u Vás! 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Bylo by snad záhodno, kdybychom se tento čtvrtek sešli: buď v Staré Říši, nebo v Babicích, 

a sice všichni tři – hlavně P. Polák, jehoţ překlad do té doby jistě bude vytištěn. Pan farář ne 

tuze rád mne pouští z domu, toť jisto, ale neméně jest jisto, ţe já si z toho nic nedělám a svou 

vůli prorazím bez zapýření a bez výčitek svědomí: to mějte, pane Floriane, na paměti, kdyby 

se Vám uzdálo, ţe by lépe bylo sejíti se u Vás. V obojím případě Vás prosím, napište 

P. Polákovi lístek, kam se má dostaviti. Rovněţ Vám podotýkám a Vás napomínám, kdyby se 

Vám uzdálo, ţe kvůli pohodlí P. Poláka (do Staré Říše je mu cesta přece obtíţnější, jak 

několikrát řekl, neţ do Babic) lépe by bylo sejíti se v Babicích, abyste i Vy v té věci 

následoval mne a ţádných skrupulí si nedělal, „ţe jste pořád v Babicích“, jak říkáte: 

p. auditor, i kdyby se mu to nelíbilo, musel by být velmi vlídný, protoţe nerad mne pouští 

z domu – ale jak vím, a to jistě, on Vás dosud vidí rád, ba kdyţ se mi chce za Vámi, mně 

vţdycky domlouvá, abych Vás pozval k nám. – Přišel-li byste k nám, vezměte s sebou tisky, 

které došly. A uznáte-li za dobré, můţete naši schůzku odloţiti aţ od čtvrtka za týden, tj. na 

1. února. Jen jestli to vydrţím já! Mně ovšem také musíte dát zprávu, jak jste rozhodl. 
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21/1 06 

 

Ale Vy jeden! Ani slůvko jste mi nemohl připsat! Posílám Vám dnes k dispozici účet od 

Jahody, abyste dle něho určil ceny našich knih. Kalašovu, jak vidíte, jsem upokojil – jak 

Orfeus… Škoda jí! A já jsem jí také významně napsal: „Kéţ bych Vás mohl odvésti z těchto 

míst, neutěšených.“ Aj. Volné směry přišly, ale pošlu Vám je jindy. Tento čtvrtek se asi 

neuvidíme, p. auditor míní, abych s ním jel do Kounic: ale v tomto případě bude nás v úterý 

odpoledne a po celou středu zastupovati v Babicích P. Polák, právě mu píšu: přiďte za ním do 

Babic! 

 Cidlinští nechtějí pro mne dojíţdět, kdyţ tam mám jet na křesťanské cvičení. Dnes 

Burda z Cidliny jistým osobám řekl, „kdyţ můţe kaplan chodit aţ do Staré Říše, můţe také 

přijít do Cidliny.“ Uvaţujte o této věci, pan farář sám musí tu zakročit, ale ani já nezůstanu 

jim to dluţen. Také Váš úsudek napřed vyslechnu. Hle, čert nespí. Tisky uţ máte? Yeats 

(Desky zákona) uţ je vysázen, dnes jsem odeslal korekturu. Váš 

 

Jakub Deml 

 

Pište mi řádek! 
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22/I 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

u nás nemáte na to nikdy času, bude-li Vás tedy zajímati pro poznání Katol. moderny, posílám 

Vám korespondenci Dostálovu, Bouškovu a Vaňkovu. Nejupřímnější, protoţe nejskromnější, 

je Vaněk. On byl sveden. Atd. O tom si promluvíme. 

 Přicházejí Vám tisky? 

 Válkovi do Jičína poslal jsem dnes podruhé 50 K. 

 Nepojedeme-li zítra s p. auditorem do Kounic, přijdu ve čtvrtek k Vám. 

 

Jakub Deml 

 

Papír, na němţ tištěn u Války Messet, O aforist. kritice, ani podobný Jahoda nemá. Poručil 

jsem mu tisknout Yeatse na papíru, na němţ tiskl Bloyu. 

 

10,                17,                      583, 

5,                  21,                      275,10 

3,                  5,                        858,10 korun 

0,70              5,   odvedl jsem 

11,50            13,  Novému ţivotu 

2,30              8,   od doby, kdy jsem 

4,60              95,–  se v alumnátě stal 

5,–                17,  jeho kolportérem, aţ 

3,–                10,  do času, kdy jsem 

5,–                10,  se stal spoluvydava- 

2,40              56,  telem Studia. 

10,–              35,  Kromě toho odvedl 

2,60              10,  jsem přes 100 K 

5,–                 6,  za knihu svou tam 

70,–               40,  vydanou. 

50,–               18,   

10,–               15,  Jakub Deml 
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18,–               90,   

20,–               35, 

24,–               40, 

14,–               2, 

275,10           35    

                      583, 

 

V Babicích 

22. ledna 1906 
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27/1 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

v pátek o 4 hodinách ráno vrátili jsme se s p. auditorem z Kounic. Jeli jsme přes 7 hodin. Co 

jsem na cestě viděl a zkusil, povím Vám ústně. P. Polák zastupoval nás v úterý, ve středu a ve 

čtvrtek. Nechal mi tu lístek, který Vám přikládám. 

Píše mi dr. Lang: přeje si, abyste Vy sám určil titulní list jeho knihy. Také si přeje 

zkorigovat ještě jednou celou knihu, pošlete mu ji v pásce. Chce vědět titul knihy 

a spisovatele oněch vlašských kázání o světcích: překládal by to sám. 

Dr. Soldát, profesor teologie v Praze, mi odpověděl. Baar mlčí! 

 Píše mi sestra (nevl.) Vilemína z Tasova: přečtěte si její dopis, abyste poznal, jak 

dobře vychovávají v německých školách klášterních – „rukolib“ se říká, pane Floriane – 

„rukolib“! 

Píše mi sestra Františka, provdaná za hostinského a řezníka v Jinošově: přečtěte si 

i její dopis, abyste věděl, ţe ďábel nepřestává proti nám pracovati. Buďte však ujištěn, ţe 

mezi mnou a Vámi je stále jasno, ba čím dál jasněji – a nezlobte se na tu husičku, neví, co 

činí. 

 Nedávno šla naše slečna Anna do Třebíče, na cestě potkala sluţku, která letos odešla 

ze Starče, slouţivši tam ve faře. A tato sluţka má sestru vdanou snad v Opatově za učitele. 

A tato sluţka poučovala slečnu Annu, ţe není dobře vdát se za „pána“ – ţe prý to s její sestrou 

v Opatově nejspíš dopadne zrovna tak, jak to dopadlo se „Stehlíkovou z Cidliny“, která prý si 

„vzala profesora, a teď musí být sluţkou“. 

 Pravím, ďábel nepřestává pracovat. – Dal jsem Vám poslati Stefanykovy Povídky: 

dostal jste je z Prahy? 

 Březina si zlomil ruku. Upadl. Dověděl jsem se to včera. Nepřijdete-li za mnou tento 

týden Vy, přijdu já k Vám, a sice ve středu: uţ pro radost cidlinskému Burdovi. 

 Volné směry konečně vrátily Váš rukopis i Vaši kolkovanou plnou moc. Dnes také 

přišel časopis Budoucnost, kde mne sprostě napadají, ţe vydávám Studium, blbinu to prvé 

třídy. Ale kde jsem ty holomky „napadl“? jak povídají? Odpovězte jim sám, protoţe já přece 

Studium nevydávám, jak oni tvrdí. Dnes také poslal mi Jahoda korekturu Zásad mistra 

Eckharta. Verner nic. Píšu mu. 
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30. ledna 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

redaktor Karel Dostál Lutinov vyslyšel tedy zčásti mé volání a dnes poslal dva z Vašich 

rukopisů, přibaliv je ke 2 exemplářům mé knihy Slovo k Otčenáši, o něţ jsem ho ţádal, 

tituluje ho v nadlidském násilí slovem „příteli“, neb ho nemiluji, ani nectím. K této zásilce 

nepřidal ani jednoho slova, ale vlastnoručně napsal adresu. – Z události této, jako z události 

s Volnými směry, můţete souditi, ţe nepřátelé naši ochabují a coufají. 

 Prosím Vás však, abyste i ten úvod k Les Prophêtes du Passé i Církev zítřka i ten 

druhý článek (Někdejší anarchista) Alberta Delacoura přijal a vřadil do velkonočního svazku 

Studia. Církev zítřka uţ proto, ţe jest tam oslaven Bonifác VIII. Toť pro Vás důvod více neţ 

dostatečný. Nevymlouvejte se snad tím, ţe Delacoura nebo d’Aurevillyho vydáme v knize 

samostatné: vydáme-li po částech od sebe oddělitelných, lehko si po čase sestavíme celé 

knihy, a víte, ţe ţaludek dnešních katolíků jedno jídlo nestráví: skoro se přimlouvám za to, 

abychom vydávali noviny čili po způsobu našeho svazku červencového častěji neţ třikrát do 

roka. Ostatně mám radost, ţe Vám přivádím tyto dva vzácné zajatce – i kdyby nám Lutinov 

všechno vrátil, nic se tím nemění na oprávněnosti toho, co jste o něm napsal. Buďte 

pozdraven a prosím Vás, nezapomeňte na Paříţ! 

 

Jakub Deml 

 

Alberta Delacoura Prophêtes du Passé nejraději bych poslal okamţitě do tisku, nesmíme, jak 

vidíte, odkládati! 
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126 

10. února 1906 

 

Milý pane Floriane, jako P. Josefovi, i Vám píši dnes velkou a významnou novinu: 

Martínkovská fara bude uprázdněna, protoţe, jak se z dobrého pramene dovídáme, odejde 

P. Rumler někam za katechetu. Pan auditor tvrdí, ţe jeho vlivem zcela jistě bych faru 

martínkovskou dostal… ale je v tom háček: já nemám konkurzní zkoušku! Mohl bych ji sloţiti 

v květnu, tehdy se farní konkurz dělá: ale nevím, zdali v době tak krátké všechno nastuduji, 

totiţ dogmatiku, morálku, právo a pastorálku. Víte, jakou pro tyto věci mám paměť… Abych 

to nastudoval, potřeboval bych: času, chuti a vytrvalosti a osvícení čili paměti. Ale i za ty 

2 měsíce bych to dokázal a připravil bych se, kdybyste se mi zaručil, ţe denně se budete 

modliti za mé polepšení a osvícení a chuť k studiu a paměť a vytrvalost. Pravím modliti, tj. 

všechno úsilí vynaloţiti, abyste toho od Boha dosáhl – od Vás všecko závisí, protoţe já jsem 

ničema. Pro Vás a kvůli Vám Bůh to snad učiní – protoţe já nezasluhuji leč pekla. Podle toho, 

jak se mi bude studovati, poznám, zdali Bůh Vás slyší – zdali to chce. – Aby modlitba Vaše 

snad v můj výsledek nebyla zeslabena, z této bázně jen nesměle Vám podotýkám, ţe pan 

auditor odporučil by P. Poláka stejně jako mne – a P. Polák jistě se ke konkurzu připraví… 

Ach má bázeň, ach mé zločiny…! Váš 

 

Jakub Deml 
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16. II. 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

dopis Váš jsem uváţil a souhlasím: to „ale“, které v tom vězí, povím Vám ústně. Přiďte k nám 

tuto neděli odpoledne. Kalašová mne dnes zve „srdečně“. Kalašová prosí, aby u portrétu 

Maeterlincka nebylo opomenuto jméno Švabinského: dát je na titulní list. Píše také, ţe budu 

překvapen novými pracemi Bílkovými. Píšu P. Polákovi, aby se přidal k nám. Na ostatky 

sotva budu moci někam odjet, můj bratr má svatbu. Souhlasím s Vámi, aby se toho klišátka 

Poklad pokorných pouţilo na jemnější obal knihy: ten papír také dobře volíte. V Jaroměřicích 

jsem se dověděl, ţe jsem napaden v „Moravském kraji“ stran našeho varhanictví. Dnes pak 

píše mi kolega Polák i P. Koudelka, ţe mne drze špiní Věstník učitelský v čísle 10. února 

1906 na dvou stranách v článku nadepsaném Katolická moderna!! 

 

Váš Jakub Deml 
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23/2 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes Vám posílám nové adresy s podotknutím, abyste je na obal Vašich zásilek Studia prostě 

přilepil – ale také Vás prosím, abyste si poznamenal, kvůli pořádku tak těţce zjednanému, 

komu a co posíláte: abych věděl, koho upomínat! 

 Také se mi zdá, ţe byste tu knihu Vašich scholií – historii Studia! – neměl dávat 

zadarmo: jednoduše z toho důvodu, ţe křesťanská prasata našich vlastí nikdy nepochopí Váš 

dar! Naopak: dát cenu co nejvyšší! 

 Adresu pana arcibiskupa ještě nemám. A komu jsme to chtěli ještě poslati? 

Přikládám Vám dnes 2 epištoly – konzistoři a okres. školní radě – které právě 

odesílám. Ţe obě schvalujete? 

 Také Vám pravím, ţe to bez Studia nevydrţím uţ ani den! Proč to pro pána krále uţ 

neurychlíte, abych aspoň jednu z obou knih viděl uţ hotovou v Babicích? Jsem neschopen 

jakékoli práce a jakékoli radosti! Zem uţ je příliš ţíznivá v úpalu tohoto blbství „Hlasů“, 

„křesťansko-sociálních rezolucí“ atd. atd. Církev a zem ţízní po událostech našeho Studia! 

 Pošlete mi prosím Vás ten můj překlad ze sv. Vincence: pošlu to konzistoři – aby uţ se 

na mě dozlobili! Nedáme jim spát! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Nejlepší lepidlo je rozvařený škrob. 
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24. února 1906 

 

Ehrenhausen in Steiermark je místo a sídlo J. M. Nejd. pana arcibiskupa Theodora Kohna. 

 Tamtéţ zdrţuje se dr. Fr. Botek, papeţský komoří, bakalář kanon. práva. 

 Jaká je poslední pošta k Ehrenhausenu, nevím; nenašel jsem to místo ani na mapě, ani 

v naučném slovníku! Zeptejte se na to u pošty staroříšské, kaţdá pošta má schematism všech 

míst Rakouska. Či mám psát panu arcibiskupovi já? V tomto případě bude dobře, kdyţ byste 

onen dopis aspoň zběţně stylizoval. A bude opravdu dobře, jestliţe budu psát já: snad ke 

knězi – a ještě ke knězi jiné diecéze bude mít víc důvěry. A honem! 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Redaktor Vlasti odpověděl mi dnes toto: 

 

„Důstojný pane! Teprve tyto dny bylo mi moţno pročísti práci o Krištofu Kolumbovi. 

Dám ji do Vlasti a jsem Vám vděčen, ţe jste mi ji zaslal. Začnu s ní jiţ v čísle 

březnovém. Vám v úctě oddaný 

 

Tom. Škrdle 

 

Praha 19 23/2 06 čp. 570 – II.“ 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Doufám, ţe Krištof Kolumbus za naši snahu o jeho oslavu vyprosí nám nějaké zlaté doly 

v Kalifornii. – Ta listina vídeňské loterie pro chudé ještě Vám nepřišla? 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

A honem! Neznám jiného slova! Kdy uţ pro pánakrále budete rozesílat únorový svazek? 

A kdy dostanu svazky Jacopona a Maeterlincka? Prosím Vás honem! Ať mám co dělat!  
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Z dlouhé chvíle uţ opisuju adresáře konzistorní. Z dlouhé chvíle posílám do světa naše 

prospekty! Dnes jich odesílám 100! Honem! – Váš 

 

Jakub Deml 
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26/2 06 

 

Milý pane Floriane, máte velikou pravdu, jsem jistě jako alkoholik vůči naší slavné Expedici. 

Je to nemoc zlá. Rád se chytnu prostředku, jaký mi radíte, protoţe mne ona choroba činí 

opravdu nešťastným, tj. neukojitelným. Zaţádejte o novinářský kolek. Od Vás nechať se vše 

expeduje: bude to lépe i v tom smyslu, ţe tímto skutkem stanete se cizejším babické faře 

a jiným farám: a jakou jinou můţeme si přát nad tuto pomstu? Poněvadţ pak já o pracech 

a postupu našem mlčím, stane se Studium záhadnějším a pan Josef Florian úctyhodnějším 

i vítanějším – u loudavých, pohorských mezků. Ano, věřte tomu, u Vás nejraději bych 

soustředil všechny zásoby střeliva a spíţe, všechny krásy a poklady světa – nejsem sice ani 

dost málo opilý, ač masopustní pondělek právě se halí do svého nestoudného večera 

a lesonické obecenstvo křepčí uţ třetí den, nemajíc na programu ani neděli Quinquagesima 

leda pro vyspání (ale já nejsem Pastýř, jsem jen cooperator, tj. kněz výpomocný, a ačkoli jsem 

hotov dáti ţivot za ovce své, nemám nejmenší chuti vydávati ho uţ po tolikáté za hodného 

Pastýře – viz Kanteletar str. 215 a 214) – přec poskakuje veselím duše má, pomyslím-li, ţe 

smím býti harcovníkem pod komandem tak slavným, jako je duch Váš. Nechte mne mluvit: 

 

 „Je právě večer sněţivý, 

 jenţ chystá duši překvapení. 

 Ač chladný vţdy a neţivý, 

 dům otřásá se něčím v chvění. 

 Je v krbu oheň praskavý…“ 

 

Odpírám Vašemu tvrzení, jako bychom po vydání těchto tří hotových knih ničeho neměli: 

Reymont bude dotištěn za 14 dní, Kolumbus je v tisku a bude hotov do května, Ţivot sv. 

Ruperta bude natištěn, jen co ho zadáte – Ţivot sv.Menráta je připraven – hle, máme toho 

hotovo na půl roku – a zatím dokončíte překlad Hellova Člověka… jiţ začatého – Proč 

nalehám na expedici hotových svazků, je to, ţe tím zas shromáţdí se něco peněz a Vy můţete 

odjeti do Paříţe – a rozesláním našich knih pohne se trochu bahnem ţurnalismu – má nuda 

a Vaše ruka: budeme mít po vyklizení zase více místa a chuti k nové práci… 

 Rozhodně to, ţe po celé 3 měsíce ničeho jsme nevydali, působí dojmem chcípání – 

aspoň Neumannová uţ nám neposílá ničeho výměnou… a jiní také tak cítí, ač to 
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neprojevují… Vím, ţe i dr. Lang i Kalašová na své knihy dávno čekají – a to jsou přátelé. 

A nepřátelé se posilují a tato jejich útěcha, věřte mi, jistě škodí i našemu boji. 

 Chcete, abych Vám přenechal jiţ hned expedici knihy Maeterlinckovy a Jacopona? 

Ale je na nich vytisknuto: „Expedice v Babicích“. Snad bude proto dobře, kdyţ tyto knihy 

ještě sám budu rozesílat! Ty útraty ještě v tomto případě oţelme. Učiňte tak. 

 A později vţdy Vám s expedicí přijdu na pomoc. O ten novinářský kolek zatím ještě 

neţádejte – leda byste nějak mohl napraviti na obou zmíněných knihách ten vytištěný řádek 

„Babice-Lesonice“. Jak učiníte, tak bude nejlépe. Ţádané věci Vám posílám. Z dopisu 

Kalašové mám radost. – – – Učím se pramizerně ke konkurzu, zdá se mi to příliš hloupé. 

 

Váš Jakub Deml 
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131 

[26. 2. 1906] 

 

V Ehrenhausenu je pošta. 

 

Ehrenhausen bei Leibnitz 

     Steiermark 

 

Zítra Vám pošlu Nový ţivot, kde není nic, a Volné směry, kde jsou ukázky 

z Gauguina! 

 

Jakub Deml 

 

Ještě nedostávám Studium! 
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132 

Na svatého Tomáše Aqu. 1906 

[7. 3. 1906] 

 

Milý pane Floriane, 

 

Vaše štěstí, ţe „celý den vypravujete poštu“, soudímť z toho, ţe jistě vypravil jste i Jacopona! 

Nespatřiv dnes od Vás balík, tak jsem na Vás zanevřel, ţe nevěda, co říci, řekl jsem: „a teď 

mu napíšu, ať uţ k nám nechodí!“ Anna, která byla svědkem tohoto „výbuchu“, dala se do 

smíchu, ale jen mírně a zkrátka, protoţe má od průvanu podebrané dásně, oteklou tvář 

a bolení v hlavě. Prý nespí celé noci. Z toho můţete souditi, jak jsem se zlobil, kdyţ i nevrlé 

churavce to rozesmálo. Také jsem se trochu styděl, neboť uţ v neděli řekl jsem ctěné 

administraci: „Zítra přijde od p. Floriana velký balík knih, buďte tedy připravena.“ V tomto 

domě zvykli si dívati se na má slova jako na cosi neodvratného, absolutního – a zatím je 

středa, a knihy dosavád tady nejsou! Kdyţ ale přečetl jsem Váš lístek, splaskl můj hněv na 

úsměv uspokojení a lítosti, i umínil jsem si „nesoudit, abych nebyl souzen“. Však také ctěná 

Administrace v oné kritické chvíli se Vás zastala řkouc: „Je tady od p. Floriana lístek.“ 

 Právě po těchto řádcích přišla trojčlenná Vaše deputace (připojil se Ludvík) s krosnou: 

pokorně Vás prosím, abyste odpustil, ţe jsem tak zle smýšlel! Zhrozil jsem se práce, kterou 

jste vykonali za tak krátký čas! Kniha je zbroţována tak mistrně, ţe nikdy uţ nebude potřeba 

dávati tu práci jinam: nechť jsou tyto pilné včeličky ubezpečeny, ţe firma tak solidní jako 

Studium nezapomene na ně, kdyţ se bude jednati o „podělování výdělkem“. Okamţitě napsal 

jsem ostatní adresy. 

 Kníţky Vám posílám, i Čínské povídky, které si můţete ponechat. 

 Tu část o Těsnohlídkovi Vám zatím vracím, protoţe se to uţ nevyšlo do sazby. Vázu 

posílám: tu druhou chtěl jsem poslati také, ale bál jsem se, ţe by to bylo těţké k nešení. Ale 

rád Vám ji pošlu jindy, chcete-li. 

 Na knihy Studia, které mi pošlete ještě k expedici, adresy nepište: mohlo by se stát, ţe 

nepíšete ty, které byly jiţ napsány mnou. 

 Dal jsem Vám zhotoviti nové razítko Studia, dostanete je tyto dni. Účet pošlete mně. 

 Není třeba, abyste se zdrţoval balením: Anna je ochotna zas, prý se nezlobila. 

 Panu arcibiskupovi Kohnovi Theod. do Ehrenhausenu, Steiermark, poslal jsem dnes 

dopis a všechny publikace Studia. 
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 Pan auditor skutečně mi odpustil oněch 50 K, ale řekl jsem mu, ţe to pod titulem 

„sázky“ nemohu přijat. I řekl: dejte to tedy na Studium. Ukázalť jsem mu před časem dopis 

Hlavinkův, kde mi děkuje za dedikaci Homilií – a na to se na mne tehdy dohněval („Kdo tady 

poroučí!“) – viďte, jsem „politik“! Řeklť jsem tehdy p. auditorovi, ţe dedikuji tu knihu 

Hlavinkovi z trojího důvodu: ţe byl můj farář, ţe jsem mu někdy ublíţil, a ţe Studiu obratem 

pošty poslal 100 K. – 

 Knihy další od Vás čekám denně, ale snad lépe teď poštou: ta hrozná cesta pro Vaši 

sestru a sestřenku! Bůh Vám rač oplatit! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Jsem i v německých novinách! Posílám Vám to. 

Dr. Lang mi ještě neodpověděl, kolik výtisků chce. 

Válkovi píšu, ţe stvrzuji cenu 3,85 K. 



220 

 

133 

9. III. 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

toţ Vám formálně ještě jednou sděluji, ţe právo novinářského kolku pro Studium potvrdilo 

Vám tento týden poštovní ředitelství. Zbývající zásobu kolků (2125) Vám posílám, 

a ponechávám si jich tu ještě asi 700, pro ten případ, ţe by jich bylo potřeba pro knihu 

Langovu. Rovněţ šeků Studia mám tu ještě asi 150. 

Napište mi obratem: mám šeků objednat znova, či nebylo by snad záhodno nebo nutno 

dát šekové konto připsati na Vaše místo a jméno? Holečkův prospekt přiloţte k těm výtiskům 

Studia, které pošlete našim nejbliţším přátelům kromě P. Poláka, jemuţ jsem jej jiţ odevzdal. 

Hraběti Šternberkovi odeslal jsem dopis a knihy Studia včera. 

 Dr. Lang si přeje asi 7 výtisků nevázaných, a pět výtisků vázaných: pošlu je Janu 

Popelkovi, knihaři v Brně, Karlovo koliště č. 1. Jest to týţ, který vázal Huysmanse 

a Kalevalu. V tom případě, jestli jste mi všechny knihy Langovy jiţ odeslal (dnes, tj. v pátek, 

ještě nepřišly), pošlu 8 neb 10 výtisků Jacopona do vazby sám: jestli ale mně odeslány nejsou, 

prosím učiňte tak Vy, na můj účet, a podotkněte, aby to okamţitě vzal do práce. 

 Redaktor Gottesminne P. Ansgar Poellmann píše a odpovídá mi dnes z kláštera Monte 

Cassino, ţe studii o L. Bloy pro Gottesminne napíše Pierre Paulin: mohl byste se Bloy na 

tohoto pána zeptat, dle jména je to Francouz. 

Včera bylo pilno v administraci Studia. Do půl čtvrté v noci (začali jsme hned po 

obědě) Anna balila a já psal adresy: kromě Bílka nezůstal mi na skladě ani jediný exemplář 

všech našich publikací. A všechno jsem to poslal do olomoucké diecéze. 

 Vzdávám-li se administrace, jako bych se loučil se světem. Byl to pro mne ţivot děsit 

dřímající klérus „sprostotami“ L. Bloy a Josefa Floriana. Poznávám, ţe nejsem ani pro 

„rodinný ţivot“ (víte, ţe jest jím do zhnusení obdařeno 90 % všech far „katolického 

obřadu“!), ani pro „katolicko-národně-sociální“, jenţ se jeví (!) zasedáním nedělním 

v Raiffeisenkách, zakládáním „tovaryšsko-katolických“ spolků, pořádáním „dobročinných 

muzik a divadel“, kláním a šermem na papírové aréně „Stráţí“, „Hlasů“ atd. – ţe nejsem 

vůbec pro dělbu práce a činnost lokální, nebo k tomu je potřeba rozhledu kuřátka před 

vylíhnutím a mozečku za špendlíkovou hlavičku. Já sice mozku sotva mám víc, ale zato 

takovou dávku vášně, která kdyby směla propuknout, měla by snad jméno ţhářství. „Opájejte 

se – lhostejno čím“; vínem, tabákem, knihou, přírodou, ohněm. 
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 Aţ se „mé poměry“ „ustálí“, musíte mi honem odevzdat znova veškerou administraci 

Studia – pak jistě, jistě postavíme tiskárnu, zřídíme univerzitu a uměleckou galerii – 

a zapálíme všechny banky a záloţny a na těch místech vytýčíme šibenice pro Machary, 

Judy… a snad i pro mne – 

 

Váš Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

134 

První hodinu dne 11. března, tj. Druhou neděli postní 

L. P. 1906 

 

Milý pane Floriane, toţ je tomu právě rok, co jsem se ujal vlády ve Studiu, a dnes své ţezlo 

expeditorské kladu do strašné ruky Vaší. Hned, jak obdrţíte toto psaní, můţete naše publikace 

ve Staré Říši opatřovati kolkem novinářským. Upozorňuji Vás však znova, ţe adresy, které 

jsem Vám před krátkým časem odeslal, nemám poznamenány: budete-li tudíţ na ně co 

odesílati, prosím poznamenejte mi komu a co, aby pořádek, jenţ vpravdě jest nervus rerum,
51

 

nebyl porušen. Adresy, které Vám pošlu nyní, nebo v nejbliţších dnech, uţ si zaznamenám, 

a zároveň Vám určím, co komu poslati záhodno. Kníţky uţ mi k expedici neposílejte. 

Kdybyste někomu tu neb onu knihu naši poslati nemínil, a adresu k tomu účelu ode mne 

dostal, prosím vraťte mi tutéţ adresu příleţitostně se strţenými obaly zásilek od adresátů 

nepřijatých. 

 Těch 1000 ţlutých lístečků, o nichţ píšete, dal jsem u Jahody tisknout a také je pošle 

přímo Vám. 

 Doktorovi Langovi odeslal jsem do vazby 5 výtisků Jacopona a knihaři jsem nařídil, 

aby je poslal přímo do Morav. Ostravy. 

 Hejtmanství M. Budějov. jsem exemplář Jacopona neposlal, myslíte-li, ţe je to nutno, 

pošlete ho sám. Vaše upozornění přišlo pozdě: Studijní knihovna má tedy výtisky dva. 

Přál bych Vám, abyste co nejdřív přišel za mnou a pokochal se úchvatně roztomilými 

vazbami knih, které jsem dnes dostal z Brna od knihaře Popelky!! Myslím, ţe bychom pranic 

nechybili, kdybychom mu od kaţdé z našich publikací dávali vţdy 20 kusů do vazby – pro 

nejvěrnější naše abonenty, kteří to rádi zaplatí!! Čítá vazbu velmi lacino vzhledem k dobrému 

vkusu a skutečně uměleckému svému smyslu. Tak např. Kalevalu, kterou máte u sebe, 

vyvázal za 2 K 70 h. 

Sv. Hildegardy Spisy (víte, jaká je to kniha) celá v kůţi K 7,80. Exegese obec. rč. celé 

v krásné kůţi, v umělecké úpravě K 5,50. A aţ spatříte, jakou vazbu mi dal na Váš rukopis 

Brelanu, řeknete, ţe nebylo moţno učinit to vtipněji a roztomileji – a k tomu za 3 korunky!! 

Rovněţ vazba červenc. Studia je úchvatná: a za 2 K! 

 Co se týče Vaší poznámky o „novém hltu expedičního alkoholu“, tu se přiznávám 

a vyznávám bez mučení, ţe jediným a nepostrádatelným alkoholem mým jste Vy. Přijměte to 

                                                           
51

 Jádro věci. 
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potichu na vědomí a vysvětlete si jen tímto způsobem všechnu mou bláznivou expanzivnost 

v záleţitostech Studia – Říkali Vám blázen a teď si myslí sprosták, individuum všeho 

schopné: tyto a jiné výrazy nepopíratelně svědčí o upřílišněném tlukotu Vašeho srdce (ač 

Vám tluče stejnoměrně a v souhlasu s hlavou): nuţe, nemáte-li zhynout abnormalitou, je Vám 

potřeba neméně důkladného ţaludku – a tím jsem se uvolil být já, a doufám, ţe mi toho 

Prozřetelnost neodepře, nebo čas tak letí k svému konci – a snad jen proto bude i mně mnohé 

odpuštěno… Pište mi brzo, pište mi vţdy hned o všech věcech, nebo – si zaopatřím zase 

slivovici! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Těch 7 neváz. exempl. pošlete doktoru Langovi sám! 
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14. III. 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám nové adresy na Jacopona, pak Šibeničky, pak rukopis Hella – a píšu Vám 

vlastně jen proto, abych Vás poprosil, abyste mi uţ poslal kompletní exemplář březnového 

sborníku Studia, a abyste mi napsal, zdali uţ dostáváte korekturu Kolumba, a odjinud, a co 

vůbec nového, a co děláte, a co zamýšlíte. Nic mi nepíšete. Budu Vás suţovati zásilkami. 

 Adresy, které Vám dnes posílám, jsem si zaznamenal a připsal k nim, ţe dostali 

Jacopona. 

 

Jakub Deml 
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15. března, na sv. Klementa Maria Hofbauera 1906 

 

Milý pane Floriane, spěchám, abych Vám sdělil některé věci, které jsou znamením, ţe kolem 

Studia začíná – odpusťte mi ten výraz – nový ţivot. 

 I. Vldp. Dr. Fr. Botek, sekretář J. M. k. a doktora Th. Kohna, poslal mi dnes dvě knihy 

Facta loquuntur, jednu německou, druhou francouzskou, s přípisem, který Vám taktéţ 

přikládám. Poněvadţ jsou v dopise tom i věty latinské, dovolil jsem si vepsati tam český 

překlad, abyste nemusel sahat po slovníku. 

Z tohoto listu je patrno, ţe Studium bylo od J. M. kníţete arcibiskupa vzato mile na 

vědomí a ţe nyní záleţí pouze na nás či lépe na Vás, pane Floriane, abychom J. M. panu 

arcibiskupovi dali opět příleţitost s našimi snahami se u něho objeviti: za tou příčinou bude 

velmi záhodno, abychom březnový svazek (sborník) Studia odeslali knihaři Janu Popelkovi 

do Brna, Karlovo koliště č. 1, aby na něj zhotovil podobné vkusné pouzdro, jak zhotovil mně 

na Váš rukopis. Učiňte tak prosím! Rozumí se, ţe Kryštofa Kolumba, to velké vydání, J. M. 

pošleme téţ, a dobře byste učinil, kdybyste J. M. panu arcibiskupovi věnoval ne-li knihu celou 

tištěnou, toţ aspoň rukopis její, opět v pouzdru, jaké spatříte u mne. O těchto věcech zajisté si 

pohovoříme. 

II. Dopis Bouškův Vám posílám zároveň se svou odpovědí, i ţádám, abyste můj dopis 

pro Boušku aproboval a sdělil mi své mínění: nenaleznete-li v něm nic nesprávného nebo 

neškodného, můţete ho Bouškovi odeslat přímo ze St. Říše. 

III. S redakcí týdeníku Lubina v Příboře učiňte, jak sám uznáte. 

IV. Nehněvejte se na mne, ţe jsem Vám poslal k opatrování dílo Bílkovo i ostatní věci 

Studia, je to všechno nyní Váš majetek, a z lásky k Centralismu rád bych Vás nyní i vţdy 

viděl ne-li bohatstvím zlata aspoň obklopeného bohatstvím papíru. Na Vaše nejnutnější 

výdaje přikládám pár korun, jeţ jsem mohl z krabice vyškrabat. 

V. Díval jsem se schválně do účtů knihaře Mittnera z Budějovic a tu jsem nyní 

shledal, ţe čítá od broţování 240 svazků Exegesí 29 K, kromě toho od cesty nosičovi dal jsem 

jistě 4 K; i vynáším neodvolatelný rozsudek, ţe jako renumeraci za broţování Jakopona dám 

doktoru Langovi do účtu K 33, kteréţto peníze Vám vbrzku pošlu, abyste s nimi disponoval 

dle vůle své a k spokojenosti Vašeho zdatného personálu: připomínám však, ţe je Vám úplně 

volno právě uvedený obnos a honorář jakkoli zvýšiti, ne však sniţovati. 
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VI. Toto pondělí má p. auditor jmeniny a zavítá k nám P. Polák ze Starče. Bude-li 

Vám moţno přijít, vemte s sebou ţádoucí dokumenty. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Knihu doktora Botka francouzskou můţete poslat Bloyovi, německou Vám daruji. 
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[15. 3. 1906] 

 

Pane Floriane, 

 

jakmile obdrţíte ode mne příslušný balík, okamţitě pošlete Bílkovo dílo Ţivot (3 sešity) na 

adresu Fr. Fau, kaplan Příbram. 

 

Váš Jakub Deml 
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16/3 06 večer 

 

Milý pane Floriane, toto přišlo dnes na penězích (několik mezi nimi nových abonentů) 

a všechny tyto ţádosti jsem jiţ vyřídil. 

Máte asi velmi mnoho práce, ţe nepíšete mi. Nemám Vám to za zlé. 

Ve Vlasti všimněte si posudku Studia na str. 555. 

Vizte i str. 544, kde je Váš překlad! 

 

Jakub Deml 
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22. března 1906 

 

Milý pane Floriane, právě jsem přijel z Brna: Tomášek, Kalabus zřetelně ochabli. „Sprostota“ 

naše je ochladila. 

Posílám Vám hotovou korekturu listu sv. Vincence, abyste to odeslal Válkovi 

s poučením, jak to má v celku upravit. Divím se, ţe to hned paginoval, já přece píšu zřetelně 

a je tam plno chyb. Nyní musí sazbu rozhazovat. Pošlete mu zároveň můj rukopis Joergensena 

a Dauthendeye, a jiné. Hned zas máme nový sborník: ty rukopisy z Dělnické si vyţádejte! 

Ten Keppl z Třebové je nám tak oddán, ţe všechno platí obratem. 

Přiloţený a zapečetěný dopis odevzdejte Vaší sestře Antonii s prosbou, aby to po 

přečtení spálila, a Vás prosím, abyste se jí netázal nikterak po obsahu, je to zcela nevinná věc. 

A odbyta! 

Masákovi, bohoslovci v Brně, odevzdal jsem sborník osobně jako dar. Bohoslovec 

Nešpor letos vystoupil z bohosloví. Víte, ţe za mých časů měl Nový ţivot v alumnátě 

84 odběratel – dnes jich má jen 12! 

Pan regens poslal mi dnes bulu Unan sanctam, bez jediného slova. Zítra se dám hned 

do překladu. Z Brna jsem si přivezl – krejcar. Stavil jsem se ve Starči, v téţe chvíli přišel tam 

Váš balíček (P. Polák nebyl doma), slečna povídá: to je myslím od Floriana – a dala mi tři 

štamprlata a rohlík a vodila mne vlídně a vesele po faře dívat se na květiny. Bůh vodiţ Vás 

stále! 

 

Jakub Deml 
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23. března 1906 

 

Milý pane Floriane, k Vaší radosti posílám Vám dnes bulu Unam Sanctam, v originále a ve 

dvou překladech: českém a německém. 

Z broţury (monografie) doktora Ehrmanna, nynějšího k. a. sekretáře, našeho 

nevděčného abonenta, dověděl jsem se, ţe Bonifác VIII., chtěje promluviti ke králi 

a kníţatům světským, jde si pro slova ke světcům, neboť prý je patrno, ţe v téhle Bule jsou 

místa a věty ze sv. Bernarda, sv. Hugona a sv. Victore, Sv. Tomáše Aq. Tu monografii 

Ehrmannovu, půjčenou nám dp. Msgre Adamcem, Vám posílám k prozkoumání (byla to 

promoční práce téhoţ doktora) a upozorňuji, ţe v ní, pod čarou, počínajíc stránkou 12. nalézá 

se jiná Bula téhoţ Bonifáce VIII., vydaná o rok dříve neţli Unam Sanctam, a zajímavější tím, 

ţe je adresována přímo Filipovi Sličnému, a počíná slovy: „Ausculta, fili,“ tj. „Poslyš, synu“. 

Kdyţ ji legát papeţský předčítal králi, hrabě Artois, králův strýc, vyškubl mu ji z ruky a hodil 

do pece! A král poslal papeţi list, jenţ začíná slovy: „Filip, z Boţí milosti král francouzský, 

Bonifáci, povaţujícímu se za papeţe, pozdravení nepatrné čili ţádné.“ Tento list je na 20. str. 

téţe monografie. 

2. Posílám Vám lístek prince Rudolfa, abyste vyhověl jeho ţádosti a poslal mu 12 

výtisků Jacopona. Nic mu neslevujte, ale pošlete mu 1 svazek březnový darem a připište mu 

pár slov k tomu. 

3. Jak víte, poslal jsem Stellovi, na jeho přání druhý výtisk červencov. sborníku, ale 

vázaný a s dedikací, jakoţto „vytrvalému příteli Studia“ – a za toto pasování poslal dnes 

10 korun, beze slova, jak má ve zvyku. Takţe máme nyní několik lidí, kteří smějí nosit řád 

„přátel Studia“ a zároveň opravňují k nadějím, ţe nezhyneme ţízní po zlatě. Jsou to: Poláci, 

Zlámal, Stella, Keppl (úplně nový, z České Třebové), Hachla, Gebauer, Mysliveček, Odvalil, 

Fencl, Šembera a zajisté mnozí jiní, o kterých, pro jejich chudobu slova nebo kapsy, to 

nevíme. Zkrátka: nepracujeme nadarmo! 

Posílám Vám opět 600 šeků. Čítají za ně 16 K. P. Polák mi slíbil, ţe bude překládati 

II. knihu Scivias sv. Hildegardy – já totiţ dám se do první. Ale myslím, ţe byste ho měl 

pohnouti, aby nám zase něco přeloţil z Yeatse, a při tom mu slibte, ţe nebudete mu nic 

„opravovat“, poněvadţ ho mrzí tři chyby, které prý jsme my zavinili v Deskách Zákona. 

P. Polák jen ať se drţí angličiny! Ke konkurzu nepůjde – aspoň prý ne teď. 

„Jednota“ moravského (pro brněn. diec.) duchovenstva stala se skutkem tento čtvrtek 

a přistoupilo k ní 220 kněţí z 800! I pan biskup sloţil jim 100 K jakoţto člen zakládající, 
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rovněţ Dr. Neuschl, Dr. Hodr. Výboři a funkcionáři jsou jiţ zvoleni (předsedou Dr. Schneidr, 

děkan bučovský), jednatel P. Cejpek, jenţ, jak víte, horuje v umění pro „cestu prostřední“ 

atd. atd. (o tom si ještě povíme), všichni tito pánové připadají mi jako vyslouţilí vojáci, kteří 

nejsouce jiţ schopni býti vojáky, ponechali si uniformu (ovšem s kohoutím peřím – jako 

jeneralita) a komando!... Anebo jako staří mládenci, uţ dávno neplodní, kteří se honosí 

titulem „otců“! Buďte však jist, ţe dobře vidím: vsadil bych sto proti jedné, ţe většina těch 

členů vstoupila do „spolku“ s tuhou nadějí býti zvolenu ne-li za předsedu, aspoň za místo-

místo-předsedu. Alespoň všichni ti, kteří jsou ve výboru, jsou kreatury obskurní, čili po česku 

osli. A tohoto bylo potřebí na obranu (huhň) Církve!! Zatracená chamraď! 

 Budete-li míti potřebu, chuť a čas, přiďte na čtvrtek za mnou: p. auditor odjede ve 

středu odpoledne do Brna a vrátí se ve čtvrtek večer. Nebýti jeho odjezdu, byl bych týţ den 

přišel k Vám. Jak si to libuju, ţe nestuduji ke konkurzu! Pan auditor se mě dnes ptal, jak jsem 

jiţ daleko: já na to: „tam, kde jsem přestal. Nijak nepokračuju“ – a ba, „pokrok“ přenecháme 

Moderně! Děkuji Vám za osvícení (stran toho konkurzu) atd. Bouška mlčí. Odpočívej 

v pokoji. A schni. Lang také mlčí... 

 

Váš Jakub Deml 
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24/3 06 

 

Milý pane Floriane, posílám, co dnes na můj stůl vyvrhla bloudící velryba Studia: tomu 

Kotalovi (I. – 536. Rytířská ulice, Praha) pošlete, co chce: E., Jac. – P. Evrmond z Říše i Bř. si 

ponechal! Co přichází Vám? Jak jste se pobavil Vlastí? – Tak vidíte celkem, ţe to jde. Víte, 

k jakému rezultátu jsem přišel zpytováním okolí (např. Tomášek, Starč, Babice atd. atd.): ţe 

uţ s námi nikdo se nehádá, nýbrţ všechno zaraţeně mlčí: to proto, ţe to jde! Proroctví 

opatrných, porodních babiček Studia se nesplnila – a proto babičky se odmlčely, aby zakrátko 

týmiţ papulemi (rozjezděnými) řvaly nám „Zdar“! 

Dnes jsem se dal do překladu sv. Hildegardy a přišel jsem na tato podivuhodná místa: 

 

„Viděla jsem jakoby horu velikou, mající barvu ţeleza, a na ní kohosi sedícího, takové 

jasnosti, ţe oslepovala můj zrak, a od něho po obou stranách rozprostíral se lehký stín 

jak křídlo podivuhodné šířky a délky. A před ním, na úpatí téţe hory, stál jakýsi zjev, 

všude plný očí, na němţ pro mnoţství těch očí nemohla jsem rozeznati ţádné lidské 

podoby, a před ním zjev jiný, věku chlapeckého, v rouše zsinalém, v obuvi však bílé, 

a na hlavu jeho splývala tak mocná záře od toho, jenţ seděl na hoře, ţe mi nebylo 

moţno na tvář jeho popatřiti, ale od toho, jenţ seděl na hoře, vycházelo mnoţství 

ţivých jisker, které oba zjevy s velikým půvabem obletovaly. Na samé pak hoře viděti 

bylo jakoby mnoţství okének, za nimiţ prokukovaly podoby lidských hlav, jedny 

zsinalé a jedny bílé. A hle, ten, který seděl na hoře, nejsilnějším a strašně pronikajícím 

hlasem volal, řka: ,Ó člověče, nestálý tvore, prachu z prachu země, a popeli z popela, 

křič a mluv o příchodu spásy neporušené: nechť se poučí ti, kteří vidouce ducha 

Písem, nechtějí o něm ani mluviti, ani kázati, poněvadţ jsou vlaţní a otupělí k šetření 

Boţí spravedlnosti, jimţto otevři tvrz mysterií, kterou oni bázlivci jako zakopaný 

poklad bez uţitku skrývají. Nuţe, tak se vrhniţ na pramen hojnosti, a tak plýtvej 

mystickou zkušeností (erudicí), by povodní tvé vláhy zdrceni byli, kteříţ chtějí, abys 

pro přestupek Evy byla hodnou opovrţení! Neboť smysl této hlubiny nedostáváš 

člověkem, ale přijímáš jej od nejvyššího a strašného soudce z hůry, kdeţ přejasným 

světlem tato jasnost mezi oslavenci mocně bude svítiti. Nuţe, povstaň, křič a mluv, co 

se tobě zjevuje neodolatelnou silou boţí pomoci, neboť ten, jenţ všemu stvoření 

svému vládne mocně a vlídně, všechny bojící se ho a jemu s dětinnou láskou v duchu 
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pokory slouţící zalévá světlem vyššího osvícení a k radostem vidění věčného přivádí 

ty, kdoţ na cestě spravedlnosti setrvávají...“ 

 

Hle, jak mluví tato ţena, kterou nezná a neuzná – Katolická moderna! Řve jako lvice jenom 

krev a spravedlnost, kdeţto tady chce se všechno „milovat“! Řve a otřásá horami jako hrom – 

zahanbuje a deptá všechny „otupělé“ a „kazatele“, kteří poklad Písem, sedíce na něm, tají – 

aby nepohoršili „spanilomyslné“ – slečny, dámy a pány! 

Přál bych si jen, abych měsíc nemusel chodit do škol, a přeloţil bych Scivias. Překlad 

je dosti obtíţný. 

Pište mi – a můţete-li, přiďte. 

 

Vám oddaný 

Jakub Deml 

 

Těch 10 K poslal Stella pouze za sborník Březen! 
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27/3 06 

 

Milý pane Floriane, ţe nemusíme skládat ruce v klín, z toho vysvítá, ţe od 23. dne tohoto 

měsíce bylo nám šeky posláno celkem 95 K. Dnes zaplatilo 10 abonentů, většinou za 

březnový sborník: Jiřičný (S. Bělá), Kratochvil (Popovice), Tichá (Šebkovice), Omasta 

(Chornice), Tomášek (učitel v Jedov.), Bebar (Petrov), Brachtl, Dr. Hubík (Kroměříţ), 

Mysliveček, Pavlíček (Cetkovice). 

Prosím Vás pak, abyste poslal Březen na tyto: 

 

1.) Vld. Dr. Karel Hubík, profesor k. a. semináře, Kroměříţ 

2.) Dp. Julian Smolka, koop. Stará Ves, p. Jistebník 

3.) Dp. Jan Stránecký, koop. Modřice 

4.) Dp. Jos. Červík, koop. Grumberg, p. loco 

Nezapoměňte poslat téţ P. Vavřincovi na novou jeho adresu! 

5.) Dp. Ant. Bartoš, kaplan u sv. Maří Magd., Brno 

6.) Dp. Jaroslav Barvík, koop. Ţarošice 

7.) Vld. Jan Bebar, zaslouţilý farář, Syrovín, pošta Bzenec 

8.) Dp. Vladimír Běhal, kaplan, Český Rudolec 

9.) Dp. Cyril Bilík, katecheta, Morav. Budějovice 

10.) Dp. Jos. Bláha, koop. Velké Lovčice, p. Ţdánice 

11.) Dp. Fr. Branč, koop. Ţďár, Město 

12.) Dp. Jan Černý, koop. Nivnice, m. 

13.) Dp. Ant. Číhal, koop. Raškov, p. Český Bohdíkov 

14.) Dp. Ant. Dokoupil, kooper. Kvasice u Kroměříţe 

15.) Dp. Alois Dolák, kaplan Níţkov, p. loco (Čechy) 

16.) Dp. Ant. Doleţal,       ″   Hradištko, p. loco 

17.) Dp. Jos. Dýcka,          ″   v Peruci, Č. 

18.) Dp. Alois Gryc,          ″   Bystřice p/Pernšt. 

19.) Dp. Fr. Hruda,            ″   Lodenitz bei Kromau 

      via Pohrlitz 

20.) Dp. Stanislav Hunča  ″   Uher. Hradiště 

21.) Dp. Jan Kelbl, katecheta, Mikulov 

22.)  ″    Jaroslav Bábek, kooper. Neplachovice, p. loco 
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23.   ″    Bohumil Balcárek,   ″     Hradečná  ″ 

24.   ″    Alois Bartoník         ″      Hrabová  ″ 

25.   ″    Fr. Beránek      ″     Luhačovice  ″ 

26.   ″    Jos. Bernat                ″     Velké Ořechové ″ 

27.   ″    Ondřej Bílek             ″     Vrahovice, p. Prostějov 

28. Alois Blaháček, koop. Ţelechovice, p. loco 

29. Dp. Jan Bogar       ″     Náklo          ″ 

30.  ″    Jos. Bušina     ″     Mürau bei Müglitz 

31.  ″    Klemens Cigoš ″   Rychnov nad Kněţnou 

32.  ″    Václav Čermák, koop. Čelakovice, č. p. loco 

33. Vld. Dr. Ferd. Černík, profesor něm. gymnázia, Olomouc 

34.   ″    Dr. Jos. Černík          ″       teol. fakulty      ″ 

35.   ″    Alois Demel, superior k. a. semináře       ″ 

36. Dp. Jan Dědáček, kooper. Nezdenice, p. Uher. Brod 

37.  ″    Ant. Dokoupil,    ″      Kvasice, p. loco 

38. Vld. Fr. Dokoupil, archivář k. a. konzistoře, Olomouc 

39. Dp. Jan Doleţel, koop. Velká, p. loco 

40. Dp. Jan Krejčíř,    ″      Ostravica u Frýdlantu 

 

Dále poslati byste měl na adresy, které jsem vsypal do krabice této, Březen. Jsou to 

adresy těch, kteříţ doposavad nevrátili Jacopona nebo jiné knihy, jak je tam udáno. Prosím 

Vás však, byste tyto adresy ode mne psané na lístcích s litografií Bílkovou uschoval a mně 

časem vrátil. V kaţdém případě zaznamenejte si však na Vašich lístkách, co a komu posíláte. 

Přikládám Vám pár známek na korespondenci. Unii jsem odeslal 50 K. 

Opus sancti Lucae přijměte jako dárek do univerzitní knihovny Studia, tj. pro Vás. Je 

to laciné! Pouze za 12 K! Pošt. spořitelnou posílám Vám za broţování Jacopona právě tolik, 

co dnes bylo lze vyškrabati z kasy. 

Redakce Stráţe bezpochyby jiţ nám odpovídá obranou Raiffeisenek: dovolává se 

„synů sv. Františka“, ale ţádného světce! Kromě toho titíţ „synové sv. Fr.“ jsou aţ z doby 

humanistů!! (lesklé krovky brouků...) A Kain byl také „syn“ sv. Adama, i Absolon sv. Davida 

– a Jidáš také „syn“ Pána Krista! 
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143 

30/3 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

právě teď, tj. o půl páté v pátek odpoledne, zaklepal na mé dvéře velmi prudce Karel Křivý, 

učitel z Loukovic, a teprve kdyţ několik minut chodil po chodbě, mluvil s domácími 

u kuchyně, a pak znova klepal, přezuv si boty a pomodliv se nepokojně Zdrávas, táţi se: Kdo 

to? „Já, Křivý.“ 

Nepodal jsem ruky. Mluvil: začal o dopisu, a slavnostně, udeřiv se na prsa dlouhým 

gestem, plnou hubou pravil: „Přicházím k Vám s čistým svědomím! Jmenujte mi toho 

darebáka, který to o mně řekl!“ 

Zkrátka, nechtěl o svých slovech, ve škole o mně pronešených, ničeho slyšeti. 

Já zas nechtěl jeho osvědčování dáti víry a sluchu. Řekl jsem, jmenovati Vám ho 

nebudu, však Vy víte, co jste řekl a komu. On na to: „Já jsem obţalovaný, a mám ho (toho 

,darebákaʻ) proto vědět.“ 

Já na to: „bude-li třeba, řeknu ho aţ své vrchnosti, protoţe tato záleţitost nemůţe být 

projednána zde mezi námi.“ 

„Přiďte zítra do školy a vyšetřujte, uvidíte, jestli je to pravda.“ 

„Uţ jste ho moţná připravil, co by měl říci.“ Urazil se: „Teď jsem dostal Váš dopis 

a jdu hned k Vám.“ 

„A vy mu (,tomu darebákoviʻ) věříte?“ 

„Nemám příčiny, proč bych nevěřil – bylo mi to řečeno tak, ţe tady není pochybnosti: 

tak to bylo prosté a spontánní.“ 

„A mně nevěříte?“ 

„Z jakých důvodů?“ On: „Budu Vám přísahat.“ Já: „Kdo ví, máte-li víru.“ Urazil se. 

„Já Vás ctím, hájil jsem Vás na konferenci v Třebíči...“ Já: „Hájit a hájit; hájil jste tak, abyste 

si neublíţil.“ On, zaraţeně a slabě: „Ták? Poroučím se, s Pánem Bohem.“ 

Za řeči své, ku konci, kdyţ viděl, ţe nechci slyšeti, přistoupil aţ ke mně a v proudu 

řeči dotýkal se ťukavě mého ramene. Ustoupil jsem. On na to: „Odpusťte, ţe jsem se Vás 

dotkl.“ Řekl to uraţeně a burţoaztně ironicky, ustoupiv téţ. 

Chvěju se celý, ačkoli mi praví duch: Křivý kalkuloval takto: „buď mi P. Deml uvěří, 

nebo neuvěří. Buď mi odpustí, nebo neodpustí. V obojím případě mám vyhráno. V prvém 

dozajista. Ale i v druhém: neboť neuvěří-li, eo ipso nutně budu uraţen. Urazil jsem ho já, 
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nyní urazil on mě, jsme tedy kvit. Ale jak Demla znám, má letoru prudkou, z mé strany 

nebude třeba velkého popudu, a on mne neurazí prostě, tj. tím faktem, ţe neuvěří, on mne 

urazí více: a pak, ne uţ k němu já, ale on ke mně musí přijíti.“ 

 

* 

 

Vzdor těmto psychologickým zákonům – které jsem si uţ před příchodem Křivého jasně 

uvědomil, poznávaje, ţe uţ tím prostým faktem, kdyţ jej před svou tvář předpustím, převelmi 

oslabím hlas jeho strachu: předpustil jsem jej přece, a proti svému úmyslu a rozhodnutí: 

poněvadţ by chodil po chodbě třeba aţ do tmy – a kdyţby i odešel dnes, přišel by zítra ráno, 

nebo vůbec kaţdou chvíli, a já bych byl neschopen kterékoli práce. 

Nuţe, předpustil jsem jej, a přece nejsem zcela klidný. Vyvstávají ve mně 

pochybnosti: coţ jestli ta dětská duše, na které tu stojí tvá spravedlnost s mečem – se mýlí? 

A zase si povídám: dítě se nemýlí, aniţ klame. 

A zase: pravda, dítě neklame: ale neměls odpustit v lásce, kdyţ... vidíš takového 

slabocha? 

A zase mi praví duch: „Ale, coţpak se přiznal ten slaboch?“ „Coţ takováto lítost 

stačí?“ 

Pádným však důkazem v neprospěch Křivého jest to, ţe onoho školáka znovu nechal 

„po škole“ za to, ţe uposlechl mne, kněze. 

Pan farář chce tuto záleţitost dát konzistoři k rozhodnutí – nebo p. děkanovi. Odpište 

mi co nejdřív, co radíte Vy! 

P. farář byl tento čtvrtek v Brně: kanovník Pospíšil je na mne prý strašně rozezlen za 

tu Vaši poznámku o panteismu a teleti. S kanovníkem prý i jiní (nejspíš Dr. Hodr) všichni 

v Brně P. Demla povaţují za špinavce, před kterým není radno co mluvit, kterému není radno 

co svěřit. – Ten revizor Raiffeisenek, co byl nedávno u nás, a s kterým p. auditor v Brně se 

setkal, pravil p. auditorovi: „To jsem se dostal v Babicích!“ Komusi (nejspíš doktoru Bullovi, 

profesoru teologie, vrchnímu správci Raiffeisenek) on Studium odporučoval – a oni mu řekli, 

ţe jsou tam v Studiu pohaněny Raiffeisenky!! 

„Kdosi“ (p. auditor nechce ho prozradit) prý mu p. auditorovi řekl: a jak pak, kdyţ 

P. Deml bude z Babic přesazen jinam? 

Tu prý p. auditor řekl: „Tak půjde do penze, a já si ho vezmu za osobního kaplana.“ 

Ten, kdo jde do penze, má totiţ úplně volno být kdekoli. 
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 Dnes Vám píšu jen narychlo. 4 ex. sborníku s futrálem odeslal jsem prelátům do Brna, 

Prahy a Ehrenhausenu. 

Jak se Vám líbí obrázky? 

 

Váš 

Jakub Deml 
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144 

Na Sv. Izidora a v předvečer sv. Vincence Ferr. 1906. 4/4 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes uţ mi od psaní ochromla ruka: opsal jsem Vám z naší biskupské kurrendy onu encykliku 

Sv. otce Pia X., za tím účelem, abyste ji nemusel překládati podruhé, anobrţ tento konzistorní 

překlad pouze zdokonalte po stránce českosti a libozvuku. Zdá se mi dosti správným, bylť 

uveřejněn ještě za p. arcib. doktora Bauera. 

2.) Posílám opis svého listu J. M. arcib. doktoru Th. Kohnovi. 

3.)       ″      opis konzistorní aprobace mých Homilií. Více neposlali – měl jste tedy 

pravdu! A nic mi v rukopise neopravili! 

4.) posílám tytéţ svoje Homilie, abyste laskavě posoudil tuto moji úvahu: 

jest jisto, ţe nabídnu-li je některému nakladateli (třebas Kazatele), dostanu honorář. 

Ale tu jest otázka: nebyl by to, vzhledem k našim abonentům většinou z řad duchovenstva, 

zisk morální, kdybychom tyto Homilie vydali ve Studiu? Nebyla by to (odpusťte!) jakás 

reklama pro knihy Studia skutečně cenné? Jeť moje kniha aprobována – a pak, ztráty nějaké 

finanční při ní netřeba se obávati. 

Rozhodněte tak či onak, buďte však ujištěn, ţe mínění Vašemu se podrobím rád. 

Nějakou předmluvu k té knize ještě chci dát – vím totiţ, ţe tato má práce homiletická 

ještě není dle názorů bl. Ventury – ale snad by to byl první kamínek (nejspodnější) k oné 

„Nejmenší revui“, která jest na prvním místě určena pro Náboţenství. 

Přiloţil jsem téţ onen list pro Jahodu, můţete ho zničit, uznáte-li za potřebno. Čekám 

tedy Vaši radu. Přijďte nebo pište – P. Polák nemůţe se dostaviti k nám dřív neţ po svátcích! 

 

Váš Jakub Deml 
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145 

Dáno v Babicích: 

7. dubna, tu sobotu před nedělí Květnou 

L. P. 1906 

 

Milý příteli! 

 

Biskupským dekretem ze dne 1. dubna 1906 ustanoven jsem za provizora martínkovské fary, 

a mám nařízeno odebrati se tam okamţitě! 

Prosím Vás tedy velmi, abyste uposlechl P. Poláka, a v úterý dostavil se do Babic, 

moţno-li, ještě před polednem, poněvadţ i P. Polák slibuje přijíti dřív – a rovněţ i já budu 

hledět přijíti z Martínkova před polednem. 

Současně prosím o Vaši modlitbu. 

Martínkovský je skutečně těţce nemocen. Chcete-li, přiďte v úterý – anebo ne, zatím 

nechoďte do Martínkova, ač jsem tam neobmezeným pánem uţ od 1. dubna. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Studium březnové pošlete téţ na adresu dp. Fr. Mléčka, katecheta v Napajedlích. 

Ode dneška adresujte mi vše do Martínkova, pošta Domamil. 
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146 

Na Škaredou středu 1906 

[11. 4. 1906] 

 

Milý příteli, aţ se setkáme a budu-li tak „opilý“ (vemte to doslova nebo obrazně, jak libo) 

jako teď, uslyšíte divné věci. Nechci to všechno psát, je nejisto, dostanete-li dopis. Jsem od 

celého domu jako odříznut – zapamatujte si toto slovo – bezpochyby nebudu honem tak 

upřímný – Mezi mnou a p. auditorem to včera propuklo – záminka byla směšná, jako při 

kaţdém boji – rozkřikl se na mě „a kdo tady poroučí?“. Nechci Vám tuto aféru, která jest jistě 

ţivější neţ Lutinovova, dnes popisovati – ale tato jest pouze symbolem druhé, která je v mém 

nitru, a jejíţ vysvětlení dnes ode mne nechtějte – nebo nikdy raději. Pouze in parenthesi
52

 

podotýkám, co jsem dnes slyšel z dosti věrných úst, od Jaroměřic: P. Deml je ustanoven 

administrátorem v Martínkově – a P. Gebauer kaplanem v Babicích! Nevím, jestli to hned 

pochopíte a jestli okamţitě porozumíte, ţe toto poslední faktum není nic jiného leč vtělením 

slov: „a kdo tady poroučí?“ – Pomyšlení, ţe byste nerozuměl, mne rozčiluje. Toţ to znamená: 

P. Jakuba za kaţdou cenu pryč! I za cenu povýšení, i za cenu sousedství – však to můţe – 

lehce – býti podobno nynějšímu sousedství: Martínkova a Babic! Lehce: nebo kdo či koho tak 

lákají katastrofy? P. Demla, toť zřejmé. 

A – ostatně – při jeho (P. Demla) lehkomyslnosti je více neţ pravděpodobno, ţe při 

konkurzu propadne. A Dieu, Jakube... Tím, tím snad má být také urychlena splátka mého 

dluhu u věřitelů tak čistě křesťanských? 

(Vím, ţe se za mne nemodlíte, protoţe se mi do studia teologických disciplín nechce. 

Ale předpokládám, ţe i v tom můţe být pro mne Milost.) – Tyto dni z nesnesitelného ticha 

v babické faře čtu Dostojevského Idiota – ale přesto nemohu se vyprostiti z této 

nepřirozenosti mezi sebou a vším kol dokola – – – Ticho je skličující. A slyším-li slova: jako 

z nepřátelské země. Slyším-li smích – tím hůř. Ačkoli se mi zdá, ţe všechno v tomto domě 

méně mluví a ještě méně se směje – neţ jindy. Jindy! Tak před rokem... Jsem opravdu 

neštěstí. Dopuštění. Nevím, co dělat. Kouřím, čtu – jaksi cizím je mi i modlení brevíře. 

A kaţdý krok. A dech. Spánek je jaksi provizorní. Opil bych se, kdybych věděl, ţe to bude 

upřímné, a ţe to pomůţe, ale mně není pomoci, jak pravím, i spánek mně nepřeje! Čekám 

jakoukoli jinou událost, a ono nic. Moţná, ţe je to hloupá naděje. Bezpochyby mnoho viny 

tady má i nuda z toho, ţe tak dávno uţ Studium nic nevydalo. Jsem jako voják, který se zkazil 

                                                           
52

 V závorce, mimochodem. 
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a zlenošil proto, ţe příliš dlouho neslyšel výstřelu, neviděl krev, nedýchal prach. Chápu 

poněkud ty lidi, kteří z nudy se dopustili zločinů – Buďte zdráv! Bílek poslal barvu na svůj 

kříţ – tak tak, všecko – krásně – nabarvit! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Chcete-li, pošlu Vám slivovici, je zde na prodej, sám jsem si jí litr koupil. Je dosti dobrá. Ale 

nejraději bych pijával černou kávu: jenţe na babickou faru takové poţadavky uţ nemohu 

klást, a kam jinam? 
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147 

Na Zelený čtvrtek večer 1906 

[12. 4. 1906] 

 

Milý příteli! 

 

Velice byste mne potěšil, kdybyste mne v Pondělí velikonoční v Martínkově navštívil. Snad 

Vám bude moţno? Přijdete-li jiný den, prosím Vás, oznamte mi lístkem, abych zůstal doma: 

poněvadţ téměř denně chodívám do Babic! Orate pro me!
53

 

 

Váš 

Jakub Deml 
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 Modlete se za mě! 
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148 

8/V 06 

 

Ctěný pane Floriane, jak víte, P. Josef je nikoli jiţ ve Starči, nýbrţ v Bystrci u Brna, tam, kde 

byl P. Mysliveček, jenţ onemocněl. 

 Bedřich Petrlík přeje si Brelan, pošlete mu! 

 P. Weiss platí E. a Maet. 

Kalašové jsem odpověděl, ţe termínu „redakční exempl.“ ani já, ani Vy nerozumíme 

atd. ţe všech 444 Pokladů jsou její, ať tedy poroučí – a jakmile budu mít čas, ţe jí podáme 

podrobný rozpočet. Jak se zdá, chce Kalašová zas u nás vydat knihu. 

Napsal jsem jí, ţe o Yeatsovi povíte jí něco Vy. 

Pošlete jí tedy 10 výtisků Pokladu s podotknutím, ţe nevěda, kolik maje poslati, 

posíláte jí tolik atd. Ostatně o tom si promluvíme. 

Válkovi jsem tento měsíc poslal 164 korun, takţe u něho máme všechny účty 

zaplaceny. Za Objev. Globu účet neposlal ještě. Také v Unii máme všechno zaplaceno. 

Podejte mi zprávu, zdali Popelka vazby poslal: šli bychom ve čtvrtek k Březinovi – 

nemáte-li dosud těch vazeb, přišel bych ve čtvrtek k Vám. Kdyby však vazby přišly Vám ještě 

ve středu, a Vy zprávu mi podati nemohl o svém příchodu čtvrtečním: prosím Vás, přiďte ve 

středu odpoledne, nocleh nějaký Vám dám, a ve čtvrtek ráno vyrazíme k Jaroměřicím. 

Vezměte mi pak překlad z Mercuru. 

Církev zítřka měl byste poslati zatím aspoň těm, kteří nedostali Poklad a mají dostati 

vázaný. Nešetřte známek a posílejte jiţ Delacoura! Nedejme můrám a netopýrům spát! Kéţ 

jsem jiţ u Vás! Učitelstvo babické farnosti špiní mne (kdyby jen pošpinit mohli!) v Našich 

novinách, které tiskne Jahoda: v posledním čísle. Musím vyzvědět, jestli Jahoda je majitelem 

těch novin, pak bych mu všechno najednou doplatil a všechnu práci naši bych mu vykázal! 

 

Váš Jakub Deml 
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149 

21/5 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

konzistoři odeslal jsem list doslova. Jen to mne mrzí, ţe jsem tam na jednom místě nevloţil 

„Mat. 5,22“. 

Z Moderní bibliotéky chtěl bych ony 4, které jsem si poznamenal kříţkem. 

Archiv Studia k Vám odvezu a dopravím, ovšem pod tou kautelou, abych „se příliš ze 

stanoviště svého nevzdálil“. Jedná se tedy o to, přijíti neb nepřijíti (do Staré Říše). Abyste pak 

znal mé postavení mezi těmito dvěma břehy, a jednak měl ode mne pokoj při práci, jednak 

nepoklesl v důvěře vůči mé věrnosti, dluţno z mé strany připomenouti, ţe cestu do Staré Říše 

(„volná debata“) povaţuji za „přílišné vzdálení ze svého stanoviště“ tenkráte jen, mám-li 

obraţené nohy pádem ze schodů. Ostatně jsem Vám povděčen za předloţení tohoto tématu 

a znaje uţ nejtajnější Vaše myšlenky – jsou chvályhodné – oznamuji Vám, ţe mne pod svou 

střechou spatříte od nynějška jen tehdy, kdyţ buď budu pozván, nebo kdyţ okolnosti 

nejvyššího zájmu hodné mne k tomu donutí: v tomto však případě ještě tak dlouho zůstanu 

venku za dveřmi, dokud mi nebude řečeno, abych šel tam či tam. 

Pan auditor by Vám stran půjčky na chalupu mohl dáti nejlepší radu. Velmi mnoho mi 

o tom vykládal, ale neporozuměl jsem ani zbla. Mezi jiným pravil, abyste dal chalupu připsat 

své manţelce, a ona aby pak vypůjčila peníze z Raiffeisenky. Jedině Raiffeisenka prý půjčí 

nejvíc, nejrychleji, a nejlaciněji. Přiďte do Babic! 

Páně auditorův čeledín Petřík dnes mi řekl, na mou obecnou větu, ţe bych mu poradil 

ke koupi chalupu, ţe má 1100 zl., ţe se oţení, a ţe se ţenou také dostane pár set, ţe by 

chalupu nějakou koupiti mohl. – Neví ovšem, o kterou se jedná, ale snad by nám byl 

nápomocen, ještě s ním o tom promluvím, dnes nebylo kdy. – 

Stella poslal dnes 10 K a přeje si vţdy vázané Studium. Připsal: „v opravdové úctě 

a upřímně oddaný.“ 

 

Jakub Deml 
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26/5 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

nemohl jsem přijíti, slíbiv jiţ dříve výpomoc p. auditorovi při zpovídání dětí. Připadlo to 

právě na tuto sobotu. Zato Vás prosím, pošlete mi všechny důleţité zprávy Vaše – a můţete-

li, bez obtíţí totiţ, i kompletní výtisky Objevitele Globu a Delacoura – po této ţeně: já jí 

platím, nedávejte jí tedy peníze ţádné. Ovšem milejší by mi bylo, kdybyste mi vše, co 

„ţádám“, přinesl sám, tuto neděli. Nerozkazuji! – 

Buďte zdrávi! 

 

Jakub Deml 

 

Kolik exemp. Nejmenší revue se bude tisknout? Musíme to sdělit Jahodovi kvůli té 

nerozmetané sazbě! a upravte v této sazbě, co třeba. – Tisknout 800, ţe? 
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151 

13/6 06 

 

Milý pane Floriane, 

 

Jahoda poslal 3 korektury: Encykliku, pak překlad Kalašové a Dyka. Ještě jsem korekturu 

neprovedl, a to proto, aby Vám to bylo zavčas doručeno. 

Také uţ mi přišla ta báseň O. Březiny, na kterou máme autorizaci. Posílám ji. 

Z těchto událostí je patrno, ţe Bůh chce, abychom vydávali dál, třeba ne v takové 

spoustě: často (měsíčně) a míň. 

Dvěma tiskárnám platit stačíme – a nedbalé (Dělnickou a jihlavskou) vyvrhnem. Bylo 

by dobře, kdybychom tu encykliku, a Kalašovou a Dyka a Březinu ještě vpěchovali do 

červencového sborníku! A v srpnu bychom vydali Reymonta. Napište mi dnes slovo, přijdete-

li zítra, a mám-li Vás očekávati v Martínkově, či půjdete-li přímo do Babic, či jak a co. Vše, 

co rozhodnete, je mi svaté, pokud výslovně nechcete, bych rozhodl já – ale i to – schvaluji. 

 

Uctivě a vřele 

Jakub Deml 
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4/9 06 

 

Milý pane Floriane, tak Vás pozdravuji srdečně z Lulče od Kučerova. Vyhlídl jsem na cestě 

novou knihtiskárnu, je to začátečník: Trnka v Třebíči (Zadní ulice) – prosím, byste mu poslal 

mým jménem do tisku Váš přídavek k III. Studiu. Mluvil jsem s ním, zdá se velmi ochotný 

a chudý. Vroucně: 

 

Jakub Deml 

Joševčík, tj. pan auditor 
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[po 6. 9. 1906] 

 

Milý pane Floriane, 

 

jsem od neděle ještě tak sláb a nachlazen, ţe vzdor své nejlepší vůli nemohu k Vám přijet. 

Poněvadţ ale skříně potřebujete, posílám ji, rovněţ i vázu, zůstane-li celá. Vás pak prosím 

důtklivě, neváhejte mi poslati můj překlad z Rilkeho Jak se do Ruska dostala zrada –, abych 

konzistoři uţ mohl poslati 1. číslo Studia k aprobaci, neboť vše ostatní uţ mám přichystáno. 

 Při této příleţitosti můţete mi poslati i jiné věci potřebné mně, Vám pak zavazející. 

Např. ale 5 archů balicího papíru, ale 50 archů bílého, rozmanitého (rozdělím se s p. 

auditorem), archiv Studia. 

 Dále Vás horlivě prosím, byste co nejdříve sestavil titulní list na knihu Pouť na Jasnou 

Goru a abyste tam přidal tato slova asi: 

  

Schváleno výnosem nejdůstojnější biskupské brněnské konzistoře čís. 4017 ze dne 

6. září 1906. 

  Redaktor, nakladatel a vydavatel: Jakub Deml 

 

Také Vás prosím opět, byste mne v neděli navštívil. Konzistoř rozkázala P. Rumlerovi 

zaplatit 500 K, tedy celý ten závdavek Bílkův. Píše mi o tom úředně děkan ţeletavský 

P. Vyškovský a prosí uctivě, abych mu oznámil, zdali „mé Důstojnosti P. Rumler uţ ty 

500 K doručil; ţe mu to bylo nařízeno jiţ 30. srpna a neprodleně“. Ovšem ţe nezaplatil. 

 Trnka uţ Vám obal sborníku 3. poslal? Jste spokojen? 

 Formanovi platím já. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Příští středu chci k Vám přijíti na noc, abych pomohl psát adresy! Snad to bude hotovo? Ať 

je! 
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154 

13/9 06 

 

Drahý příteli, 

 

posílám Vám toho tolik, ţe bude nutno, abyste mne tuto neděli navštívil. Lutinov má novou 

aféru: po celé tři dny bude světiti Bílkovu kříţovou cestu a pozval si asi 7 kazatelů, mezi nimi 

jeden prelát z Vídně, pak dr. Kolísek, Světlík, P. Dohnal (!) atd. Bouška ne. A jaká témata! 

Hotový cirkus. Nová aféra. Babice byly pro Bílka hnojem (i Kučerov) – Prostějov je květem... 

Posílám Vám některé dopisy Bílkovy, a všimněte si jen míst, která jsem podtrhl. Ostatní jeho 

dopisy ještě prohlédnu, abyste nemusel sám tu práci mít. Vázy zbývající Bílkovi odešlu co 

nejdřív, jeho dárky atd. včera jiţ jsem mu odeslal. Práce jeho vydané Studiem mu prosím co 

nejdřív dejte poslati. Pro mne nemusíte nechávat exemplář! Do smrti se na to nechci podívat! 

Březinovi jsem dopis Bílkův odeslal uţ před několika dny. Pan auditor uţ Bílkovi odpověděl. 

Přijíti jsem k Vám nemohl, student nesmí na vítr. Svůj odlitek Bílkova kříţe Vám 

posílám: ponechte si ho, a ten Váš neprodleně pošlete do Chýnova! Já nechci a nepotřebuji 

ţádného, mám svého kříţe dost. Jahoda na můj rozkaz vše vrátil, klišátka téţ. Papír od něho 

(antikvu) přejímám a poručil jsem poslati jej Fr. Trnkovi do Třebíče. Homilie uţ jsem téţ 

Trnkovi poslal. Nechci mít spolky s ničemy. Prosím Vás nalehavě, aby se Sv. Menrád tiskl na 

antikvě, jak byla sv. Hildegarda a mé Homilie. 

A kromě toho Vás prosím, uţ nikterak neotálejte vypraviti III. sborník Studia, 

poněvadţ tolik tisků nám leţí ladem a peníze nejdou, a svět usíná... 

Rozhodně to urychlete! Sice bychom nesměli tak rychle knihy sázet. Nevím, co bych 

Vám ještě řekl, kdyţ srdce je tak smutné a tak vrchovaté. To oznámení poslední dostálovské 

aféry je dopodrobna v Hlase. Terciáři, dobytek (kromě nevinné Anny M.) sehnaný nedávno na 

Hostýn, poslali telegram holdovací i nunciovi do Vídně! Sakra, stoupne v kurzu... 

Dovoluje si Vás v duchu políbit 

 

Jakub Deml 

 

Originál svého portrétu, kreslený Bílkem, nechal jsem tu, nikoli proto, ţe by v mém nitru 

nevzbuzoval největší opovrţení a němou bolest, ale proto, ţe jsem ustanovil dáti ho Vám, 

a poprositi Vás, abyste ho přijal – (ale nikdy mi ho neukazoval) – a – aţ opět někdy dostaví 

se k Vám bída, abyste měl čeho „oţelet“. 
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Nezapomeňte mi poslat anebo mi přinést všechny mé rukopisy, pak dopisy 

Hlavinkovy, účty slévarny Petzold, Haase, Unie, Jahoda. 

Také Vás prosím, přineste onen potupný list Hrachovského a mou odpověď na něj. 
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9. listopadu 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

nevím ani, co Vám posílám. Mám to uţ několik dní přichystáno, a tak jsem Vám to zabalil, 

klišé atd. A přece jsem Vám chtěl psát něco pořádného; nepíšu-li, z toho můţete souditi, jak 

se mi vede. Ţiju jako vagabund. Můj Boţe, jakţiv jsem tak lajdácky neţil jako tyto dni. Ale 

ani se tomu nedivte, ani mně to tuze nezazlívejte. Jsem ustanoven v Třešti a musím zůstávat 

v Martínkově. A v Martínkově plno hloupých starostí. Pan auditor objevil, ţe v částkových 

účtech P. Rumlera, které jsem já podepsal jako o–, je plno nesprávností. I já mám účty 

skládati a rozumím těm úředním věcem jako koza petrţeli. A pan auditor jako by neměl tuze 

chuti udělat to za mě. Ať si to udělá, kdo chce. Já to neudělám, i kdybych chtěl. Atd. Chichi... 

 Konzistoř konečně dlouze a široce mi odpovídá, ţe P. Rumler proti všemu právu na 

Horkách křtil a sezdával, a ačkoli prý horečtí farníci velké oběti přinesli na zbudování kaple, 

ţe nesmějí takových privilegií ţádati, a pan administrátor Jakub Deml ať se pro budoucnost 

řídí jen dle tohoto předpisu. Tento milý předpis je datován 31. října – a jiný předpis a výnos 

konzistorní, jímţ mne ustanovují II. kooperátorem v Třešti, nese datum 29. října. Inu, raci! 

Chichi... Jinak mi konzistoř nepíše nic. 

Vašemu bratrovi na Hladov píšu epištolu o naší poctivosti a ţebrotě. Poslal jsem mu 

i Naše noviny. Mussotter mi oznamuje, ţe má latinské vydání Legenda aurea od Graesse 

z 1.oktobru 1846 asi za 24 marek – a francouzské od J. M. Roze: ilustrované, ve 3 svazcích 8° 

z 1902, asi za 16 marek. V zuřivosti a vzteku proti všem bibliotékám našich ničemných 

klášterů objednal jsem obojí. 

Hodný Mussotter. Umí latinsky. Měl být mnichem. Či je to nyní obráceně: a kupec je 

mnichem? 

Zase do triviality: pan farář Svoboda přijede ve čtvrtek odpoledne o 4. hodinách 

ujmout se své fary a mám to v neděli ohlásit z kazatelny. Mám zničený čtvrtek a celý týden. 

Protoţe ani před čtvrtkem, ani po čtvrtku, nemohu se vlastně nikam vydati. Ale nemohli 

bychom k P. Gebauerovi v úterý? Ohlásím, ţe ve středu nebude zde mše sv. 

Včera přišel za mnou do Martínkova P. Polák a povídá: poďme do Babic. I šli jsme do 

Babic a přišli jsme tam právě k obědu. Anna, p. auditor i P. Xaver se styděli, jídla bylo málo. 

Ať ţije ostuda! Ale měli jsme se dobře. P. Polák – z něho to vţdycky vyleze jak z jalové 

krávy, – najednou se přiznal, ţe má spisy sv. Mechtildy přeloţené do nové němčiny. Má tedy 
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p. auditor práci usnadněnu. To se rozumí, ţe p. auditor teď o jiném nemluví neţ 

o sv. Mechtildě. A P. Tošner zas jen o Commerovi. Pán Bůh ať je jim milostiv! Mně se zdá, 

ţe všechno blázní. My přišli do Babic hladoví, a p. auditor, abychom prý poslechli jeho 

sv. Mechtildu. Atd. 

Úřední odevzdání fary má být 22. listopadu, takţe bych musel přijet. 

Dnes jsem psal svému budoucímu faráři, Janu Mrázkovi, místoděkanu, konzistornímu 

radovi a faráři v Třešti. Je stár asi 60 let. A v roce 1882 dostal faru. Jinak nic o něm nevím. 

Také jsem mu to napsal. 

Jinak nikdo nic. Všechno spí jak pes v poledním slunci. Zdá se mi, ţe strana 

katolicko-národní a všichni milí brněnští diecezáni jsou teď uřvaní jak ti kněţí Baalovi na 

Karmélu. 

Pán Bůh Vás pomiluj! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Konzistoři jsem napsal, ţe nechci být redaktorem. 
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Martínkov 12/XI 1906 

 

Příteli, 

 

kvůli pořádku posílám Vám ještě hanebné ostatky Katolické moderny, protoţe to pro mne 

nemá významu, a přál bych si, aby se práce Vaše z Nového ţivota vytrhly a uveřejnily ve 

Studiu. Rovněţ bych Vás prosil, kdybyste odtud vytrhl těch pár článků mých a dobrotivě mi 

odeslal, anebo aspoň připravil, aţ k Vám přijdu. – Zapomněl jsem Vás upozorniti, ţe na 

sloţním lístku od P. Vavřince z Radonic je pro Vás zpráva (6. listopadu), všimnete si jí. 

Dopisy poštovní spořitelny s kontem Studia dám posílati do Staré Říše, neb nevíte, jak 

mne souţí toto rozštěpení Studia, kdyţtě i v těchto věcech potřeba jest jednoty. Vaše sestra 

bude snad tak dobrá a bude vše řadit a zapisovat, co bude nutno zapsat. Na novém místě 

přestanu vystřebávat Studium – a přičiním se s novou silou, aby ztučnělo. Proklatá 

administratura! Není moţno, abych byl kdy více vyraţen za sedla... jako tento čas. A abych se 

nezdál tupým anebo nespravedlivým, konstatuji beze vší podlosti a vedlejších zámyslů, ţe 

jedině Vy měl jste pro mne dosti srdce v těchto psích dnech. Prosím, abyste přijal toto uznání 

ţebráka, protoţe má ještě jiný smysl. Myslím totiţ, ba jsem o tom přesvědčen, ţe jako tělo 

spojeno je s duší, tak také ţe, před Bohem, Vaše skutky tělesného milosrdenství (pomoc 

peněţitá, návštěvy, věci administrační, πολίτικα
54

 etc.) jsou doprovázeny – ze strany Boţí 

vůči mně – skutky duchovního milosrdenství... Všichni osli by mysleli, ţe já zachránil 

dosavád finanční pád Studia –. A zatím jsem byl jen jako šašek a jako věrný pes Králův... Nic 

neţ svědek, jako stůl nebo zeď je svědkem Soudu. Kéţ by mě tak soudil Bůh – jsem 

z náramně špatného dřeva... A mezitím, co slyším Váš hlas, zapomínám na hlas červa. – Bůh 

to nějak rozhodne kvůli Vám. Opravdu nic nevím. 

 

Jakub Deml 

                                                           
54

 Politika, z řeč. 
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V Jihlavě 16. listopadu 1906 

 

Milý pane Floriane, musím zde v Jihlavě čekat do 1/2 4. odpoledne. Včera přivítal jsem 

nového p. faráře v Martínkově, o 1/4 na pět. O tom Vám budu vypravovat. Odešel jsem 

z Martínkova bez rozloučení a farníci martínkovští náramně jsou tím zaraţeni. Kdyţ uţ jsem 

vedl pana faráře Svobodu do kostela, řekl mi, má-li mně poděkovat od oltáře anebo 

z kazatelny. Řekl jsem, aby mně vůbec neděkoval. Ještě u oltáře tuto prosbu mou jsem mu 

opakoval, a on mi přislíbil. Po poţehnání řekl, ţe by přece rád svým novým farníkům slovo 

nějaké řekl. I zazvonil jsem, a on vystoupil. Po několika větách pravil, ţe chtěl na prvním 

místě poděkovati svému duchov. bratru p. administrátorovi, ale na výslovnou ţádost „jeho“, 

ţe od toho ustupuje. Ten to vyvedl! Já myslel, ţe mne vůbec nebude jmenovat. A pak ještě 

jednou mne bral nadarmo. Atd. Atd. 

Babice. Včera ráno šel jsem do Budějovic a objednal jsem si tam fiakra (za 7 K), aby 

pro mne přijel o 10. hodinách večer do Babic. To se rozumí, ţe jak to uslyšel večer pan 

auditor, byl jaksi zahanben… Řekl jsem to Anně, a Anna mi přisvědčila, ţe toho p. auditor 

zaslouţí, ţe opravdu je mu líto – koní... Na zvýšení neštěstí přijel týţ den do Babic P. Holba 

a zuřil ve farnosti a byl v Babicích dnes na noc. P. Holba chodil s P. X. Tošnarem. Pan auditor 

nešel nikam a omluvil se tím, ţe se se mnou musí loučit. Ještě ten poslední večer pustili jsme 

se s p. auditorem do sebe kvůli chudým, a kvůli činnosti Holbově. Pan auditor myslí, ţe uţ 

není chudých a ţe P. Holba je apoštol, hodný věnce slávy a obdivu. 

Atd. Nechci více psát o těchto věcech, jichţ jsem se málo nadál při svém odchodu 

z Babic. Tolik je jisto, ţe jsem odjíţděl z Babic bez pláče a zklamán a smuten a téměř ve 

hněvu. 

Jedině kvůli Anně byl jsem velmi smuten a řekl jsem jí, ţe tam nepatří. Také obě 

děvečky byly velmi smutné. Také mi p. auditor vyčítal, ţe ty farní účty nic nestuduji, a ţe se 

tím zahazuji, kdyţ takovým věcem nerozumím. 

Kdyţ jsem odjíţděl od auditora Hlavinky, plakal jsem jako dítě z Kučerova aţ do 

Vyškova, a ještě dál, a Hlavinka mi zjednal kočár a vyprovázel mne aţ do Vyškova... 

Jsem skutečně opuštěnější, ač mne to jiţ nezajímá. Atd. 

Tiskaři Trnkovi poslal jsem tento týden opět 50 K s dotazem, zdali Vám jiţ odeslal 

tisky hotové, a má-li jiţ ten kamenný petit. 

P. Polák píše mi pěkně: Franclovi jsem poslal ironický dopis, chce-li skutečně, aby mu 

P. Polák zaplatil, ať mi hned pošle jeho účet, a ţe ho obratem vyrovnám... 
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Kdy půjdu z Třeště do Martínkova, to Vám napíšu; nejspíš příští středu. Kdyţ jsem 

odjíţděl (vlastně odcházel) z Martínkova, byl jsem podoben skácené hrušni, na kterou se 

všichni vrhnou, aby ji obrali do posledního plodu... Nakonec sběhnou se ještě kozy z vesnice 

a okoušou listy... Nikdo se nestydí brát od svého kněze, a nikdo mi z těch milých farníků 

neodpustil halíř... 

Pán Bůh s Vámi, příteli jediný, těším se na Vás nesmírně. 

 

Jakub Deml 
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158 

25. listopadu 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

upřímně řečeno, nemám nejmenší chuti posílat ty dva anatematizované svoje rukopisy 

k metropolitovi. Vznikají ve mně myšlenky nadmíru neuctivé o naší církevní vrchnosti. A co 

se mne týče, dovolil bych Vám oba své články uveřejniti beze všeho upejpání před 

podobnými výnosy konzistorními: zloba a msta těch pánů vůči Studiu je příliš nahá. A výnos 

ten má platnost pouze s tou podmínkou, kdyţ svazek vyjde pod mou redakcí. Tato podmínka 

se nesplní, ergo. Ať z toho povstane cokoliv, je mi to lhostejno. 

 Dnes posílám 50 K Vernerovi do Jihlavy – takţe jsme mu dluţni ještě 67 K, a Válkovi 

do Jičína posílám rovněţ 50 K. 

 Unii do Prahy odesílám 7 K 49 h, čímţ jsou naše účty u nich naprosto zaplaceny. 

 Zbylo mi asi 35 K, které ještě si ponechám pro ten případ, ţe bychom jeli do Brna. 

Můj pan farář dovoluje mi do Brna jeti, a sice buď tento týden, anebo příští týden, a sice ty 

dva dni: středa–čtvrtek, takţe tam v Brně mohu být přes noc. Ustanovte sám, kdy bychom tam 

měli jeti, a uvědomte o té cestě také P. Poláka – a chcete-li, i p. auditora; bylo by dobře, 

kdyby jel i pan auditor, on by mi tam u místodrţitelství spravil jisté nutné věci… Mně také 

napište. 

Významný a potěšující dopis dostal jsem včera od p. Durycha, medika z Prahy. Vloţil 

jsem Vám ho do dnešního balíku. Také Fencl psal: v katalogu, jejţ jsem Vám rovněţ přibalil, 

je karikatura Luthera a jeho ţeny: všimněte si toho! Je to výborný katalog a výborné 

vydavatelstvo! Fenclovi jsem psal delší dopis – a psal jsem téţ i p. Durychovi. Zdá se mi, ţe 

moje literární práce ustálí se ve dva proudy: 

 

1.) v překlady a 

2.) v korespondenci: toto bude asi má jediná, původní činnost... A pohodlná: není 

potřeba předkládati dopisy k aprobaci... 

 

Posílám Vám 2 broţury: prince z Lobkovic Římští papeţové a esej Georgia de 

Moravia. 

Při Homiliích nezapomeňte na „imprimatur“ a dedikaci. Krámskou cenu ustanovte 

sám, účet tam máte, ustanovte to přibliţně, raději víc. 
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Včera celý den jsem leţel, nemohl jsem mluvit, jen jsem sípěl. Všichni jevili o mě 

velkou starost. A ţe prý jsem nemusel chodit, kdyţ nebylo moţno. Pan farář dokonce mi řekl, 

ţe nemusím jít do školy, abych si lehl – a já přece šel – v pátek do Hodic, jenţe sotva jsem 

stál na nohou a sotva jsem došel domů. 

Dobře jste vyslovil „Mrázek“. 

Kaplan druhý, můj soused, jmenuje se „Ďásek“. P. Ďásek má tu v domě slovo jako 

farář, i nevím, čí rozkazy vykonávám, a kdo mne lituje… 

Po Vašem odchodu napsal jsem si na dvéře toto: 

 

Za nocí tichých a slavných 

při oknech do nebes otevřených 

plíţí se můry, dcery temnot, 

do loţnic synů Boţích 

a sají krev jejich srdcí 

a dusí 

sebevědomí. 

Vigilate, Heroes!
55

 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Ještě dám do kropenky svěcenou vodu. 

 

× 

 

Aţ přijdete podruhé, budu Vám moci uvařit čaj. Vše přichystáno. 

Kde prý jste snídal? Ţe prý jsem Vám měl objednat v kuchyni kávu. 

 

× 

 

Anna z Babic poslala mi prádlo a pár řádků k tomu. Ţe prý viděla, ţe nemám rukavice, a ţe 

mi chtěla půjčit svých, ale ţe si netroufala. A ve středu prý přijede Josefka, a potom ţe uţ 

mně nebude moci nic posílat. Napíšu jí, aby mi honem ještě poslala těch svých 100 K. – 

                                                           
55

 Bděte, Hrdinové! 
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Pište mi brzo a vše, a... uţ něco zas rozesílejte! 

 

Váš Jakub Deml 
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26/XI 06 

 

Milý příteli, dnes jsem dostal objednávku na Bílkovy sešity z Oděsy, z Ruska. Ptají se mne 

(jakýsi M. Stadelmeyr-Becker & Wedde – Odessa, 18, Deribas-Strasse), abych jim pověděl, 

zdali by mohli obdrţet buď přímo ode mne, nebo prostřednictvím mým některou z publikací 

Bílka, malíře. 

Píšu jim, ţe jim posílám 6 čísel Soubor. prací B. a jiné publikace ţe bych jim 

zprostředkoval. Prosím Vás, pošlete jim ihned těch 6 čísel – bez šeků! 

Konzistoři brněnské, na radu p. děkana, mého faráře, vracím oba zamítnuté rukopisy 

s novou ţádostí a s přípisem, jehoţ opis dostanete od P. Poláka. Pan farář dnes se se mnou 

jaksi sblíţil, celou tu věc včera jsem mu odevzdal písemně, a dnes si to dal ode mne ještě 

vykládat. Také jsem mu ukázal lístek z Oděsy... A také jsem s ním hrál dnes – doma – 

taroky… 

 

Váš Jakub Deml 
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16. prosince 1906 

 

Milý pane Floriane, 

 

poněvadţ jsem Vás dnes marně čekal (jistě jsou přílišné závěje!), posílám svou týdenní kořist: 

Dnes přišel dopis Rainera Rilkeho stran autorizace, a posílám Vám i tento dopis 

(z Capri u Neapole!) i zároveň opis své odpovědi. A poněvadţ to Rilkeovi ve svém listě 

slibuji, prosím Vás, bez odkladu pošlete Ţivot a Kapličku světic na adresu: 

 

Monsieur 

Rainer Maria Rilke 

 Capri bei Neapel (Italien) 

Villa Discopoli 

 

Dále Vám posílám psaní babického p. auditora. Jak se rozumí samo sebou, uţ jsem na 

ně odpověděl. 

Dále posílám sešitek básní Anny Simerské, vydala Eva, rozumí se bez církevního 

imprimatur, ač redakcí kněze Konaříka. Jestli chcete, budu o těch „básních“ ve Studiu 

referovat... 

Abych nezapomněl, pan arcibiskup olomucký, sotvaţe přijel z Říma, zakázal svému 

kléru Rozvoj pod trestem suspenze, a sice na všechny (kněze?) takové, kteří by tento list 

redigovali, vydávali, do něho psali, nebo jej podporovali (tj. abonovali). Na Nový ţivot 

jako by si p. arcibiskup nevzpomněl. 

Dále jsem četl v jedněch německých, klerikálních novinách vídeňských toto: 

 

„[Exkomunikace]. Liberální listy oznamují, ţe nejd. kníţe-arcibiskup dr. Bauer 

oznámil písemně jiţ častěji jmenovanému a nešťastnému knězi a redaktoru Svozilovi 

v Brně, ţe poněvadţ se vzpěčuje odvolati své kacířské výroky, pro kacířství, 

odpadlictví od víry a protoţe ţije v konkubinátě, vylučuje se z církve.“ 

 

Dále Vám posílám provolání odstouplého kandidáta L. Zavadila. 

 Dále minulý dopis P. Josífka, na který jsem mu jiţ odpověděl. 
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 Dále lístek dr. Fr. Grivce, prefekta v biskupském semináři v Lublani, jenţ radí, aby se 

Studium poslalo katolické redakci Času do Lublaně, pošlete jim zatím třebas Reymonta 

a Březen… 

 Dále posílám prospekty Ţivnostenské banky. 

 Dále: nový, pozoruhodný dopis p. Tichého z Brna, na který odpovím aţ po vyslechnutí 

Vaší rady. 

 Dále: obálku z dopisu Josífkova, na níţ můţete studovati Josífkův sklon a talent 

k symbolickému malířství. 

 Dále šekové listiny z Vídně s podotknutím, ţe jsou všechny v pořádku, jen na jednom 

jste nepoznamenali, od koho peníze jsou. 

A dále Vám oznamuji, ţe mi doktor Richtr předepsal sílící pilulky, jimiţ by se do mé 

krve vpravilo ţelezo, poněvadţ prý celá moje nemoc záleţí v chudokrevnosti, avšak 

organickou vadu srdeční prý nemám, a co se týče rozčilenosti, ta prý zmizí, jakmile si v Třešti 

zvyknu, a zvyknu prý si na jaře, kdy bude v Třešti velmi pěkně, a abych prý v Třešti zůstal, ţe 

„to překonám“, a zdálo se mi, ţe tím míní třešťskou faru – a ţe ho to mrzí, ţe pan Florian, ač 

tu byl, ho ani nenavštívil, a ţe Vás chtěl pozvat na celé prázdniny sem, kdyţ tu náhle přišlo 

maličké. Dr. Richter zdá se mi sympatickým. 

 A P. Ďásek před p. radou dával a dává mi lekce, ţe lidé chodí na moje kázání jen ze 

zvědavosti, a abych to nepřijímal tedy za pravdu, kdyţ moje kázání vychvalují, ţe oni tak 

zkoumají vţdycky nového kaplana a potom ţe je to omrzí, a abych si to nevykládal nějak na 

svou chválu, kdyţ se tlačí k mé zpovědnici, to oni prý vţdycky tak dělají, protoţe prý moje 

zpovědnice je více v přítmí, a to ţe lidé mají rádi – a ţe se nemůţe kázat učeně, protoţe prý ti 

učení do kostela nechodí – a rozumí se, ţe jsem milého P. Ďáska v jeho tvrzeních posilnil – 

a opět mi řekl, ţe hosté v hospodě se pořád ptají, co ţe P. Deml mezi ně nejde – a ţe prý si 

jistě myslejí, – „ale kdyţ já chodím do hospody“, podotkl přísně P. Ďásek, a podíval se při 

tom významně na p. radu, jako by řekl: „přece – coţ já! – ale p. radovi, který tam chodí, děláš 

takovou hanbu!“ – to je dokonalý kněz... 

Já na to: ať si lidé myslejí, co chtějí, to je mně lhostejno – a řekl jsem to tvrději 

a pevněji, neţ snad bylo nutno, protoţe teď mám v té věci dokonalý pokoj. 

Rád bych zase Trnkovi poslal 50 K, aby to tiskl p. auditorovi. 

 Co nového? Pište mi brzo a vše, anebo přijděte. Uţ dnes Vás celá fara čekala, zvítězil 

jsem. Kdyţ jsem jim četl výrok Pia IX. o všeobecném právu volebním, smutně a sklesle si 

povzdechli: ţe toto nevěděli biskupové naši! Kdyby to tak byli věděli před volbami! Ţádný... 

Jářku: nepřijali Motu Proprio a v tom je ta základní chyba, tam to je! – Řekl jsem: dnes budu 
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psát p. biskupovi – hned věřili, ţe také psát budu – a zase přede mnou v duších ustoupili, 

ačkoli jsem neútočil na ně. 

Farář z Červ. Kostelce koupil své hospodyni (osobě nepříbuzné) „k Mikuláši“ 

náušnice za 50 zl. – protoţe prý ona jemu chystá k „Jeţíšku“ – boty! 

 

Váš Deml 

 

Můţete i toto „breve“ dát číst P. Josífkovi. 

 Z bl. Kateřiny Emer. přeloţil jsem jiţ 14 tisk. stran. 

 Kdyţ jsem u stola přečetl výnos Sv. otce o kaţdodenním přijímání laiků, podotkl 

s hrůzou P. Ďásek: To by bylo zpovídání! 

 Naši páni mne v zámku nepředstavili, ţe to tady prý není zvykem: ale sami oba téměř 

denně s nimi obcují, a důvěrně – je v tom tedy cosi jiného! 

 Komtesy dostávají měsíčně à 50 zl. 
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V sobotu 21/XII 1906 

 

Milý příteli, 

 

nemoha se Vás nijak dočkati, posílám Vám některé věci prostřednictvím P. Josífka a některé 

sám: 

1.) Museum, časopis bohoslovců česko-slovanských, kdeţ p. E. Masák referuje 

o Studiu, jakoţ zajisté se přesvědčíte – – já nevím, jestli by Vám ten holobrádek stál za 

políček, avšak odevzdávám ho do vyšetřovací vazby. Bílý prapor jest doposud v Museu 

anoncován! 

2.) Dopis P. Poláka. 

3.) Dopis p. faráře Svobody z Martínkova. 

4.) Dopis ze zajetí p. arcibiskupa Kohna. 

5.) Prospekt a supliku koleje Arnošta z Pardubic, kterou nemíním nechati bez 

vyslyšení (co mne provokují?), a chci praţskému p. arcibiskupovi a kardinálu Skrbenskému 

poslati opis ničemného listu Hrachovského: mám-li ten dopis zde, a nemáte-li ho Vy, a jak 

rozhodnete. Avšak rád bych viděl ve Studiu svou odpověď tehdy Hrachovskému odeslanou, 

abychom znova zalichotili modernistům a organizacím. 

6.) Vlasť, kdeţ kromě nesčetných oslovin ničeho nelze popadnout. 

7. lístek od Barviče z Brna. 

8. Katalog Diederichův z Jeny, poslal mi jej Fencl, a někdy mu ho máme vrátit, 

rovněţ Seligsbergův z Bayreuthu. 

Redakce Kazatele, tj. P. Fr. Jirásko, katecheta v Novém Městě, Č., odhaluje své srdce 

v 1. č. téhoţ listu 1906, resp. 1907, ročník XIV. tímto programem: 

 

„Bratři! (začíná jak Apoštol) Poloţme ucho své na srdce lidu nám svěřeného! Kaţme 

prakticky! 

Proto buďteţ naše řeči, bratři nejmilejší, vţdy váţné, spravedlivé, klidné, 

prosté všeho neuţitečného odsuzování a předpojatého přepínání! Buďme spravedlivi! 

Uznávejme i dobré stránky a zásluhy našeho století, aniţ bychom mu lichotili, aneb 

škody, jeţ přináší, zakrývali. Ukaţme, ţe si společnosti, jejímiţ údy i my jsme,“ 
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Nyní právě učinil mi vizitu bohoslovec Lukšů, rodem z Třeště a studující (?) v Hradci 

Králové: Bílý prapor jest prý jim zakázán, ale Nový ţivot ne. 

Nuţe dále: 

 

„váţíme, ţe ji milujeme! Tak se nám spíše lidé nakloní, tak nám spíše své bolesti 

odkryjou, a my pak docela snadno budeme moci je zhojiti… Fenelon, který lidské 

srdce tak dobře znal, říkával svým kněţím: Buďte nejen otci, nýbrţ i matkami těm, 

kteří jsou nám svěřeni! Jaký pak mají účel mé řeči? Zajisté ţe jen ten, abych připravil 

duše k víře, k této základně naděje a lásky… Jest třeba vţdy přívětivých slov, jeţ spíše 

prosí neţ poroučejí, spíše hladí neţ zraní (Lacordaire). I my tedy osvěcujme duchy, 

působme na srdce, odhalujme chyby a bludy v celé jejich nahotě (brrrr…), prosme, 

napomínejme, zapřísahejme, ale jen nikdy neuráţejme ani jedinkého ze svých 

posluchačů (biskup cremonský Geremia Bonomelli – Klérus a moderní společnost). 

Bratři! Ţijeme v době páry a elektřiny, Vaši posluchači dlouhých kázání 

nemilují. Mluvme krátce, ale obsaţně. Kázání nedělní prosím, aby nepřesahovala 5, 

sváteční 6, slavnostní 7 tisk. stran Kazatele. 

Bratři, uvítejte Kazatele jako milé své Homiletické listy, které Vám budou 

Duchovním Rádcem, neboť bude se snaţiti redakce, tj. seznamovati Vás se vším, co 

Kazatelna naší doby podávati má!“ 

 

Tak zní celý ten ţvast, naditý citáty modernistů Lacordaira a Bonomelliho. Kazatel má 

aprobaci všech našich biskupův. Článek bl. Ventury ovšem se nehodí jim do krámu. Milovat, 

milovat… 

 Nemůţete-li přijít, pište mi vše, a poslal bych Vám peníze, dosud nemám a vypověděl 

bych Vám z pokladny Studia, ale uţ to zavčas nedostanete: čekal jsem Vás. Ale vypovím 

Vám ještě teď, doufám, ţe tam dosti je. 

 Právě nyní dostal jsem od Války nástěnný kalendář a dopis od Křivého. 

 A Vás a všechny Vaše i s Martou a Metodějem poroučím do ochrany Toho, který 

pečuje o lilie polní a o ptactvo nebeské. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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Nemám březnový svazek Studia! a říjnový ještě bych rád poslal p. arcib. Kohnovi! 

Slečně Otylii Salaquardové do Lesonic pošlete Reymonta bez šeka: darmo, ona nám 

slouţí, přepisuje adresy! 
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IV. neděle adventní 1906 

[23. 12. 1906] 

 

Milý příteli, tak jsem se přece dočkal, aspoň Vašeho listu! S bolestnou netrpělivostí, jakou jen 

Vy u mne dovedete kvalifikovati a odváţiti, čekal jsem na Vaše zprávy... Tolik jsem toho 

natropil za Vaší Nepřítomnosti. P. Polák Vám snad uţ poslal obšírné dokumenty mých 

diplomatických kotrmelců. Dnes Vám posílám ještě opis svého listu na nejd. pana biskupa – 

i bojím se (viďte, to je špatné znamení?), ţe skutečně „zdvojnásobuji“ svou „apoštolskou 

činnost“... tj. ţe se stavím pod věţe Kostelců, do kterých rádo uhodí… Uţ jsem beztoho 

nemoţný (jako kamarád) všady... Budou mi házet ohlávku „denunciant“. Napomeňte mne 

důkladně, kde víte, ţe zasluhuji, a poraďte tam, kde nutno co spravit. 

Pana auditora nechte, prosím Vás, ve dne spát a v noci svítit, jak mu libo, není zlý, ale 

i kdyby: aby uviděl mé rány, a trpěl jimi, musel by se znova narodit, ale kvůli mně není toho 

třeba – a pak, coţ nevíte (ale Vy dobře víte!), ţe k tomu jsem Povolán, abych nikdy nevracel 

se na místo včerejší? Na mně jasnějším a hroznějším způsobem vyplňuje se Slovo: „a jednoho 

místa nedotkl se nikdo ani rukou, ani myšlenkou dvakráte.“ Všechny vlaštovky Milosti 

a prostoty a kamarádství vracejí se roky do svých hnízd – ale Kain zrovna tak jako syn 

člověka nemají, kam by sloţili hlavy... Pálím za sebou sýpky a podušky a trávu. „Kam letí ta 

jízda?“ 

Nedivím se, ţe „poleháváte“, týdenní cesta vyčerpává pokladny královské. Korunní 

princ německý zastavil se, z Vídně jeda, v nádraţním hotelu ve Veselí v Čechách a podal 

stíţnost rakouskému ministerstvu na hoteliéra pro přehnaný prý účet K 160. Měl by tak jezdit 

s námi! Já bych se studem propadl, platit tak všivý účet! S Babicemi udrţujte, pokud moţno, 

kontakt, jsme tam dluţni 800 K. A nová hanba padla na čelo p. auditora: Hlavinka byl teď 

jmenován konzistorním, nikoli biskupským radou! P. auditor skutečně pyká i za nás... Tak to 

bývá: a kdo by mohl odpykávat ne-li nevinný? A kdo platit, ne-li mající? – Synu Boţí! – 

Peccatores!
56

 Ale já mluvím docela váţně. 

 Těch 390 K od P. Gebauera přijímám, a prosím, abyste ho o tom uvědomil, a bude-li 

chtíti záruku, ţe jsem ochoten dáti mu svou pojistku ze Slavie, a ţe úroky budu platit, jen aby 

peníze okamţitě šekem Studia odeslal. Budu muset vypořádat se s Martínkovem a ţidem, 

takţe nám to zatím dostačí: nepřijde-li co jiného. V tom volebním bahně nechte kapry! 

                                                           
56

 Hříšníci! 
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O Březinovi mnoho nepíšete. 

O tom prohlášení proti Moderně dám uvaţovati své paměti. 

Tichý. Srdce i gesto. Všechno ani neuvidíme – mluvím o budoucnosti. Ale je to zde. 

O Brevíři mu napíšu. 

O tom výnosu stran sv. přijímání neví nikdo: v Třešti uţ oba páni důstojní lidem 

dovolují, jsouce nuceni praxí mou... 

90 K Vám vypovídám. Uţ tam bude tolik? Jiných peněz jsem Vám neposlal – já 

zapomněl! přišel zas do toho „host“. 

Cesta je zlá, nechoďte nikam, ale pište mi hned a mnoho! 

Homilie prosím Vás rozesílejte hned po dohotovení. A pošlete redakcím Kazatelny 

(P. Fr. B. Vaněk jmenován farářem v Pelhřimově!!). 

Jak jsme se posledně u fary rozešli, běţí za mnou ţenská a praví: velebný pane, to 

jsme jakţivi neslyšeli, co jste kázal. Ještě dnes přišel ke mně jeden venkovan, farník zdejší, 

přespolní, a povídá: „o těch andílcích to bylo pěkné, všichni lidi říkají, ţe by to jiný 

nedovedl“ – Kázal jsem na téma „Aj já posílám anděla svého“. – Odtud ty naráţky P. Ďáska. 

Mám-li kázání na velké, lidé (někteří) přijdou, ale na mši uţ nezůstanou. Inu, kdyţ jsem jim 

ještě „nový“! 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Modlete se za mne. 

Přikládám téţ dopis dnešní od k. a. ceremonáře z Ehrenhausenu: tady mi posviťte, ani 

tomu všemu nerozumím. 

Dnes zas po večeři chytlo mne na chvíli tlučení srdce. 
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29/XII 06 

 

Milý, 

 

píšu narychlo, ţe jsem se šťastně dostal domů o 1/2 6. Z nádraţí vedl mne sedlák Kovář do 

P. Rosičky a odtud zas do půl cesty jeho syn, student akademik. Nestůňu, ani mně není 

nevolno. 

 Byla dobrá ta cesta. 

 Jenţe boje se, ţe budu snad potřebovat peněz pro kočího, nedal jsem svému 

neohroţenému průvodčímu dvé korun, jeţ jsem mu dáti u sebe ustanovil. Prosím Vás tedy 

omluvte mne a ten peníz ve jménu mém mu dejte. 

 Haasemu platím Vaším jménem celý Váš účet, takţe můţete objednati papír 

a inkousty bez bázně. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Oba listy biskupů moravských a rakouských Vám posílám v překladě, ač ten druhý dosud 

jsem nepřeloţil zcela. Panu radovi dal jsem Pouť a Smrt jako Váš vánoční pozdrav. 
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[1906] 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám několik obrázků Fra Angelica. Smíte si je ponechat, ve Vaší škole jsou 

nevyhnutelně potřebny. Téhoţ umělce Zvěstování – Ecce ancilla Dei
57

 zalíbilo se 

p. auditorovi, a proto jsem mu to přenechal: tento obrázek můţeme ještě objednati. 

 Nezapomeňte dát do tisku Dauthendey Vzkříšení. Březnový sborník Studia pošlete 

ještě na adresy: 

 

1. Vld. Ant. Knotek, profesor náb. Moravský Šumperk; 

2. P. Julian Smolke, kooperátor ve Staré Vsi p. p Jistebník. 

 

Sděluji Vám věc velmi významnou: dověděl jsem se, ţe svatá Stolice zamýšlí zrušiti 

Jednotu (tj. organizaci) katolického duchovenstva zaloţenou uţ od několika roků pro všechny 

diecéze v Čechách. Je to spolek demokratický, kterého si autorita zpočátku dosti nepovšimla 

– a v tomto čase roste uţ biskupům přes hlavu. Jeho předsedou je, snad dobře si pamatuji, 

smíchovský kaplan Pauly, kandidát doktorátu teol. Je to spolek vzniklý na mrchovišti 

Katolické moderny. Aby však odvrátili nebezpečenství hrozící jim z Říma (arcibiskup uţ je 

proti nim bezmocen!!), zuřivě agitují uţ po několik měsíců a uspořádají svým jménem velkou 

manifestační „pouť do Říma“, aby takto ukázali svou „oddanost“ k Stolci Petrovu, svou 

„pravověrnost“ – a zkrátka, aby lstivě pod záminkou „zboţné pouti“ oklamali Sv. otce 

Pia X. – a při tom ještě uţili pěkného výletu. Ve svých referátech a prospektech lákají 

kněţstvo tím, ţe slibují a praví: přírodní krásy Itálie jsou nejpůvabnější právě v měsíci naší 

pouti! 

Budete-li míti nedostatek šeků, vyberte je z knih, které nám byly poslány zpět. Do té 

doby přijdou ty, které jsem objednal. 

 

× 

 

                                                           
57

 Ejhle sluţebnice Boţí. 
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U některých exemplářů našich knih jsou desky obalové několikerým posíláním velmi jiţ 

rozedrané: kdyby však se o tyto knihy někdo kdy přihlásil, dejte v tom případě knihu 

zbroţovat a na tu novou obálku napište prostě, např. Studium, červenec 1905. 

 

× 

 

Do toho nového prospektu při kaţdé knize bylo by velmi záhodno uvésti celý obsah téţe 

knihy, zvláště tu mám na mysli Maeterlincka, kde bude dobře vyjmenovati všechny kapitoly 

díla, např.: Mlčení, Emerson, Ruysbroeck atd. 

 

× 

 

Měl jsem skutečně v úmyslu poprositi Vás a Vaši sestru i manţelku, abyste přijali pod svou 

střechu Matyldu, sestru mou. Psal jsem otci, jen všeobecně, „aby k nám přijel s Matyldou, ţe 

se o ni postarám“ – jako odpověď přišlo psaní, které Vám přikládám: macecha v mé ţádosti 

viděla útok na sebe a dva dni prý z toho stonala – jakby ne, dcera její vlastní, mazlíček 

„Mininka“ pak – jak by ona mohla konat nějaké práce domácí, jsouc v klášteře německém 

uzpůsobena k zaměstnání pouze ideálnímu, tj. k citeře a robení papírových růţí? 

 

× 

 

Jahodovi do Budějovic poslal jsem 60 K. 

 

× 

 

Tento čtvrtek jedu do Brna, takţe zítra jiţ budu doma – a kdyby příští čtvrtek p. auditor 

nechtěl odejeti sám do Brna, navštívil bych Vás. Jsem jako na novém světě od té chvíle, kdy 

jsem přestal být kandidátem farářství. 

 

× 

 

Bílek mi řekl výslovně: za ten reliéf na hrob Vaší matky nechci od Vás ničeho. Kdyţ pak se 

nikdo druhý nepřihlásil o kovový odlitek jeho velkého Krucifixu (jak je na hřbitově 

babickém), nabídl se mi, ţe bych si druhý odlitek téhoţ kříţe mohl zakoupiti sám, a vyzdobit 
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hrob své matky: ţe zaplatím pouze slévárně (druhý exemplář ţe prý bude značně lacinější) 

a jemu, tj. Bílkovi, ţe bych mohl dát pouze 10 rojů včel, o nichţ jsem se byl zmínil, ţe je můj 

bratr má, a asi ţe je bude prodávat, nebo ţe by je k tomu účelu obětoval. 

 Dobře si, prosím, povšimněte, ţe se tu jedná o věci dvě: reliéf a 2. Velký kříţ. Věc 

první je zadarmo (pieta pietě), věc druhá je za 10 rojů. Věc první se uskutečnila, věc druhá 

nikoli. 

 A dnes mi Bílek (ten plný lásky) posílá dopis, který si račte přečísti a příleţitostně mi 

o tom sdělte své uvaţování... Já myslím, ţe ţádost Bílkova (drzost) plyne z té okolnosti, ţe 

nechci doplatiti slévárně – za věc, kterou on, tj. Bílek, sám zavinil, a ţe asi slévárna právem 

bere k zodpovědnosti Bílka, který myslil, ţe mne uchlácholí barvičkou! Kromě toho, proti 

výslovnému slibu Bílkovu, počítala mi slévárna za týţ Krucifix o celých 200 K víc!!, ač Bílek 

mne před tím o zdraţení neuvědomil! Vivat – milování! 

Nemohu dělati konkurz i z toho důvodu, ţe by mne zkoušeli a o mé způsobilosti 

rozhodovali doktoři, kteří Arnošta Hella povaţují za pohana – a Léona Bloy za sprostého 

surovce, doktoři, kteří jeden vedle druhého Studium vrátili – a nemají tedy dostatečné 

kvalifikace, aby rozhodovali o studiu Vašem a mém! 

Kromě toho jsou odpadlí. 

 A kromě toho svým farářstvím stal bych se závislým od patronátního zástupce, 

ředitele velkostatku, jenţ nechává dělníky pracovat (bez dovolení) v neděle a svátky, a sám, 

se svou rodinou do kostela taky nechodí. Závislým i od patrona samého, prince Löwensteina, 

jenţ je protestant. Závislým i od obce, která by myslila, ţe jsem jim povinen mlčením, kdyţ 

jsem u nich farářem – ţe také nutno dbáti důstojnosti: a jen „milovat“. 

 Byl-li bych farářem, příbuzní budou vyčítat nevděk, nepřijmu-li, jak čekají, některého 

trvale do domu: a macechu bych přijat nemohl, kvůli klepům. 

 Byl-li bych farářem, budu otcem, závislým – a takto, jsa svobodným na vše strany, 

jsem jako řeholník, nemaje kromě duchovní ţádné péče jiné, jako účty, matriky, dobytek, 

pole, sluţky, hostiny (ţranice!) – atd. Ergo: budu a zůstanu kooperátorem, protoţe mi dostačí 

kněţství, a posvětím tento podruţný stav, poněvadţ beztoho se zdá, ţe kaplani kromě far 

a beneficií nemají vyšší víry, naděje a lásky... 

 

Jakub Deml 

 

Březnové Studium pošlete i na adresu Vld. Jan Bebar, farář P. T. Syrovín, pošta Bzenec. 
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165 

[1906] 

 

Milý pane Floriane, 

 

Dp. Alois Dolák, kaplan v Níţkově, dostal Březen? Zde ho nemáte zaznamenaného. On by si 

to vzal. Neposlal-li jste mu, pošlete. 

 Abych nezapomněl: pošlete na adresu: Jan Popelka, knihařství v Brně, Karlovo 

Koliště č. 1 20 výtisků Pokladu pokorných a napište mu, aby 1 exemplář vyvázal podobně, 

jak vyvázal Huysmanse Naruby – a ostatní do bílé vazby s červeno-zlatou výzdobou. Nic 

neořezovat, leda jen nahoře zlatou ořízku, a desky původní vevázat. 

 Popelka na můj dotaz totiţ odpověděl, ţe při 20 výtiscích bude tu krásnou vazbu 

účtovat jen po 1,60 K! To z našich přátel, jichţ 20 jest, kaţdý zaplatí. Napište, ţe účet musí 

vystavit mně a odeslat vše záhy také na mě! 

 Nehněvejte se, ţe jsem dal dělat ty zálepky se sovou, lepte to na obal místo naší firmy 

razítkové – kvůli větší senzaci! A to pečetítko přijměte téţ, jestli se Vám bude líbit. Dnes 

zaplatilo opět 7 abonentů. 
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166 

[1906] 

 

Milý příteli, papír, na kterém Vám právě píši, chtěl by Jahoda pro nás objednati, poněvadţ se 

mu naskytuje vhodná příleţitost koupiti ho zbytek. Kdoţ ví, zdali mu ho nenabízí jihlavský 

Verner? Papír tento líbí se mi velice! Ale to prý bychom museli Jahodovi dát hned vědět, 

budeme-li ho kdy potřebovat. Jestli byste byl spokojen s ním, i co se týče formátu, hned 

Jahodovi lístkem oznamte. Celý velký arch má rozměry 103 x 77 cm, doufám, ţe jsem se při 

měření mnoho nezmýlil. 

 Byl by tento papír pěkný jak na sv. Ruperta, tak na sv. Menráta! Formát také dobře 

dopadne, jak vidíte na tomto odstřiţku. Stránka by měla rozměr asi 19 x 13 cm. Jak je drahý, 

nevím. Na to jsem zapomněl se optat. Byl jsem dnes, tj. v sobotu, v Budějovicích, a sice dával 

jsem do tisku ono moje odporučení Objevitele Globu. – Do Budějovic šel jsem ze vzteku. 

 Proč, to Vám ukazuje 802. stránka Vlasti, která přišla dnes: to uţ jsou zatracení 

darebáci! 

 Copak oni vypustí z huby to jméno Studium? 

 Copak oni, ať Hlas, ať Vlasť, ať Nový ţivot referují o Studiu jedinkrát bez chyby? 

 Zatracenci! 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Jahoda mi řekl, ţe tisk encykliky s tou červenou linií přišel by na 1 arch o 3 K dráţ! I řekl 

jsem, aby červenou nedělal, ale aby tiskl 1000 ex. Jahoda si koupil dům. A tiskne jak do 

Vídně, tak uţ nyní i do Prahy. To my jsme mu udělali reklamu. Naříkal si mně, ţe „tuhle“ 

nemohl vyplatit ani sazečům, ţe má bídu, ale ţe mně to nepovídá s nějakým úmyslem, jako 

by atd… Ostatek Vám povím ústně. 
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167 

7/1 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

poslati Vám oněch 240 K pro Vdovu, která Vás ošetřuje stříbrem, jako ta ze Sarepty 

ošetřovala Eliáše olejem a plackami, nezapomněl jsem sice, ale nikterak – věřte tomu – 

nechtěl jsem se provinit vůči Vám nedbalostí: naopak, myšlenka na Vás a na tuto povinnost 

Vaši stála mi před očima jako závazek můj vlastní, jenţe jsem tyto dny očekával Vás anebo 

Vašeho dopisu, kde mi oznámíte, kdy a mnoho-li peněz vypovědět mám. Při mé poslední 

návštěvě nekladl jste mi to na srdce, takţe jsem si zapamatoval pouze Váš výrok „to by nás 

vytrhlo“, kdyţ jsem řekl, ţe 500 K mohu hravě vypůjčit. 

 Rozhodně a spravedlivě: nechtěl jsem se provinit! Ale není nutno, abych se omlouval, 

poţádejte, a dám Bohu srdce a hlavu – a Vám krk a nohy a ruce. 

 Co píšete o listu jakéhosi „Drzky“ od Bloy, tomu nerozumím. Aspoň jste mi tu věc 

nepřiloţil a nevyloţil. 

 „Přes noc dává nám Pán 1000 K,“ a já, čta tuto zprávu, vyskočil jsem ze ţidle, rozběhl 

jsem se po světnici, byl jsem nucen projeviti tuto radost smíchem, jako rostlina ji projevuje 

květem, a posléze jako hejno divokých kachen nebo holubic padly mé myšlenky na slovo 

„Pán“ jako na azurovou hladinu, a klekl jsem, a modlil se Te Deum… A v tom smíchu – 

směšno bylo mi a mysl má zavířila (neţli dopadla) tímto nápadem: ale Boţe, děláš Si z nás 

takového blázínka? Blázínci jsme, kdyţ se trápíme někdy, jak zaplatit ţidu, ševci, tiskařům, 

… 

 Homilie pošlete všem bez ohledu na to, co jsem Vám posledně o tom napsal: a všem 

přiloţte šeka: já nicméně pošlu některým pánům exemplář s podpisem a bez šeka: ať mají 

výtisky dva – jeden mohou – anebo jim snad napadne – zaplatit, anebo ho někomu darovat, 

čímţ se rozšíří známost našich knih. Mně pak, prosím Vás o to, pošlete 20 výtisků Homilií 

v balíku okamţitě po vyjití knihy. 

 Co jsem „na Váš účet“ učinil panu radovi, to mi promiňte: odpykám to někdy rád zas 

nějakými 500 K. Ale máte pravdu: osli jsou osli. Dnes Vám jeden pán chtěl posílati 1 K 91 

halířů. Řekl jsem mu bez ostudy, kdyţ to chtěl počítat, „ale pošlite 2 K“. 

 Nevím, co bude z té mojí cesty okruţní. Coţ cesta – jen kdyţ máme peníze! Za 

1000 K rád bych seděl celý rok třeba – inu v kriminále – rozumí se s čistým svědomím: ale 

v tomto případě třeba i pod šibenicí! 
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 Dnes Vám posílám 27 stránek špatného překladu z bl. Anny Kateřiny Emmerichové – 

o tom budeme mluvit ještě častěji, ale přepracovávat to musíte, můj překlad nechce (!) být pro 

Vás víc neţ slovníkem. 

 Také dva prozaické překlady Rilkeových básní Podzim a Samota. 

 To, v čem se zmátli naši úředníci ve Vídni na poště, uţ jsem spravil. 

 Mašterovi do Třebíče uţ jsem psal. Je bez rukou a bez nohy. A chtěl být ateistou. 

 Dr. Grivec, kamarád z Lublaně a kněz, poslal mi 1. číslo svého orgánu Čas, je to toho 

rázu jako bývalá Hlídka, redaktoři toho jsou 3: však jednomu z nich poslal jsem z Babic 

Jacopona a milý ten pán, ač jsem ho upomenul, nezaplatil, zato však vidím v Čase referát 

o tvůrci Stabat Mater, ale o knize doktora Langa nebo o Studiu není přitom ani zmínky. A pan 

doktor tváří se před slovinským národem velmi učeně, ţe si vzpomněl na Jacopona. Darebáci. 

Grivec to nebyl. Ale Grivec mi tyká, a tu bych Vás skutečně prosil, abyste redakci Času do 

Lublaně poslal Pouť a Homilie. Za dopisovatele z Čech mají P. Ţundálka, o němţ víte, ţe je 

kamarád P. Škrdleho. Ale pošlete jim. 

 A toto číslo Času prosím Vás odešlete po prohlédnutí p. Karlu Křivému, spisov. 

v Loukovicích u Kojetic, píšu mu, ţe mu ho dávám gratis. 

 Z dopisu mého otce se dovíte, jak o mně mluvil farář jinošovský před mou nevl. 

matkou: „váš syn s jeho Bílkovinou se stěhuje z Martínkova, právě to odevzdává a Martínkov 

dostal jiný.“ Příleţitostně ukáţu tuto oslovinu nejd. p. biskupovi, aby měl poněkud pojem 

o stoupencích strany kato-licko-národní. 

 Rád bych poslal konzistoři Fenclův překlad Tauler a poustevník, ale máte ho Vy, 

prosám Vás o něj. 

 Nevím, co bych Vám rád ještě napsal z toho, co lze narychlo psát – to snad, ţe v tomto 

třešťském sudě postrádám stále Vaší přítomnosti a ţe kaţdá Vaše zpráva je pro mne světovou 

událostí. Pokud vůbec můţete, pište mi. 

 Máte asi nyní velmi mnoho práce. Nezapomeňte mi poslati 1 výtisk sborníku 

březnového, jednu Pouť a 2 výtisky Smrti. 

 Kromě toho 1 Smrt pro P. T. arcibiskupa a můţete to vše přibalit k Homiliím. 

 1 Pouť pošlete s šekem na adresu váţená paní Františka Soutorová, choť obchodníka 

v Třešti. Přála si toho. Také jí pošlete Jacopona. 

 Není uţ čas dát šekové konto přepsati na Starou Říši? Či máte šeků ještě? 

 Pozdravuji věrně. 

 

Jakub Deml 
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Hlas nekvituje uţ ani jednu naši publikaci! 
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168 

V Třešti 14/1 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

protoţe nemám naděje, ţe bychom se brzo uviděli (Vám překáţí sníh a vítr, mně p. farář, 

který mě nechce propustiti ani do Babic, natoţ k Vám!), posílám svou poslední kořist. 

Účtování P. Gebauera do smrti neporozumím, rovněţ jiným věcem korespondence, jiţ Vám 

právě odesílám, ale tomu uţ jsem uvykl, ţe věci nerozřešitelné dávám řešit Vám a věci vůbec 

všechny Vám předkládám, očekávaje i věcí Vašich, pokud mi to slouţí ke zdraví a pokud Bůh 

to chce. 

 Doktoru Vavrušovi jsem na poslední list jeho ještě neodpověděl a také neodpovím, 

protoţe není co odpovídati. Je mi to skutečně cizí, totiţ všechno je mi cizí, a lhostejné, co se 

týká kníţat, vládců duchovních i světských, Katolické moderny, P. Holby, Šamalíka etc. etc. 

A skutečně uţ nemám chuti korespondovat s konzistořemi a biskupy a trápit se pravidly, 

které, ač přicházejí od Autority, přece v praxi i od podřízených i od téţe Autority povaţovány 

jsou za nesplnitelný Ideál. Den co den téměř trnu úţasem, co se tropí od podřízených a co trpí 

Autorita – ničeho nečiníc. Tyto dni přišlo 1. číslo Rozkvětu, z něhoţ nad slunce patrno, ţe jest 

pokračováním Bílého praporu – P. Dostál v Novém ţivotě Rozkvět doporučuje – a nic se mu 

nestává… Jak víte, odeslal jsem před týdnem konzistoři Prohlášení proti Moderně a mezi 

časopisy Moderny řadím tam docela správně i Hlídku: tuto neděli uţ je v Hlase od doktora 

Al. Kolíska fejeton, kdeţ Hlídku plnou hubou (jak to umí tato hodonínská kráva) chválí 

a všem kněţím nad Velebnou Svátost doporučuje. Z toho je téţ patrno, ţe některý pán 

z konzistoře, maje před očima mé Prohlášení, honem doktora Kolíska proti mně inspiroval. 

A proti pravidlu a zvyku také mi konzistoř mé Prohlášení ještě nevrátila, ač mělo mi odtud 

přijíti uţ v pátek! Skutečně, z těchto poměrů uţ je mi načisto nanic. Kozel ať se stará 

o libosad konzistorních a biskupských dekretů, kdyţ je to všechno odpadlé a prohnilé! 

 Poněvadţ pak znáte mou netrpělivost a protoţe dobře víte, ţe jsem na Vás navykl jak 

mládě na matku, bylo by třeba dobře, abyste ironizoval můj návyk anebo jiným způsobem 

jakýmkoli mne odnavykl – protoţe nemohu Vás vidět kaţdý týden dvakrát a tím chřadnu na 

duchu i na těle. 

 

Jakub Deml 
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Kdybyste věděl, co v Rozkvětu píšou o Svatém otci!! Naprosto a ničemně odsuzujou taktiku 

Pia X. vůči Francii! Říkají tam se zřejmým výsměchem, ţe Sv. otec z důvodů politických 

(„soukromého svědomí“) přikazuje katolíkům francouzským: „Neposlouchejte Vrchnosti 

světské, od Boha ustanovené“ – – – 

Nerozčilujte se!! 
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169 

V Třešti 15. ledna 1907 večer 

o 1/2 11. po přečtení Muzikantské Lidušky 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám lístek od redaktora „Evy“, je to odpověď na můj dotaz, zdali by Nový ţivot nebo Eva 

nevydaly sbírku mých básní Notantur Lumina. Poněvadţ mne ţádají o rukopis, prosím Vás, 

byste jim ho odeslati dal. Okamţitě. Píšu redakci „Evy“, ţe své rukopisy jim posílám. 

Buďte zdráv! 

 

Jakub Deml 
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170 

Na den Jména Jeţíš 1907 

[20. 1. 1907] 

 

Milý příteli, 

 

prosbám Vašim z celého srdce vyhovuji a okamţitě. Já pak Vám modlitbou děkuji za splnění 

proseb mých. U toho Vašeho ţida jste tedy v můj prospěch také intervenovali? Či mám Vám 

těch 100 K pro něj vypovědět? 

 Trnkovi píšu. 

 Upozorňuji Vás na to, ţe má zoufalství nad průtahy Autority proti Katol. moderně 

vyplynula z nedočkavosti, ale uţ je poněkud dobře: brněnský pan biskup Nový ţivot svým 

bohoslovcům zakázal. 

 Je tedy dosti patrno, ţe moje listy jemu posílané nejsou nadarmo... O tom zákazu píše 

2. číslo Rozkvětu. 

 A teď přistupuji k vlastnímu předmětu tohoto listu: 

Den ze dne očekával jsem Vás anebo aspoň Váš dopis. 

Toto čekání stupňovalo se ve mně v netrpělivost a dál, aţ vyspělo v jakousi horečku 

a pronikavou bolest, rozvětvilo se ve sta otázek a pochybností a skleslo ve fatální, 

zádumčivou, tichému šílenství podobnou rezignaci. Několikrát sedl jsem, abych Vám nebo 

někomu Vám blízkému psal, a vţdycky jsem toho musel nechat, ustavičně si říkaje: vše je 

nesmyslné, co píšeš, neb jaký smysl má psát někomu, kdo s tebou nemluví? 

 Z tohoto šílenství vyrazil ten nápad navázat obchodní styky s Lutinovem... Poslal jsem 

také některou práci do „Evy“ a do Nového ţivota, říkaje si: ty sám, dle ustanovení konzistoře, 

vydavatelem být nesmíš, pan Florian nechce s tebou uţ ničeho mít, nikdo konečně ani na 

Hoře, ani Dole, ani Uprostřed s tebou nesouhlasí, jsi opuštěn. Zející ticho se kolen 

rozprostřelo. A to víte, ţe já potřebuji, aby se něco dělo. 

Ne ţe bych měl špatné svědomí, ale z jiného důvodu potřebuji kolem sebe pohyb 

a hlasy, smích nebo třesk zbraně. Především proto, ţe aţ dosud jsem to kolem sebe měl. 

 Ve Vaší osobě se to všechno koncentrovalo, nebo lépe řečeno, Vy byl jste evokatérem 

toho všeho, hlasem, na který jsem navykl jak pastýř na hlasy stád a zvonů a hromů; krajinou 

a barvou, kterou jsem měl rád, protoţe byla pustinou a skrytým tónem všech barev. 
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 Najednou ticho, úzko a tma. Cítil jsem se v poustevně a dělalo to dobře mému 

svědomí. Viděl jsem – sebe. A všechno vůkol mne vystouplo jako úbočí nebetyčných hor: 

děti, dělníci, nemocní, maloměstské starosti, tance, divadla, hospůdky... 

 Se stejnou silou, to jest v světle tajemství jako jiné, veliké věci, viděl jsem věci okolo 

sebe. Muselo to být znát v mé tváři, hlase, kroku, mlčení. 

 Po dlouhé době velice jsem mlčel. A mlčení vypadá jako vysoký, naškrobený límec 

s kříţovým vyšíváním. A jako mravy aristokratické, nepochopitelně osvojené za jednu noc, 

třeba v sousedství krav. 

Dětem jsem vypravoval legendy. Skutečně legendy, věci totiţ cizí a nesmírně lákavé; 

pravdu v přestrojení a věčném kroji mýtu. Vše je primitivní, dřevěně primitivní, divně kusé 

anebo vlastně jakýsi extrakt barev, jevů a dějů – ţivot země, nebe a pekla v jedné světnici. 

Div a privilegium Smutku: daruju sebe celého nejbliţší náhodě a při kaţdém kroku, a – nic 

mne neubývá. Ba k úţasu svému pozoruji, ţe mne přibývá. Ruce rozdávající ze všech stran se 

plní dary. Oči probouzejí tisíce očí. Ústa... otvírají tisíce srdcí. Kam se skrýt před touto 

armádou, která aklamuje vůdcem? Kam se zachránit před touto povodní Smutku? Srdce je 

v svých pramenech veliké jako zem, jako glóbus. 

 Oddechl jsem si po Vašem slově. To tedy byla příčina Vašeho mlčení. 

 Ne mlčení, ale nejistota trápí. Ne smrt, ale vina. 

 Děkuji Vám, a prosím Vás, abyste mi dle své moţnosti zase psal. 

 Marta se uzdraví. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Tento týden nemohu k Vám přijít. 
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171 

Třešť 25/1 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

v obálce č. 1 posílám šestou a sedmou stránku svého překladu bl. Kateř. Emmerichové 

a sděluji Vám, ţe další překlad této knihy bude Vám zasílati P. Gebauer, neboť z jeho dopisu 

jsem vyrozuměl, ţe by to raději překládal neţli Zlatou legendu. Knihu jsem mu odeslal, aby to 

zkusil, a dal jsem mu nutné pokyny. Já uţ si práci nějakou najdu vţdy. 

V obálce č. 2 najdete věrný opis konzistorního rozhodnutí o Vašem překladě Francise 

Jammesa. Aţ knihu vydáte, napíše se na ni „Imprimi permittitur“.
58

 „Z biskupské konzistoře 

v Brně dne 17. ledna 1907, č. 334.“ Rukopis Vašeho překladu ještě si zde nechávám, bojím se 

jej poštou poslati. 

V obálce č. 3 je první zásilka básní Fr. Maštery z Třeb. 

V obálce č. 4 je dopis p. Durycha z Prahy, jemuţ jsem před týdnem byl poslal knihu 

sv. Angely de Foligno, a nabádal jsem ho, aby překládal sv. Terezii. Nedivím se tomu pranic, 

ţe poznav sv. Angelu zanechal opata Eckberta, aby následoval Světici. Současně jsem poznal, 

ţe svými zmínkami o rozličných svých projektech chtěl jen zastříti svou nezkušenost v oboru 

latinské mystiky a dověděti se od nás něčeho pevného. V tom smyslu opatrně jsem mu 

odpověděl a kníţku mu k práci odeslal. Sv. Angela je vskutku snadná k překladu a Visiones 

nejsnadnější. Ať je tedy překládá. Jemu i P. Gebauerovi nezapomněl jsem podotknouti, ţe se 

jim ze strany naší nic nepřikazuje. Poněvadţ p. Durych mne o to ţádá, slíbil jsem mu a prosím 

Vás, abyste mu odeslal (co moţno nejdřív) můj překlad z Angely. Adresa jeho je: Jaroslav 

Durych, medik, Praha II. Na Zbořenci č. 9. Já uţ to asi jinak dělat nebudu a dále to nepřivedu, 

leč ţe hladovým srdcím vţdy nakousnu jabko, kterého se báli. Vyplňuje se na mne proroctví 

mých příbuzných, kteří mi říkávali v dětství: Chlapče, tys měl být děvčetem – nakusuji jablka, 

jsem Eva. Ţvýkám potravu jako matka. 

Španělsky p. Durych asi neumí, na mou ţádost v této věci byl by hned odpověděl 

kladně. 

Na jeho prosbu o Bílkovi jsem mu napsal, ţe bych mu zle poslouţil. Odporučil jsem 

mu doktora Nečasa. 

                                                           
58

 Je povoleno vytisknout. 
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Vydání Meistera Eckharta jsem mu poradil, ale o spisech sv. Františky a Petra 

z Alkantary nevím: víte Vy? 

Zásilku mu prosím Vás rekomandujte. 

5. dopis P. Gebauera. 

Panu auditorovi jsem psal, ţe se kniha jeho jiţ tiskne, a aby se o peníze nebál, a ţe ho 

brzo navštívím. 

Chtěl jsem Vám napsat ještě víc, ale pošta spěchá! 

Jakmile budete potřebovat peníze, napište, kolik mám vypovědět! 

Marta je uţ zdráva? 

 

Váš 

Jakub Deml 
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172 

V Třešti 2. února 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

ty dvě knihy jsou Vaše. Peníze jsem dal odeslat do Berlína a Paříţe, Trnkovi atd. 

Nového je to, ţe jsem dal reprodukovat svůj portrét, u Husníka a Häuslera, a protoţe 

to dopadlo velice dobře, nebojím se přiznati se Vám k tomu. Je to autotypie; dvě klišátka, 

mám je u sebe zde. Posílám Vám jen otisky (1, 2) obou klišat. Viďte, ţe jste s reprodukcí 

spokojen? Je to jako světlotisk, jenţe lacinější, obě klišátka jen 14 K! 

Unavilo mne totiţ to chodění po špinavých schodech vlasteneckých nakladatelů, 

i umínil jsem si vydati Notantur Lumina sám. Přikládám této kníţce jistý význam. Ale protoţe 

mi i na tom velice záleţí, aby pro knihy moje Studium v ţádném ohledu netrpělo (ani 

finančně, ani časem), chci poţádati P. Škrdle, aby mi na svých strojích knihu tiskl 

a s placením mi počkal, v tom případě, kdyby knihu nemohl vydati svým nákladem. Ať tak, 

nebo tak, dostatečně postarám se o to, aby Studium nijak tím neutrpělo. Vás však docela 

ušetřiti nemíním, prosím Vás totiţ, abyste podle míry Vaší dosavadní milostivosti a přízně při 

tomto díle byl mi nápomocen. Určil byste papír, formát, typy, celou úpravu. Docela 

svobodně. Přijímáte tuto výnosnou funkci? V této záleţitosti čekám přepokorně Vaší rady 

a rozkazu. Chtěl jsem Vám dát v Babicích nějaké peníze na expedici Homilií – a zapomněl 

jsem! Do té míry jsem byl v Jiříkově vidění. Ale pište mi, kolik potřebujete, či lépe: kolik 

chcete. Můj dík za úpravu Homilií nedá se vypovědět řečí tohoto století. – 

 

Váš 

Jakub Deml 
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173 

4. února 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

abych nezapomněl, prosím Vás opětně, Durychovi Jarosl. medikovi, Praha II., na Zbořenci 

č. 9 pošlete mé překlady z sv. Angely de Foligno. Ono ho to k Práci povzbudí, a mnoho mi na 

tom záleţí – jako Vám –, aby mládeţ zaměstnávala se prací s velkým P. 

Durych mi píše o Komsi, ţe by překládal z řečtiny Eusebia, i napadá mi, ţe by ten 

člověk, kdyby mu neběţelo o peníze, mohl býti ţiv jako my např. a mohl by překládati 

Dionysia Areopagitu! Ale protoţe kromě talentu k penězům, anebo řekněme milosrdně: 

k chlebu, jiný talent zatím z toho nekouká, nemám chuti něco navrhovat – či myslíte, ţe 

bychom toho člověka uţivili? Mohli bychom mu slíbit také 30 K za tiskový arch? Nevypadá 

to jako „30 stříbrných“? Coţ, kdybych napsal konzistoři, anebo p. arcibiskupovi, ţe je tu 

takový člověk a taková práce... kdoţ ví, zdali bychom ho nezaměstnali. „Vyšel hospodář, aby 

najal dělníky na vinici svou...“ Kdoţ ví, zdali za celou vinici vlastně nejsme zodpovědni My? 

Uvaţujte o tom a napište mi, Dostálovi zatím nebudu psát. 

 Ten Bouška ustavičně se točí kolem nás jako kohout na dvoře: zas v Příbrami ţvanil, 

ţe překládá bl. K. Emmerichovu! Překládá Hella, Llulla, Emmerichovu, Verdaguera a kdo ví 

ještě co! Nevěřím uţ tomu – anebo, protoţe toho dělá tolik, za nic to nestojí! 

 Ještě bych Vás chtěl upozorniti na toto: kdyţ brněnský pan biskup ukázal zákazem 

Nového ţivota tolik dobré vůle a řekl bych tolik pokory vůči Nám hříšným – nebylo by to 

z naší strany nemoudré, kdybychom jej ještě v jakékoli věci stavěli na pranýř veřejnosti? 

Myslím, ţe by se s ním vše dalo spraviti touto soukromou cestou, buď dopisem (nebo více 

dopisy a podpisy), buď audiencí: a já mám k tomu odvahu, a kromě toho k němu důvěru. 

Mimoto pocítil jsem k němu soustrast, kdyţ čtu, jak mu Lutinov vyčítá germánskou tendenci 

a politiku, a Lutinov se představuje za vůdce a mluvčího kněţstva a národa a ideje 

cyrilometodějské! 

Víte, ţe jsem dosti pokorný, abych neznásilňoval spravedlnost, ale pro výše zmíněnou 

důvěru v dobrou vůli Jeho Milosti prosím za pana biskupa jako Ester za Izraelské a čekám 

sklonění Vašeho ţezla... a Vašeho názoru o této věci... Uţ tolik jsme vybojovali Pravdě 

v území Autority, ţe jsem toho jaktěţiv nečekal a ţasnu. Třeba nyní půjde vše Tam mírněji... 

Mám na mysli jedině pana biskupa. 
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 Lutinov nechce se napraviti, protoţe nadutost a hloupost nemůţe se napraviti, Lutinov 

nechce s námi ničeho míti, odmítl jak Notantur Lumina, tak Chudou ţenu. Ale po zákazu 

brněnském je přece patrno, ţe zkrotl. I chlubí se tím, co vykonal, a co vykonati hodlá. 

 Pan auditor bude 19. března slavit své jmeniny, i přál bych si, aby do té doby jistojistě 

byla vydána jeho kníţka, abychom mu ji mohli přinést k svátku místo gratulace jiné: jsmeť 

mu také dluţni. Tiskaři Trnkovi jsem v tom smyslu psal, tj. aby do měsíce s sv. Meinrádem 

hleděl být hotov a ţe se uţ nehněvám a posílám 50 K. Doufám, ţe s touto „gratulací“ jste také 

srozuměn. Objevitele Globu můţeme snad rozesílat tento měsíc... 

Chudou ţenu vydáme sami – či nemyslíte? – 

 Co mě velice zarmoutilo: Aneţka Dvořákova zemřela. Ten večer, kdy jsem přijel 

z Babic. Je to ta, která chtěla být knězem. Mám hluboký smutek, protoţe se kolem jejího 

smrtelného lůţka pro mne v Třešti staly velké věci, neviditelné. Poslední její slovo: pozdravuj 

velebného pána. – Ještě mne čekalo to dítě... 

 Posílám Vám poslední Biskupskou Kurrendu, kteráţ je mým neobmezeným 

majetkem, a z níţ jsem Vám, pokud lze bylo, doslovně přeloţil ze str. 163. pojednání 

o authencii Pentateuchu, kteréţto pojednání byste mohl upravit a dát otisknout ve svých 

exegezích či kdekoli v Studiu, neboť tato věc opravdu týká se studia – a to vznešeného. Jak 

vidíte, Fogazzaro je na indexu (Il Santo), a v 1. č. Nového ţivota 1907 kdoţ ví, nebyl-li 

článek „Světec praví“ z tohoto díla! 

 Dostál se Vás přece bojí: ani Vám nechce odpovědít! odpovídá skrze mne. 

Vděčně a věrně 

 

Jakub Deml 
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174 

Třešť 7/2 07 

sv. Romualda – 

 

Zlatý pane Floriane! 

 

Kdyţ hoří, člověk neví, co popadnout. A tak stojím a směju se. Závojem toho smíchu 

podívejte se na tuto větu: 

 Copak tam bude pořád 400 K? Ó vy dítě! Vţdyť víte, ţe jsem vypověděl z pokladny 

nedávno: 

 

Trnkovi  50 K 

 Bosse, Paris  Fr 31,60 

Meyer, Berlin  Mk 61,50 

 Sobě do Babic  50,– 

Píšovi   49,60 

 Novému ţivotu 20,– 

Lempertz, Bonn MK 4,90 

 Pustet, Regensbg   ″    8,20 

Celkem asi  K 270,– 

  

Takţe „tam“ zbývá asi 400 

    - 270 

   K 130, z nichţ 100 K musí zůstat na semínko! 

 

A za jakých okolností Vám posílám těch 13 K 25 h!! Věřte, jsem tady sám, ale hlasitě 

se směju našemu hospodářství! Ale proti Vám jsem přec ještě boháč: mám k dispozici 

nejméně 2 K! Avšak jen si nezoufejte! Zaplatíme všem: ševcovi, kominářovi, ţidovi, 

kamnářovi – a jestli nechtějí čekat, ať se oběsí! Můţete jim to ode mne vyřídit, anebo jim 

neříkejte nic, a uvidíme, co udělají! 

 Tomu Zemanovi do Příbrami píšu jako Váš pokladník uspokojující pozdrav, vypusťte 

tu duši z mysle! Co pak se tejče těch ostatních 180 K, myslím, ţe by to bylo marné je 

vypovídat, kdyţ podle mého vidění tam nejsou... Skutečně, směju se tak ukrutně, ţe se mi 

třese ruka. – Ale abychom na důkaz Naší nejlepší vůle vyplnili aspoň formalitu: vypovídám 
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nazdařbůh 100 K, aspoň tolik, doufaje ve Vyšší pomoc (jenţe v tomto okamţiku nejsem 

poměrně disponován k dobré modlitbě) – a těch 80 K ostatních vypovím v tu chvíli, kdy 

dostanu od Vás zprávu, ţe „uţ tam jsou“. Kdoţ ví, jestli by nebylo záhodno – kvůli větší 

rychlosti – kdybyste za mnou tuto neděli přišel, a přinesl mi poslední blanket našeho konta, 

abychom dle toho mohli vypovědět – anebo – nebylo-li by moţno Vám přijít, nějak vtipně mi 

telegrafujte, anebo – zkrátka nezapomínejte nikdy, ţe „na Vás nelituji nákladu“! Kdyby 

levice (!) má proměnila se náhle v zlato, hned ji utnu a pošlu Vám. – 

 Co se týče toho Škrdle: máte pravdu, přijímám to od Vás, vţdyť na Vaši radu jsem 

čekal. Hleďte, uţ sedím, ani nedutám. 

 

sv. Jana z Máty, 8. února 1907 

 

Co jsem Vám napsal včera večer, nechť uţ je napsáno. Dnes Vám mohu říci tolik, ţe se 

o peníze nemusíte nikoho doprošovat, neb stalo se, co mi ani ve snu nenapadlo: 

Mnsgr. Adamec mi píše, kam prý má poslat těch pátých 100 K honoráře za Ţivot Krištofa 

Kolumba. Okamţitě jsem mu odpověděl, aby je poslal poukázkou přímo Vám, ţe by to šekem 

trvalo déle a ţe by snad peníze mohly Vám dojít pozdě, kdyţtě právě tyto dni skončila se 

lhůta na splacení směnky. Na konec jsem mu poznamenal, ţe mne těší, ţe i J. M. pan biskup 

náš vyslovil mi nad Homiliemi radost. – Takţe 100 K dostanete jistě, ne-li v neděli, tedy 

v pondělí. A 80 K vypovídám pro Vás z pokladny. Tato věc byla by tudíţ vyřízena, jen tu 

poznámku ještě činím, ţe opravdu trnu nad přesností Oka a Ruky, které Vás takovým 

způsobem pozorují a podpírají. Adresujete na kněze svůj výkřik (do dálky 4 hodin je potřeba 

křiknout) o tolik a tolik peněz, a současně témuţ knězi odesílají z Brna či odjinud tolik a tolik 

peněz. A pak by chtěl některý osel s titulem doktora teologie koštětem svého povýšeného 

rozumu vymésti všechny zázraky na hnojiště vlastního vynálezu, zvaného „apokalyptismus“! 

Tento zmetek Inteligence, kdyby nám stálo za to, hoditi ho na váhu, váţil by právě tolik jako 

kterýkoli pacholek Diokleciánův, stínající hlavy svatých Panen, jenţe tento „moderní“ 

nadmíru si práci usnadňuje (jeť uţ burţoazní!) sekaje do bílého hrdla Legendy! Poněvadţ 

jsem tuto větu trpělivě domyslil k šťastnému konci, je uzralá pro veřejnost i s mým podpisem, 

o čemţ Vás uvědomuji. 

 Velice bych byl rád, kdybyste titulní list ke knize o Kolumbovi pro Dědictví 

cyrilomet. nakreslil Vy sám! 

 Mnsgr. Adamec také mne ţádá, abych Vám to sdělil. 
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 Vím, ţe listy titulní kreslíte teprve po dotištění knihy, i myslím, ţe by bylo dobře, 

kdybyste tuto záleţitost (úpravu celé knihy) s Msgre Ant. Adamcem, papeţským komořím 

a regentem Alumnátu v Brně, vyjednal sám. Rozumí se, ţe rád budu hrát úlohu prostředníka, 

kdyţ budete chtít. 

Jak slyším, ţe překládáte jiţ kníţku o Zjevení lasalettském, jsem u vytrţení, v němţ 

nadobro zapomínám na Notantur Lumina, coţ teprve na Vlasť! Nepošleme tuto knihu 

k aprobaci? Dnes mi poslal p. auditor nové 3 archy svého překladu ze sv. Mechtildy. Ostatně 

dopis jeho Vám přikládám: je patrno, ţe naše cesta do Babic měla týţ smysl jako májová 

vláha. Čtěte jeho krátký dopis: jak je ten člověk mlád! 

Vidíte, jak P. Polák (a jiní) hartusí na mé Notantur Lumina: vyvaďte se trochu také 

s nimi, uţ mne ubezduší. 

 Překlady p. auditora přepisuji, a pošlu Vám obojí: v nejbliţším sborníku musí z nich 

některé být! 

 Dostalu-Lutinovu na jeho ţádost jsem odpověděl, ţe v Novém ţivotě nemohu ničeho 

nyní uveřejňovat, dokud P. Dostál nevykoná náleţitého pokání. Neb Nový ţivot jest od mé 

Autority, J. M. p. biskupa, zakázán. 

Co mi odpověděl, vidíte: „Příteli Boţí!“ 

Já mu napíšu: „Nepříteli Boţí!“ Ach, je to práce. 

Nezapomeňte, prosím Vás, ţe sv. Meinrád do 19. března musí být vydán! 

Na povodeň svých zásilek (ohne Wert)
59

 do Staré Říše – jako Egypťan po rozvodnění 

(!) Nilu – čekám z Vaší strany opět snop dobrých rad a dvě tři charpy. 

 

Váš sekretář 

a pokladník 

Jakub Deml 

 

Dnes se mi v noci zdálo, ţe jsem našim komtesám střihal pysky (rty!) a mladého barona jsem 

poučoval ve věcech kostelních účtů! Brrrr, jak barbarské sny! 

Velký balík knih od Vás dnes mi v pořádku přišel. 8/2 07. 

                                                           
59

 Bez ceny. 
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175 

19/2 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

neobyčejně potěšil mne list Léona Bloy, jejţ mi tlumočíte. Neméně radostně vítám II. část 

Objevitele. Věřte, bylo mi tyto dni k zalknutí. Bahnem! Chápete zajisté: kromě bahna 

zdejšího přivalilo se Škrdlovo, Hernychovo, Dostálovo. Škrdle je zrovna takový darebák jako 

Dostál, protoţe jsou oba stejní hlupáci, a hlupáci, jak víte, nemají údů, kromě jednoho: a to je 

politika. Dostatečně čouhá i z listu Škrdlova: nicméně Zasláno jsem redakci Našich listů 

odeslal, způsobí tam více hluku, před větším publikem, tedy Dostála více se to tkne. Ale 

příště (tj. potřetí) nemíním Dostálovi odpovídat uţ nikde jinde leč v Studiu. 

 Váš dopis dostal jsem navečer (úterý) o 3/4 na 6. Okamţitě jsem se odebral do kostela. 

Jsem v modlitbě mdlý, protoţe po několik dnů jsem i tělesně zase mdlý. Nevím, co to mám za 

chorobu. Dnes jsem měl i bolení hlavy. Kdyţ ráno vstávám, jako by mi přes noc vytrhal 

někdo nervy a ţíly, nemohu se sebrat dohromady. Má na mé tělo nedobrý vliv rozčilení. 

A protoţe v neděli ho bývá nejvíc, bolí mne v neděli nohy od kolen dolů. Je to únava. Vaše 

návštěva vţdy má na mne moc léku. Jsem rostlina parazitní. 

 Pravíte, ţe jste čekal můj dopis. Já však čekal Vašeho: neboť velice rád bych věděl, 

jak jste pochodil u Trnky a co jste zaţil ve Starči a v Babicích a vůbec cestou ode mne! 

Nyní jsem rád, ţe jste studoval ročníky Nového ţivota. Katolická moderna vypovídá 

mi boj. Zdejší učitelé říkali, ţe prý proti mně a proti Studiu psali Modernisté i v Moravském 

kraji, o němţ víte, ţe je redigován knězem odpadlým. 

 Tu větu o Vás jsem ve svém Zaslánu zničil. Napadlo mi totiţ, ţe do této šarvátky 

přijdete Vy sám, nevolán, z jiné strany. 

Myslíte, ţe mé Zasláno je dobré? Přiďte mi to říci, anebo aspoň napište, ode dneška 

proti Moderně nepodniknu nic bez Vašeho schválení. 

 Ten darebák Škrdle v mém Prohlášení pozměnil jednu větu: napsal jsem: „stranu, jak ji 

představuje Katol. moderna.“ Škrdle opravil: „... jak si ji...“ Vůdce katolicko-národního 

dobytka se ulekl, ţe by byla zasaţena i jeho strana. Zatím si toho nikdo nevšimne, ale já to 

Škrdlemu neprominu. 

 Poslyšte: brněnský pan biskup dělá divy udatnosti: sbuntoval klerikální moravskou 

šlechtu a svolává laiky i klérus do zastaralého diecézního, zapomenutého spolku sv. Michala, 

a vybízí a prosí a ţehře, aby se sbíralo a dávalo na svatopetrský halíř, ţe Sv. otec velice 
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mnoho a zvláště nyní potřebuje peněz... Hleďte, nevypadá to tak, jako by „přátelé Studia“ 

probouzeli zakletou princeznu? Hodíme jim v konzistoři na tabuli 50 K a oni jsou osvíceni: 

tolik peněz pro Sv. otce jakţivi neviděli! 50 K, podkladek pod kvočnou, a ono se to líhne! 

Kéţ nás za to nemine poţehnání shůry! 

 Jak vidíte, dnes opět dostal jsem psaní od p. arcibiskupa – a nové, nalehavé pozvání! 

Skutečně, nedočkavě se na tu cestu těším! 

 Mé nové diktátorské výnosy poslal jsem před několika dny P. Polákovi, aby Vám je 

nemeškal odeslat. Mezi nimi jest téţ onen zdejšímu řediteli měšťanky: a hleďte, nic se mi za 

to nestalo, ba paní ředitelová tuto neděli i s chotěm velmi pěkně mne pozdravili: a ředitel se 

vzdal předsednictví v Národní jednotě – přejal to místo něho – dr. Richtr! 

Pro „přátele Boţí“ přestává zákon. 

 P. arcibiskupovi jsem psal, ţe v létě k němu přijedeme. Vypadalo to z mé strany, jako 

bychom nemohli dřív. 

Ale chtěl bych dřív! 

Viďte, hned po Velkonocích? 

Potřebuji delší cesty. 

Masák se omlouvá. 

Co dělá sv. Meinrád? 

Do četby Objevitele vrhnu se ještě dnes. 

Mám několik vzácných knih: Maria z Agredy Mystické město Boţí, Kateřinu 

Sienskou, Marii Alacoque, Markétu z Kortóny atd., snad i tyto věci poněkud mne strávily 

svým plamenem tyto dny. 

Mám také nový stůl. 

 Pište mi okamţitě, prosím Vás. 

 Za nové dílo Léona Bloy modlím se denně při mešní oběti. 

 Msgre Adamec Vám 100 K poslal? Mně neodpovídá. 

 Za Homilie budou platit po prvním, nestarejte se. Vás silně se chápající, ale slabě Vás 

poslušný 

 

Jakub Deml 
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176 

26/2 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

nezapomeňte, ţe Vám píšu bezprostředně po cestě z Babic. To znamená unaven fyzicky. 

Událost 

I., kterou Vám chci zvěstovati, jest ta, ţe okresní lékař jihlavský, jejţ jsem navštívil, 

zítra mi pošle lékařské vysvědčení, na základě jehoţ budu, tj. musím býti dán do deficience. 

II. Takţe za měsíc jistě uţ budu svoboden od otroctví kněze nedůstojného, tj. od 

společnosti darebáků a pitomců. 

Za druhé Vám posílám dopis, jenţ mne tu jiţ očekával, jenţ jest psán mým otcem 

a jenţ se týká i Vás, jak vidíte. Jste jmenován mimo „chlapa“ i „zrzounem“, a poněvadţ tyto 

sprostoty, jak Vám jasno, vynikají nad jiné, chci věc tuto provésti dokonale, tj. s nejvýš 

moţnou vypočítavostí, abychom ďábla jednou lapili do ţelez. Za touto akcí proti Vaší osobě 

musí se skrývat nikoli uţ člověk, nýbrţ organizace pekla. 

Nepochybuji o tom ani dosti málo. 

Zároveň Vás poučuji, ţe můj výklad dnešního evangelia nebyl chybný, ale Váš, jsa 

pouze výkladem historickým, byl zcela nedostatečný. Neboť stojí jasně psáno: „A otce 

nenazývejte sobě na zemi“ (Mat. 23). 

 Vyť jste lépe uviděl nitro lidí zlých: poraďte mi tedy, co mám dělat s dopisem otce? – 

 

Váš bratr Jakub Deml 

 

Přijal byste mne na byt, jak odtud odejdu? Myslím, ţe za 3 neděle budu svoboden! 
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1/3 07 

 

Drahý (!) pane Floriane, 

 

dnes Vám odesílám k rozjímání opisy dvou svých listů: brněnské konzistoři a Bouškovi. Tyto 

dvě milenky jsou k nám stejně neupřímné. A vězte, ţe oba listy napsal jsem více 

z nesnesitelného prázdna kolem sebe neţ z potřeby jiné. Ať se něco děje! znamenají. Aţ Vám 

Bouška začne lamentovat, odpovězte mu: jaký by to byl i český Verlaine bez – 

prostopášnosti! mrzí mne, ţe tuto myšlenku jsem mu nevyťal. Alma Gelata je 

spolupřekladatelkou Fiorettů, a řekl mi to o ní (ještě byli přítomni páni jiní) P. Tenora, 

spisovatel Ţivota P. Martina Středy. – – – Bylo to kdesi u slavkovského hřbitova. 

 „Poddával jsem se lichému optimismu“ – ta věta je dobrá, viďte? Však beztoho si 

myslím, ţe přeloţení P. Josífka zapříčinil kanovník Pospíšil. Přijmete mne tedy na byt, 

vyslyší-li mne konzistoř? Anebo půjdu na Hladov? Je mi to stejné, optejte se bratra. 

 Dnes mi zvěstoval P. Ďásek, ţe v Rozkvětu prý strašně do mne sekají: jeden kaplan 

z Čech řekl, ţe něco takového ještě nečetl: a P. Škrdle mi to tají. Co si mám počít, kdyţ přece 

nesmím Rozkvět číst? 

 

Vám v bídě věrný 

Jakub Deml 
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178 

5/3 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

poslední událost, hodná pro nás povšimnutí, jest ta, ţe olomoucký pán kníţe-arcibiskup 

dr. Sal. Bauer poslal mi za knihy od nás obdrţené 50 K. Příleţitost se mu naskytla tím, ţe 

minulý týden, a sice druhého března, poslal jsem mu Homilie s rekomandovaným, úsečným 

přípisem. Avšak k mému velikému podivu těch 50 K arcibiskupských bylo pro mne odesláno 

rovněţ druhého března, čemuţ nasvědčuje olomucké poštovní razítko. Vidím tudíţ hlavní 

a pravý důvod tohoto honoráře v tom, ţe p. arcibiskup četl den před tím výpad klukovského 

Lutinova v Novém ţivotě, a rozpomněl se na moje Prohlášení ve Vlasti. 

 Peníze 50 K posílá poukázkou arcibiskupský tajemník (kanovník dr. Ehrmann, 

kterému, jak víte, před několika měsíci jsem notně vyčinil pro zadrţování mzdy dělníkům), 

a připsal: „od nejdp. kníţearcibiskupa Bauera za poslané publikace.“ Nic víc. 

 Číslo březnové Nového ţivota, v němţ Dostál Lutinov jako Jidáš vykydl na nás svá 

střeva, poslal jsem Vám včera. Z oněch 50 K odeslal jsem ihned 28 K 98 h Unii, protoţe mne 

upomenuli. 

Myslím, ţe byste učinil dobře, kdybyste mne tuto neděli navštívil. Budu Vás očekávat 

ke konferenci. 

 

Jakub Deml 

 

Omylem poslal p. arcibiskup těch 50 K pro mne do Babic, takţe teprve dnes mi přišly. 

Událost velkého diplomatického významu pro naši diecézi: sekretářem našeho 

p. biskupa J. M. hr. Huyna jmenován jest dr. Tomáš Hudec,* s nímţ jsme měli také uţ styky... 

a s nímţ dva roky ţil jsem pod jednou střechou v bohosloví, on byl tehdy rovněţ 

bohoslovcem. Povím Vám o něm ústně. 

 

* přítel nejbliţší P. Tomáška 

 

A druhá, naprosto neočekávaná, neobyčejná, pro modernu katol. smrtelná událost: 

J. E. kardinál arcibiskup praţský Lev Skrbenský rozkazem svým rozpustil Jednotu 

duchovenstva v Čechách, jejíţ dcerou jest organizace kněţstva diecéze brněnské... Nemůţete 
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si představiti, co tato událost znamená v kněţské, demokratické veřejnosti!! Hlas poťouchle 

přinesl tuto zprávu tak stručně jako kluk po výprasku. 

Hned na počátku mojí deficience měli bychom vykonat pouť do Maria Zell, a myslím 

abychom putovali nejprv jen sami dva. 

Dr. Sedlák v alumnátě – dr. Hudec v Rezidenci. 
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5/3 večer 1907 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes, prostřednictvím svého sekretáře ptá se p. biskup mého faráře, jestli prý bude potřebovat 

či nepotřebovat nového kooperátora, protoţe P. Deml odchází na odpočinek. – 

 Z toho jisto jest, ţe jistě dočasnou penzi mi v Brně povolí, takţe opravdu ještě tento 

měsíc budu zbaven „úředních povinností“ a Velikonoce budu slavit jako svatý Brandan – na 

hřbetě velryby, která dosud šťastně nosí Studium – 

Druhá zpráva: Msgre Šťastný takto v Obzoru na deskách uvádí: 

 

„Homilie Jakuba Demla. Vydalo Studium ve St. Říši na Moravě. Neveliká kniha 

obsahuje deset řečí autorových, jeţ patří zajisté k nejlepším plodům literatury 

homiletické. Doporučujeme je zatím nejen kazatelům, ale všem, i laikům, jakoţto 

váţnou, originální a duchaplnou knihu rozjímací.“ 

  

V témţe čísle přece otiskl Msgre moji práci Děti, a k tomu ještě zvláště výraznými typy. 

I proto tedy olomucký pan arcibiskup na svůj dluh si vzpomenul! 
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26/3 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

největší událost: Anna se odhodlala k dennímu sv. Přijímání. 

Pan auditor Vás prosí, aţ půjdete do Babic, abyste mu přinesl nějakou lahvičku 

Vašeho inkoustu, toho bledého, vlastnoručního, kterým neumím psát já. Kromě toho Vás 

prosí p. auditor, abyste mu objednal u Haase v Praze zase kancelářských papírů, nezáleţí na 

tom jakých. Kvantum libovolné, třebas 100–200 archů. Kromě toho týţ kalamář s otáčivým 

skleněným víčkem, jaký máte od Haase Vy sám. Objednejte tyto věci lístkem, a ať je Haase 

pošle přímo na účet i adresu p. auditora do Babic. Můţete psát jménem p. auditora. Dnes jsme 

v Třebíči. Zašli jsme k Trnkovi. Tento týden zůstanu ještě v Babicích; ale jestli bych 

neodešel, zlenoším a ztloustnu a nebudu dělat nic! Přijdete pro mne? Či mám jít sám? Přijdete 

v pondělí či dřív? V úterý bychom odešli buď k Vám, buď do Ehren... Přineste dokumenty 

Studia. Pozdravuji Vás 

 

Jakub Deml 

 

Věřte mi, mám nekonečně dlouhou chvíli!! 

Myslím, ţe to do pondělka nevydrţím! 

Kdoţ ví, jestli mně neschází – škola!! A v Babicích ve faře nemají malé děti! 

Nekonečně potřebuju něčeho – nerozumného: nějaké pranaivní hry! Já nevím, čeho potřebuju, 

ale zdám se sám sobě hrozně zbytečným! Pozdravuju Metoděja a Martu, své kamarády! 

 Kdyby přišel p. Durych, zaveďte ho do Babic, je zván. 

A vůbec kaţdého, kdo by mne hledal, veďte do Babic – – 

 Och, jak jsem si zbytečným! Já bych se rád smál, a nikdo to neumí – 

 Nesmírně Vás postrádám! 
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27/3 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

pan auditor Vám vzkazuje, ţe to víno, co poslal, máte o svátcích vypít! Prosím Vás, abyste tak 

rozhodně učinil. 

Toto cukroví posílá Josefka! Martě! Vám posílá Anna jablka. A já Vám posílám Hlas 

a bavlnku! V pondělí nejdéle Vás čekám jistě. 

 

Váš Jakub Deml 
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182 

4/XII 07 

 

Milý pane Floriane, 

 

vypůjčil jsem v záloţně třešťské 500 K, jeţ jsem ihned odeslal do pokladny Studia, a z těchto 

peněz zároveň vyplatil jsem 

  

100 K Válkovi 

 100 K Vernerovi do Jihlavy 

 100 K Trnkovi do Třebíče 

   50 K nejd. p. biskupu Huynovi do Brna jakoţto příspěvek na 

           svatopetrský halíř 

   50 K Vám k volnému upotřebení 

 

Takţe (mnohoslibné slovo) iluminovanou knihu o sv. Julianu Pohostinném můţete si 

ponechat. 

Několik menších obnosů musím ještě vypovědět na své privátní dluhy. 

 Opisy mé korespondence nejnovější Vám posílám. Dr. Vavrušovi jsem jiţ psal, ale 

bylo by dobře, kdybyste mu psal i Vy: nechal jsem v svém listě ještě i pro Vás místa. 

 Prosím Vás, dovolte, aby Trnka uţ nyní natiskl sv. Meinráda! 

 Kalašová poslala mi k novému roku darem kníţku. Bydlí nyní na Hradčanech 160. 

Mé Homilie neposílejte:  Kalašové 

      Hlavinkovi 

Tyto exempláře podepíšu,  p. auditorovi do Babic 

takţe mi jich hned po   P. Vaňkovi do Pelhřim. 

vyjití asi 15 pošlete;   Durychovi 

zajel bych do Babic a u  Masákovi 

Vás bych se zastavil! Příští  Březinovi 

týden mám volno! –   Fenclovi 

      Polákovi 

      Gebauerovi 

      Bouškovi 

 



301 

 

Durychovi jsem psal stran latinských překladů. 

Na kaţdý pád aspoň 10 exemplářů Homilií mi pošlete. 

Nyní snad jste uţ zdráv? 

Mnoho věcí kaţdodenních povím Vám ústně – jako např. to, ţe jsem se seznámil se 

znojemským dominikánem P. Angelikem Šnoflákem a odporučil mu Objevitele Globu etc. 

Dominikáni naši jsou sice právě tak hloupí jako premonstráti nebo jiní naši řádové, ale 

moţná ţe jsou pokornější. Uvidíme. 

P. Ďásek podepsal se mi za kaventa etc. 

Tomu Vašemu kostelníkovi nezapomeňte dát tu korunku. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Vyzpytujte, kdy je splatna ta má směnka u Vašeho ţida, a hned ho poţádejte, aby mně ji 

prodlouţil na nový 1/2 rok! 
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Bystrc [prosinec 1907] 

 

Milý pane Floriane, 

 

Hlavinka mi poslal v dopise rekomandovaném 50 K; celý tento obnos posílám obratem tiskaři 

Trnkovi do Třebíče Vaším jménem na účet Studia. – Hlavinka píše mi pěkně, takţe jsem 

překvapen. Durych zde ještě není. Také mi přišel z Jihlavy nový zimník, za – 88 K! Tomuto 

krejčímu, zdá se mi, splacení tak nespěchá. Ať si vybírá mou měsíční gáţi, myslím si. Odtud 

přednost Trnkova. Z konzistoře nic tu není. Z novin (Hlasu) dovídám se, ţe Karel Lutinov 

věnoval na prostějovské divadlo (také „národní“): 500 K! Kromě toho je členem 

přispívajícím. Liberáli ho jaksi podezírají, a proto Hlas jej hájí, ţe prý přeje Lutinov umění 

lidovému. Jdu spát. Cestou jsem zkusil. Přišel jsem do Babic aţ ale o ½ 3.! – 

 

Váš Jakub Deml 

 

Tento týden (od 8. XII.) a celý příští týden mají Preissig a Stretti v Brně výstavu leptů! 

Pojedete? Co uvidíte? 

Na p. auditora udělaly dopisy (Hlavinkův a hlavně Stellův atd.) náramně dobrý 

dojem. 
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5. II. 1908 v Mušavě 

 

Milý pane Floriane, 

 

jak to se mnou dopadne, nevím. A skoro také nevím, kde mám začít s vypravováním. Je to 

celá Iliada. Musím začít s p. Durychem a s p. Voráčem. Přišli jsme od Vás do Babic, a já – 

protoţe Vy jste nebyl přítomen – musel jsem hosty tam uvést. Pan auditor právě se chystal do 

školy a spatřiv mne zůstal jak zkamenělý. Nebo spíše: měnil se před mými zraky jako lehký 

obláček v červáncích a větru. Ach, já vím vše, proč se co děje. Zůstali jsme všichni tři 

v Babicích na noc. Pan auditor, jak se mohlo zdát, byl tomu rád, ale jak zároveň bylo patrno: 

mohl jsem učiniti cokoliv, byl by ani slůvkem nebránil, aniţ radil... Nuţe, zůstali jsme tam. 

Mimochodem řečeno, pro mé nohy bylo to nanejvýš ţádoucí, bylť jsem velmi unaven. Této 

únavy vyuţitkoval ďábel. Poznal jsem, ţe vzniklo proti mně a zosnováno bylo spiknutí. Za 

mými zády p. auditor přemluvil oba naše hosty, aby jednak z Babic nespěchali, a jednak: aby 

mne přemluvili k pobytu v Babicích. Plakal bych nad touto naivitou a sprostotou, kdyţ si na to 

vzpomenu. Den druhý šli jsme za p. Březinou, asi o 11. hod. dopoledne. O této návštěvě 

povím Vám někdy víc. Pan Březina ukázal se opět v plném stejnokroji kantorském. Odtud 

jsme měli jeti k Praze, avšak za mými zády stala se úmluva mezi p. auditorem a našimi hosty 

toho druhu, ţe je lépe vrátit se do Babic a odtud druhý den jíti na stanici do Kojetic. Tak se 

šlo v noci z Jaroměřic do Babic. Druhého dne po vyspání a po mém výbuchu a rámusu nad 

zdlouhavostí kuchyně šli jsme do Kojetic. O půl dvanácté dopoledne přijdeme za les 

u Loukovic, vlak pískne a jede. Zmeškavše vlak, vrátili jsme se do Babic. Na této cestě 

(z Babic ke Kojeticím v pátek minulého týdne) pan Voráč přemlouvati se mne jal, abych nejel 

do Prahy, nýbrţ abych zůstal u p. auditora, neţ prý se zacelí rána, kterou jsem prý mu 

způsobil svým listem po svém příchodu do Staré Říše. Toto svůdnictví p. Voráče dopálilo mne 

nejvyšší měrou, a také plnou měrou jsem svůj hněv projevil. Večer se zdálo vše jaksi utišeno, 

ale ráno (v sobotu) odešel jsem sám na stanici do Mor. Budějovic, aniţ bych byl spatřil oba 

p. hosty a p. auditora. Odešel jsem z fary, aniţ bych se byl rozloučil. Slečna Josefka mne 

vůbec ignorovala. 

 Jsem připraven říci to p. auditorovi, kdyby mi můj odchod vyčítal. Anna věděla, ţe 

odcházím. 
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 Z Budějovic jel jsem přes Znojmo do Hevlína za P. Ocetkem, spoluredaktorem 

Eucharistie. Přišel jsem k němu uţ potmě, v sobotu. Byl velmi vlídný, i jeho dům. Zdrţel mne 

u sebe aţ do úterka. Připomeňte mi, abych Vám o něm vypravoval. 

Z Hevlína šel jsem pěšky do Laa. To je město uţ v Rakousích, asi 3/4 hod. od 

Hevlína. Odtud šel jsem pěšky do Wulzeshofenu (Vlčín); to je osada, kde jsem byl před 

16 roky „na wechslu“. Také mne pěkně přijali. Několik bývalých spoluţáků se sešlo. I p. farář 

(Němec rodem a mladý poměrně) velmi vlídně a s veškerou pozorností mne přijal a hostil. 

Noclehoval jsem v rodině, u které jsem býval před 16 roky. Tam právě strojili svatbu (týden 

napřed!) nejmladšímu synu. Vařili, smaţili, pekli. Měli radost, ţe mne vidí. Ráno byl kostel 

plný. Musel jsem jít, dle přání p. faráře, k hlavnímu oltáři. Zas po čase modlil jsem se 

německy. Z Wulzeshofenu vyprovázel mne p. farář na štaci do Zinzendorfu, kde jsme 

navštívili p. faráře: JUDra Jana Sojku, bývalého redaktora praţských Katolických listů. 

O tomto pánovi Vám budu pěkné věci povídat. Z Zinzendorfu jel jsem drahou do 

Bratelsbrunnu. V Bratelsbrunnu navštívil jsem p. faráře: je můj krajan, pochází z Velké 

Bíteše, Tasov zná dobře, ve Velkém Meziříčí byl katechetou, v Náměšti kaplanem. Je brunet 

a mlád, a mnoho pěkného Vám o něm povím. – Odtud jsem šel (vyprovodil mne p. farář 

daleko) do Dunajovic. Dunajovský (Unter-Tannowitz) p. farář opět mne vyprovodil hezky 

daleko, a ukázal mi vrchy Pálavské a před nimi Mušavu. Mušava. Jsem uţ zde. Ale P. Fr. 

Pokorného jsem ještě nespatřil, ač je uţ 9 hodin večer, a ačkoli mám v jeho „vlastnoruční“ 

faře uţ po večeři. Je zde jeho matka a sestra, rodem z Třebíče. Jsou to lidé dobří a laskaví 

velmi. Je dnes středa. 5. února 1908. Myslím půjdu spát (uţ mám ustláno), aniţ bych uviděl 

svého pana hostitele. Já, vyhnanec-ţebrák. Denně mám tisíc chutí vrátit se k Vám – anebo jít 

do Říma: ţalovat! Biskup ničemný, to ví Bůh! S tím jdu spát, opatruj Vás všechny svatý 

Anděl. 

 

Váš Jakub Deml 
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185 

19. 2. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes Vám prostě oznamuji, ţe jsem od rána v Ehrenhausenu; uţ jsem zde i slouţil mši sv. 

(V Babicích totiţ uţ mne očekávalo ordinariátní povolení.) Jest to zde pěkný zámek, 

starodávný. Troje sloupoví nad sebou kolem čtverhranného nádvoří. Mohutná, rovněţ 

čtverhranná věţ se zvonicí. Zámek sám je na skále. Špice farního kostela sotva dosahuje 

k jeho základům. Z jedné strany teče velká řeka. Kaštany a smrky šumí mně do oken. V dálce 

i v blízku jsou hory a lesy, hodně daleko vpravo (zdá se mi směrem západním asi 3 malé 

hodiny cesty) svítí alpský sníh jak oblaka. Krajina malebná, tj. hodně rozčleněná a rozvlněná. 

Kromě toho (zde ze zámku) na všechny strany rozhled na mnoho hodin. – Jeho Kníţecí 

Milost vše mi dnes ukázal, celou budovu a provedl mne kolem zámku. O jedné hodině byl 

oběd, k němuţ kromě p. doktora Th. Vavruše pozván i dr. Botek. Mnoho na Vás vzpomínám. 

Konzistoř Vám Dívku Libanonskou vrátila, abyste prý ji k aprobaci poslal sám. Mám ten 

rukopis zde. Rovněţ svou „důtku“, o čemţ Vám poví p. auditor. Mohl byste si k němu pro 

toho Lehnera jít. Jsem ještě unaven cestou (celou noc jsem z Vídně jel, a tudíţ jsem i nespal), 

proto končím. Korespondenci, která mi přišla k Vám, pečlivě mi zabalte a pošlete sem na 

moji adresu: Schloss Ehrenhausen, Steiermark. 

 

J. D. 

 

Ale přece mi ji neposílejte, ten nějaký čas to snad bez ní vydrţím – věru, jako bych byl na vše 

zapomněl. 

Škoda, ţe zde nejste se mnou! 

Co nového, pište mi okamţitě, je-li co takového. 
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186 

27/2 08 

 

Milý pane Floriane! 

 

Tento opis Vám posílám, abyste „do toho“ viděl. 

Pan farář Pavelka netroufal si mně přímo psát, a tak ke mně přišel prostřednictvím 

martínkovského P. Svobody, kterýţto p. farář Svoboda, v rozpacích, dobrák, vysypal mi vše, 

co měl v tobolce (asi 8 korun), jako by ve mně s ostatními viděl rozevřenou obludu jakéhosi 

Studia. Já vděčně nastavil dlaň, a pokusím se, ve prospěch studia to utratit. 

 Buďte zdráv! 

 

Jakub Deml 

 

Tento opis uschovejte. 
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187 

Babice 7. 3. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

pokud jsem ještě jednou nohou na území deficientské svobody, a tedy volnější k psaní, sděluji 

Vám tento dokument (originál si nechávám): č. 981 Důstojnému panu místoděkanu 

jaroměřickému. 

 Připojený rukopis Slavík sv. Bonaventury račte, důstojný pane, vp. Jakubu Demlovi, 

knězi deficientu v Babicích, vrátiti s podotknutím, ţe biskupská konzistoř uděluje mu své 

svolení k vydání práce této pod podmínkou, ţe dříve opraví některé bizarrnosti a to: str. 5. 

„dušeskočivší na kříţe strom“ – str. 9. „plénky bych vypíral Dítka“ – str. 14. „mladým vínem 

jsi, trhajícím těla sud, nádoba ač krásná“ – str. 16. „slov dle Jobových škubati si vlasy, z nich 

pak Boku dutině uchystat si“; často opakující se zvolání „achich, achich“. I rytmus by, jak 

v rukopise naznačeno, měl na více místech býti upravenější. 

 Z rozkazu encykliky Pascendi dominici gregis musí církevní approbace takto zníti: 

 Nihil obstat.     č. 981. Imprimatur. 

 Dr. Alois Dvořák,    + PAVEL, biskup. 

 V Brně dne 17. února 1908 

 

Z prvu mne ty konzistorní „bizarnosti“ náramně pobouřily, nyní pak mne to baví jak onen 

stereotypní „nedvěd“ o masopustě. Abych pouţil jiného slova našich doktorů veleosvícených: 

v onom konzistorním stylu, byvše do něho jako citáty zasazeny, i verše církevních hymnův 

vyjímaly by se groteskně! Achich, achich. Nějak ten rytmus tedy upravím... Uvedu některé 

z oněch pokynův doktora Al. Dvořáka, při čemţ dejte pozor, ţe můj rytmus stojí na levici – 

doktora Dvořáka na pravici. Aby pak Vás to ještě více bavilo, myslete si třeba, ţe 

s p. doktorem Dvořákem zpívám dueto: 

Já:      Dr. Dvořák 

Tak orgány slavíka jsou    Orgány tak slavíka jsou 

 jiţ potrhány!     jiţ potrhány. 

  Já:      Dr. Dvořák: 

Děj tohoto ptáčete.     Tohoto děj ptáčete! 

  Já:      Dr. Dvořák: 

Skočivši na kříţe strom,    Na strom kříţe skočivši, 
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  jímţ...      jímţ... 

 

  Já:      Dr. Dvořák: 

Vše, cokoliv mého jest    vše, co mého jenom jest… 

  Já:      Dr. Dv.: 

a jejímiţ svatými pouty    jejímiţ byl svatými... 

  jat a svázán  

 

Já:      Dr. 

a s plačícím plakat     s plačícím téţ plakat 

  Já:      Dr. 

Šťasten, kdo za doby té...   Šťasten za doby té, kdo... 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Summa summarum = prokletí básníka. 

 

Dnes mi psala Jirsova, ţe mi pošle do St. Říše na intence. Peníze ty mi neposílejte, avšak 

seznam intencí a velikost obnosu za ně mi sdělte. 

 Rád bych v náleţitosti Slavíka sv. Bonaventury začal vyjednávati s Preissigem. Velice 

bych rád. Nechtěl byste to zprostředkovat? A chci tu práci dedikovat hraběnce Attemsové. 

 Psal jsem dnes rovněţ Fenclovi. 

Váš s pozdravem na všechny 

 

Jakub Deml 
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188 

12/3 08 

 

Milý pane 

Floriane, 

 

posílám Vám opis svého listu, jejţ současně posílám ordinariátu přes p. arcikněze 

v Dalešicích. 

Dnes mi píše Kateřina z Mutěnic, ţe není ţalována. 

 

Jakub Deml 
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189 

Ve svém odpočinku v Babicích 

13. března 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

kdyţ uţ jsem tak tím spisovatelem, musím Vám napsati, nač se mi včera nedostalo času. 

Kterak by se dostalo, kdyţ celý den, od Boţího rána do půl druhé hodiny v noci strávil jsem 

jednak sestavením, jednak opisem oné sólové partitury, která dnes ráno ve dvou exemplářích 

byla předána poštovskému pacholku v Lesonicích, aby ji neporušeně a udatně zatroubil pod 

okny biskupské, nejdůstojnější Rezidence nad Zeleným Trhem a před okny Vaší slovutnosti, 

kterou bych nazval Boţskou, anţto jest neviditelná jak nadobyčejná díra... Napadla mi zde 

totiţ ona španělská anekdota o tom králi, který tím více rostl, čím více ho ubývalo. Ostatně se 

mi zdá, ţe symbol díry pro svou hloubku a ohledně svých cirkumštancí dobře by se byl hodil 

takovému Ruysbroecku Podivuhodnému a kterémukoli velikému Bláznu Svaté Církve 

Římskokatolické. 

 Kdyţ jsem včera panu auditorovi přečetl svou repliku na ordinariátní Imprimatur 

Slavíka, vzplanul pan farář svatým ohněm, vzlétl do oblak jako královský kondor a řekl 

hlasem, podloţeným zvukem spěţe: „Tak slušný a spravedlivý a pro pana biskupa čestný list 

jste ještě nenapsal. Pan biskup v něm dostává také peprnou lekci, ale tak, ţe ho před jinými 

nezahanbujete. On toho zaslouţí, protoţe měl vyslechnout i druhou stranu, dle zásady: 

audiatur et altera pars
60

 – a ne Vás trestat a pana Floriana odsoudit. Proč pak nebyl tak 

opatrným a nezeptal se mne, Vy u mne přebýváte, pan Florian sem chodí, takţe Vás oba 

mohu dobře znát – proč se neinformoval?“ 

 Toto čestné svědectví neopomenu předloţiti nejdůstojnějšímu biskupskému 

ordinariátu s nekolkovanou ţádostí o církevní aprobaci bez nároků na Imprimatur. 

 Jak vyšlehne trochu spodního ohně, ba ukáţe-li se jeho neviditelná jsoucnost sebe 

slabším, ale patrným zemětřesením, takţe se hodiny zastavují a obrázky na stěnách odkloňují 

a padají za lenošky, postele a na tepichy: tu chvíli národové umlknou, oslice prorokují, 

chrámy září, peklo obnovuje svou autoritu, neboť jest Fase, tj. přechod Hospodinův, jak praví 

kniha Exodus v kapitole dvanácté. Pozor všeobecně volící dobytku, habtacht ocasy: Syčák 

jde! 

                                                           
60

 Budiţ slyšena i druhá strana. 
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 Víte, proč jest substancielně nutným poţadavkem Bytosti Boţské, aby byla 

Všemohoucí? V případě opačném i pro Ni měl by platnost 62§ obč. zák. o ţebrání. 

 Ten výron z Nového Jičína vzal jsem s uspokojením na vědomost. Rovněţ i oněch 

25 K z Velkého Meziříčí. I to, co jste učinil Léonu Bloy: Pán Bůh mu toho poţehnej a naspoř! 

 Jak Vám člověk dá „něco od oběda“, uţ ho pozdravujete srdečně: ale Josefku to přece 

nerozehřívá k pýše, protoţe ze mne dýše na ni kompenzující mráz. Habeat sibi; děvčatům 

náramně sluší uctivá bázeň. 

 Mussotter mi hned druhý den poslal první svazek Blahoslavené Dolmenské, takţe 

mám nyní první a úplné vydání Anny Kateřiny Emmerichové. Lacino, za 15 Marek. Fenclovi 

je vraťte. 

Nezapomněl jsem prositi svatou Františku, aby poslala dva anděly: jednoho k Vám 

s poţehnáním, a druhého na mou sestru do Jinošova. 

Dixi 

 

Jakub Deml, 

sakramentsky katolický a nejšpinavější 

sluha Kristův 
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190 

Babice 15. 3. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

do třetice všeho dobrého. Tuto máte opis mého listu, jenţ dnes ráno, tj. v zábřesku neděle 

Reminiscere, coţ znamená v jazyce českém tolik jako Rozpomeň se, pod sedmerou pečetí 

letěl do Brna k Jeho Milosti biskupu Pavlovi. Jest to vlastně jakýsi kompletář k oněm 

Nešporám, které den předtím ritu duplicis Primae classis za assistence pana doktora Dvořáka 

zpíval jsem Nejdůstojnějšímu Ordinariátu. Pro pana biskupa oba listy mohou býti uţitečnou 

postní meditací. Musím říci: svatopostní meditací. Jeho Milost měla by se mi odvděčiti 

nějakým vyznamenáním, neboť před ní vykonávám obřad, jenţ byl doposud vyhraţen 

hodnosti papeţské, a to ještě jen při intronissaci, tedy jednou za celý ţivot; míním zde pálení 

koudele, doprovázené slovy: Sancte Pater, sic transit gloria mundi!
61

 Takto pomíjí sláva světa. 

Svatá Mechtilda by neváhala tvrditi, ţe svatý Jan Křtitel uţ to dělal Herodesovi, místo 

koudele pouţiv své hlavy. A hned by doloţila, ţe oheň a krev je jedno, coţ Drummont neví. 

Ať je to tak nebo onak, beze skrupulí si přečtěte i tento můj „výnos“: jest to sice záleţitost 

„čistě církevní“, ale Vy jste ji nevyvolal, aniţ spáchal. Podotýkám to proto, aby se, dle 

příkladu Abrahamova předešlo veškerým rozepřím, coţ v řeči kupecké čili v jazyce našeho 

a budoucího století znamená, ţe „čistý výnos“ připadne mně, a ne Vám. Vy za to „zkrátka 

nemůţete“, jako „za to nemohl“ onen sedlák, jehoţ kráva „podívala se“ do výkladní skříně 

s dámskými toaletami: Obchodník byl „bez sebe“, ale celé město mělo gaudium. V morálce 

pak jest zásada, ţe prospěch jednotlivce má ustoupiti prospěchu Celku. Kam to člověk 

nepřivede s morálkou! 

A kdyby si přibral na pomoc i ostatní teologické disciplíny: to by musel být opravdu – 

osedlán předurčením k svatosti, aby „to nepřivedl“ aspoň na třetí stupeň blbství, kdyţ ne 

okamţitě pekla! 

Račte porozjímati i Vy o tomto (biskupovi) a předešlém (ordinariátu adresovaném) 

listě, a ve čtvrtek, to jest na Váš svátek mne navštivte. Kdybyste se nedostavil, nemohl bych 

Vám (povaţte „to“) – gratulovati. Nuţe, Vy přijdete. Nikterak se nelekejte zástupův, kteréţ 

toho dne u zboţném zanícení vůči Ochránci Církve připutují do fary babické. My (totiţ Vy 

a já, to jest dva) spokojíme se místností nejzazší (jak víte, v Babicích je záchod v předu, čili 

                                                           
61

 Svatý otče, tak pomíjí světská sláva! 
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má přednost, an se nachází hned naproti farní kanceláři, tvoře) jak by jistě řekla svatá 

Mechtilda (šlechetný)! (protějšek Raiffeisence, jsa jen v povětří pěkně oddělen Bílkovým 

kahancem – tady mi napadlo, co říkával slavné paměti náš profesor matematiky: „závorky 

uzavřít, aby prasátka neutekla“ – nuţe: +) (Tak co jsem to chtěl říci: ţe abyste mne ve čtvrtek 

navštívil. Však můţete se zase jednou „dobře pomít“, uţ tři neděle tluče Verunka cukr)! to se 

Vám lesknou oči, viďte?) – a pak máte u Josefky zase oko – jak vidíte, nemohu se z toho 

našeho ráje dostat! 

 

+ (od první závorky) aţ po tuto hvězdičku+) nedoporučuje se dětem, protoţe děti mají se 

cvičiti v duchu veselosti, ana těţší práce mohla by ochromiti jejich vývoj! 

 

Uţ mi to všechno odpusťte, nebo neodpusťte, jen ve čtvrtek přiďte. Ukáţi Vám nový dopis 

Ottův, smíte si zde přečíst psaníčko Kateřiny z Mutěnic, smíte si zde vyzvednout potěšení 

Vyhnánkovo, můţete se dovědět, ţe jsem jmenován arcicenzorem přes všechny cenzory 

a cenzůřata veškerých „stávajících“ jakoţ i „býti majících“ – uţ se z toho nevymotám: 

vikariátů (!!) diecéze brněnské (tak to dopadne, kdyţ hora porodí myš!) – „item“ můţete se 

zde osvěţiti na duchu (musím říci na duchu, protoţe jsem toho zatraceného kouření ještě 

nenechal), anţto není vyloučeno, ţe Vám mohu podstrčiti (dnes ne, ale do čtvrtka vzhledem 

k mé lehkomyslnosti je tak blízko, jako z Amsterodámu na Popokatepetl) nějakou korunku: 

beztoho uţ jste zas dluţni „za mlíko“, ale to Vám povídám: dostanete-li ještě někdy ode mne 

na mlíko, musíte mi od Nechvátalů donést kvitanci! Jestli Vás to uráţí, dávejte vinu sobě: 

dnes jsem šel s Vostudou aţ do Cidliny, najisto Vás čekaje! Tak vidíte, kdybyste byl býval 

přišel, nemusel jsem se já takhle zlobit a „uţírat“, a mohlo se to spravit všechno „v dobrotě“. 

Pán Bůh Vás potěš, On jediný opravdu stále ještě svítí na dobré i zlé, ku kterýmţto 

poslednějším počítá se i tuto krotce podepsaný 

 

Jakub Deml 

kněz, jemuţ se ještě „mnoho“ 

musí odpustit 
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191 

23. III. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

předně s velkým povděkem kvituji dva balíky: ruční papír, pečetní vosk, péra, punčochy, 

kapesníky, Orderika Vitalise, S. Jana Damascenského, Wildeovy básně a Moderní revui 

(vlastně Bílkovy dřevoryty, neboť po moderní revui mi pranic není). Nevím, co mi způsobilo 

větší radost, to jen skromně poznamenávám, ţe Anna měla největší radost z – punčoch! Ještě 

kdyby prý tak přišel můj kufr! Hle, jak mohou býti cesty rozličné, kdyţ vůli máme všichni 

rovnou... 

Abych nezapomněl (a toto byl původně jediný důvod, proč k Vám dnes mluvím): 

prosím Vás velesnaţně, abyste pro mne přeloţil co moţno nejdříve onu malou kníţečku o bl. 

Johance z Arku. Velmi potřebuji dobrých povídek, zvláště těch, „jichţ moţno pouţíti 

pedagogicky“, nestřihám sice ušima jak onen typický kantor z Rilkeovy povídky, avšak Vaše 

veliká úcta k blahoslavené Rytířce (uţ jsem to tak napsal!) sjela na mne jako blesk na 

telegrafní tyč (!), a vím, ţe „nebude nemístno“ po Kryštofu Kolumbovi objeviti našim 

křesťansko-sociálním opicím i tuto Orleánskou Květinu. Přání mé jest jasné. – Váš překlad 

Rosellyho de Lorguesa čtu jedním dechem od neděle. Ţe dnes nejsem ještě hotov, stalo se 

jedině tím, ţe mezitím odpisuji na některé listy a chodím více ven: poznal jsem tuto neděli, ţe 

mé tělo stejně jako duch potřebují větru a hlasů lesních. Denně uháním s Vostudou a psicou 

aspoň jednou ven a aspoň na dvě minuty zastavuji se v lese. S větrem jsem se neobyčejně 

spřátelil; potřebuji ho jako vína, fajky, plzeňského, a proto jsem řekl: „uháním“. Nevím, čím 

to jest (abych pouţil tohoto nejhloupějšího z hloupých obecných rčení), ţe tolik potřebuji 

země a především větru – a organického, přírodního zvuku – a větru, který jde proti – i toho 

druhého. Uvědomil jsem si to tuto neděli: velmi pravděpodobně po četbě Kryštofa Kolumba 

z Vašeho překladu. Rád bych někam daleko jel – nejraději po tom, co se vlní – a vzduch 

velmi dobře vyvolává asociaci vln a všeho, co s tím souvisí. 

 Toť kniha neocenitelná; jedině to mne mrzí (pociťuji tu a tam při četbě), ţe Vám 

nedovolili ti spořivci z Dědictví (míti dědictví a spořit!) překládati prvé, úplné vydání! Pro 

mne jako pro kaţdého – řekněme hlubšího člověka velkou cenu mají podrobnosti 

a jednotlivosti, zvláště kdyţ se jedná o osobnost a kromě toho takového rázu jako Kryštof 

Kolumbus! Jsem přesvědčen o jeho svatosti. Na mnohých místech zavanulo na mne z této 

Osobnosti tolik Zázračného, ţe se mi zkrátil a zrychlil dech, a aby se prodlouţil, byl bych 
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musel povoliti slzám, které se chytaly očí jak rozesmáté, šťastné, bezpečné děti plotu v 

zahradě, dívajíce se skrz latě, nebo lépe zubíce se na milovaného Mimojdoucího... 

 Dávno jsem nečetl takovou báseň, které se nemůţe říci sen. A dávno, velmi dávno 

neviděl jsem tolik snu v ţivotě jednoho člověka… Mluví-li Roselly de Lorgues o jeho „duchu 

generalizačním“, toţ bych řekl, per analogiam,
62

 ţe Kryštof Kolumbus zahrnuje ve své osobě 

všechno kouzlo s ním umírajícího Katolického Středověku. Co pravím zahrnuje: on jest 

vtělenou jeho generalizací, vrcholným typem, posledním Mastodontem Katolicismu, jako 

Léon Bloy posledním jeho Lvem. Myslím totiţ, ţe mastodonti byla zvířata mlčenlivá, hrozně 

mluvící jedině svou velikostí, dnes, jak známo, velikost sama nestačí. 

 Dnes večer přečetl jsem p. auditorovi, na jeho ţádosť, an jsem mu vypravoval 

o „svých“ objevech v Západní Indii, 45 stran z Lorguesa. Poslouchal velmi chutě a nakonec 

pravil, ţe v tom díle není pranic zbytečného. 

 Svému bratru Josefovi poslal jsem (jest to týţ, který tehdy přijel do Staré Říše pro můj 

„nábytek“) ku jmeninám pohled z Japonska. Tento můj skutek opět inspiroval druhého bratra, 

poštmistra Antonína, a co mi píše, můţete čísti na lístku přiloţeném. 

 Avšak neporovnatelně moudřeji neţ česko-moravský klérus píše mi Kateřina 

Brablecová; z obavy, ţe by všichni poštovští ďáblové, ďáblíkové a ďáblíčkové (věřím pevně 

v existenci ďábla, snad jediný z ţijícího kněţstva) tento dopis hleděli ztratiti neb aspoň 

poskvrniti, neposílám jej. Dnes uţ jest půl jedné o půlnoci, a proto jindy Vám ho opíšu, ač 

nepřijdete-li do chvíle té. Svého Proroka jsem v předposledním odstavci doplnil několika 

dobrými větami, z nichţ jedna představuje očím „Ruku (Boţí), která drţí napjaté šňůry všech 

světů, k šílenství roztočených“. 

 

Váš 

Jakub Deml 

                                                           
62

 Podle obdoby. 
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192 

24/3 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

Fenclovi jsem odpověděl. 

II. vydání (neúplné) Kateřiny Emmerichové, které dává Studiu, bylo by záhodno 

nabídnout Ottovi, co myslíte? 

Téţ Otto mi dnes píše, a oznamuje, ţe obdrţel jiţ odpověď na novicmistra 

beuronských z Prahy. Má chuť tam do Emauz vstoupit a ţádá mne v tom o radu. Hodlám mu 

to rozmluvit, neb aspoň ho zdrţet. Jeho dopis (Ottův) pošlu Vám zítra, nepřijdete-li. 

de Lorguesův Ţivot Krištofa Kolumba jsem dnes za velikých otřesů vzteku dočetl. Té 

hanebnosti Dvorův! Uţ je toho mnoho nadrţeno, a věru musíme ţasnout, ţe Panovnice Dvora 

Nebeského na La Salettě ještě s lidmi mluví – a nemusíme se divit, ţe pláče – ale teď uţ je 

toho věru dosti, povídá Luccheni Španělský. Víte, co mi napadlo dnes při meditaci 

o Kolumbovi? Lid moravský jest právě v takovém postavení vůči své duchovní a světské 

vrchnosti jako ti ubozí indiáni vůči arci-Španělům. – 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Pan auditor je stále roztomilý. 
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193 

26/3 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

na přiloţené listy jsem odpověděl. Přijdete zas brzo k nám? Já teď na nic jiného nemyslím, 

neţ na nějaké drama, kde by příroda a člověk vystupovaly pospolu. Báseň, i básnická próza 

zdají se mi nedostatečny k tomu, co chci vyjádřit. Chtěl jsem ustavičně vyjádřit ţivot, tj. věci, 

které nijak nenudí, kde všechno jest nebezpečné, a proto bdělé, i poznávám, ţe to nelze jinak 

leč formou dramatickou, jak říkají. Mám co říci, ale hledám ustavičně rámec... 

 Co je u Vás? Jak s Hellem? Tomu Vernerovi do Jihlavi pište, ať si přispíší a drţí 

slovo! – Včera, o tom svátku, měli jsme zde (naneštěstí) návštěvou jakého soudního radu 

doktora Onze z Třebíče: co jsem vytrpěl! 

 Byrokrat v uniformě s rozetami a se šavlí – naškrobený byrokrat, učený osel, jenţ 

neúnavně odříkával vlašský Otčenáš a chorvatské Zdrávas, a prosil mne o intervenci u Msgre 

doktora Stojana, aby byl přeloţen do Brna! – Ach, ti spoluţáci toho nešťastného pana 

auditora! Poněvadţ pan auditor měl kázání, bylo mi uloţeno toho milého pana radu přivítat 

a poctít, aţ s ním Petřík přijede z Kojetic... A tak jsem ho poctil. 

Já nevím, proč nyní všichni páni radové v uniformách jsou tak poboţni! Jest to 

nesnesitelné, kolikrát ti lidé se zpovídají, do Maria Zell chodí – zatracená pakáţ! 

Pan auditor to cení jako osel. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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194 

1. IV. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám těchto tré přípisů brněnské konzistoře na uváţenou, zdali jest dobře, abyste se 

zdrţel svého úsudku přede mnou o věcech, jakkoli kléru se týkajících. Mimoto Vás prosím, 

abyste mi tyto tři přípisy buďto donesl, nebo co nejdříve poslal, neboť musím na ně 

odpověděti. Pýcha, hloupost, arogance atd. v brněnské konzistoři převládají. Pan biskup si 

zakazuje moje dopisy… 

Smějte se! 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Ubohý pan auditor jest mou důtkou zahanben!! 
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195 

3. IV. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám dopis Ottův, Fenclův, Wagnerův a Válkův. Vyhnánkovi a Vernerovi jsem psal 

rekomandovaně o urychlení tisku. Ottovi jsem odpověděl, aby pan Wagner přijel na nocleh do 

Babic, neboť pan auditor motu proprio
63

 jej pozval; z Babic druhý den ráno, tj. nejspíš ve 

středu týdne pašijového, přijdeme k Vám. Otto Vám oznámí, kdy bude v Babicích hrát 

Bachovy fugy. 

 Fenclovi napište, co má učinit s tím Hyperionem, má-li to abonovati, čili nic. Nemá-li, 

pak ten milý Hyperion vraťte, jak si Fencl přeje. 

Ten Fenclův farář jest nerozeznatelně podoben Bouškovu děkanovi. Chichichi, smějte 

se, děti! Spisy sv. Brigity, jeţ mi Fencl daroval, mi příleţitostně (tj. aţ budete mít 15 krejcarů 

na frankaturu) račteţ poslati. 

 Dnes odesílám konzistoři do Brna: 

 

1.) ţádost o imprimatur svého čtyřaktového dramatu, jeţ jsem 

pokřtil jménem Exodus, 

2.)    ″       o podporu z některého fondu konzistorního, 

3.)    ″       o imprimatur pro hrst svých Aforismů. 

 

Dnes, jak vidíte, psal mi i dr. Jan Zavřel, profesor reálky v Hodoníně, autor „vosího 

oka“, a tituluje mne „milý příteli“, coţ mne těší, a také se mu za to na útraty doktora 

Al. Kolíska hodlám odvděčit. Peníze jsem ještě nedostal. Moţná ţe by Vám neškodilo, 

kdybyste sem v neděli zas přišel. Pozdravuji Evu co nejsrdečněji. 

 

Jakub Deml 

 

Dnes tady byl na pohřbu a na obědě bohoslovec Roupec z Bulíkovic a byl tak skromný jako 

bohoslovec Václav Ševčík z Dobronic od Běhařovic – Má ten milý Pán Bůh dost co dělat 

s námi vysvěcenými! 

                                                           
63

 Z vlastního pohnutí. 
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196 

6/4 08 

 

Milý pane Floriane, včera jsem dostal dopisy Fenclovy a dnes Váš rekomandovaný. 

V podivuhodné shodě zároveň s listem Vaším dostávám list od doktora Kupky, jak se zdá 

nejstatečnějšího z diecesaních cenzorů. Pravím nejstatečnějšího, neboť jsou všichni stejně 

moudří. Hloupost nemusí se totiţ zazlívati nikomu, anţto moudrost jest jedním nevím z kolika 

darů Ducha svatého, coţ znamená, ţe člověk nemusí mít všechny, aniţ by byl zatracen. Ten 

dr. Kupka vskutku mne těší, anţto jest to ten, kterého jsem vezdy povaţoval za nejhloupějšího 

ze všech brněnských doktorů. Hle, jak zdání klame. Myslím totiţ (ve své nezkrotné pýše), ţe 

vrána k vráně nesedá. Dr. Kupka. Jest to ten, který se z brněnských doktorů nejdříve zklamal 

ve svém „úsudku“ o květech a plodech (mluvím jako sv. Amedeus, biskup losaňský, ač 

daleko nejsem svatým) Jakuba Demla. Toť on musel z úst Františka Salesia, nyní arcibiskupa 

olomouckého, slyšeti chválu bezpodmínečnou o první homilii téhoţ proklatce Demla, kterou 

on prohlásil (příliš rozpačitě a předčasně) za – apokalyptickou! Druzí páni doktoři, nespálivše 

se tak okatě, nepřišli ještě k rozumu a staví se proti mně na zadní nohy. Kdyby se tak všichni 

spálili! Mám doktora Kupku vskutku rád, má dobrou paměť a dovede zapomenout. Všichni 

ostatní uţ na toto tajemství mezi mnou a jím zapomněli, on si je pamatuje, a třebas nechápe, 

přece je přesvědčen, asi jako zvíře, ţe jsem člověk, a ţe tudíţ mám lepší rozum neţ dobytek. 

Dr. Kupka jest roztomile, od své první (výše uvedené) nehody, opatrným a – miluje mne, 

a ctí, a pomáhá mi. Bůh má vskutku neobyčejnou paměť a vede všecko – k dobrému. Ach, já 

hříšník! Z tohoto případu nad slunce jasněji poznávám, ţe k moudrosti pranic nenapomáhá 

studium, nýbrţ vlastnoruční – blamáţ! Tehdy, kdyţ dr. Kupka byl tak okatě a nehorázně před 

celým IV. ročníkem bohoslovců kompromitován, neboţtík páter Josef Polák, a ostatní 

„modernisté“ (pater Tomášek, Gryc, etc. etc.), nemýlím-li se, odnášeli mne na ramenou 

z presbytáře, odkud odešel František Salesius biskup, druhý můj kritik... 

Mám toho pana doktora Kupku ze srdce rád. Ačkoli jsem mu v posledním dopise (asi 

před 3 dny) vylil svůj úsudek o nejdůst. konzistoři a jejích cenzorech, pranic se nezarazil, ţe 

Plešky a Dvořáky nazývám eufemisticky čistokrevnými osly a darebáky – a píše mi obratem! 

Jako prohnaný ţid očekávaje tuto lásku od doktora Kupky zcela vypočítavě, oznámil jsem mu 

ve svém listě, ţe píšu nejdůst. konzistoři, ţe bych si přál, aby cenzorem mého dramatu 

Exodus ustanoven byl profesor teologie dr. Kupka. Dr. Kupka tuto moji poznámku náleţitě 

ocenil, jak vidíte. Ano, v mé moci jest jmenovati cenzory a rozdávati moudrost a slávu 

i v „poradním sboru“ biskupském. Rozluka v konzistoři jest patrná, dr. Kupka nikdy nebude 
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proti mně – a to znamená, ţe ani Msgre Adamec. A jestli dr. Kupka a Msgre Adamec, tedy 

ani někteří jiní... Jak patrno, trhlina v „nesešívaném rouchu“ biskupa Huyna (arciničemy) se 

mi daří, a pomsta Hospodina vyhlubuje jámu Jeho Milosti. Není přece moţno, aby 

nepomstěna zůstala hrubá křivda, kterou hrabě Huyn, z dopuštění Boţího biskup brněnský, 

způsobil Vám. Ano, Vás tajemně mstí Bůh. Neboť já toho ani za mák nezaslouţím, a ve své 

velmi odůvodněné pokoře ani si toho nepřeju. Jak vidíte, všechno zrá. A biskup Huyn neokusí 

sladkých plodů tohoto léta; jemu zůstávají jen trpké podzimní trnky. On to chtěl. Dr. Kupka je 

kolegou a denním soustolovníkem ostatních doktorů bohosloví: doktora Neuschla, atd. Toť 

jsou členové konzistoře! Z toho jest zřejmo, ţe důtky mně z konzistoře adresované jsou blesky 

studené... Biskup Huyn jest tolik osamocen, ţe nechce, abych jemu psával... Jen já vím, co je 

to za slabost! Odvrací tvář svou ode mne, aby nebylo vidět, ţe se – stydí! Bůh mu těchto citů 

naspoř! Mezi jiným psal jsem doktoru Kupkovi, ţe jestli si konzistorní cenzorové budou tak 

počínat jako redemptorista Plešek a dr. Dvořák, pak ţe musejí převládnout stotisícová vydání 

Emila Zoly, Mantegazzy – a z katolíků ţe se kromě hlupáků neodváţí nikdo psát. Dr. Kupka 

to uzná. On pracuje v katolických spolcích a ví, jaký je nedostatek ušlechtilejší četby. Téţ 

jsem mu psal, jestli se u nás nedovolí, aby o věcech, ať tak dím „erotických“, mluvili svatí, ţe 

o tom nepřestanou mluvit sviňáci! A Dr. Kupka vlídně a obratem mi odpovídá. Moţná, ţe 

mám větší moc v naší uţ neodvratně zatracené veřejnosti, neţ se mi zdá. – Konzistoři poslal 

jsem kromě ţádosti o imprimatur pro drama Exodus a Aforismy téţ ţádost opětnou o podporu 

z některého fondu. A psal jsem, ţe sice pan auditor dává mi zdarma celé zaopatření, ţe však 

mám jiné nutné výlohy s knihami, které nelze nalézti v ţádné ani alumnátské, ani klášterní 

bibliotéce na Moravě a v Čechách, dále s cestami, korespondencí atd. Zkrátka, ţe jsem 

pasivní. – Ve zmíněném Exodu uplatňuji Vaše Kruhy. Téţ sochu Panny Marie Lasalettské. 

Uţ napřed vím, jak cenzor bude prskat! Inu, jsem náramně na posudek zvědav! Ku konci 

dramatu hoří Evropa a kapitán troubí slavné „Exultet“. Inu, jsem zvědav! Dnes psal jsem do 

Ehrenhausenu stran moravské univerzity; opis tohoto listu poslal jsem Fenclovi, od něhoţ to 

dostanete. Anna a p. auditor Vás pozdravují. Josefka zpívá. – 

 

Váš věčně nezdárný 

Jakub Deml 
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197 

7. IV. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám překlad onoho Listu, který v originále začíná slovy: „Delatum sodalibus 

Benedictinis munus...“
64

 Z této Epištoly nejvíc se mi líbí věta, kterou jsem v překladě 

i podtrhl; řekněte Hladovskému, aby si na ni vzpomínal ve chvílích smutku a malomyslnosti: 

„ti, kdoţ dobrým věnují se studiím, štědrýma rukama mají býti podpíráni.“ (Qui bona 

impendunt studia, liberalibus debent manibus fulciri.) Impendere znamená vlastně 

vynakládati, náklad vésti. Takţe zcela dobře mohlo by se přeloţiti s nepodstatnou změnou 

takto: ti, kdoţ dobré vydávají Studium, musejí být od kaţdého ze všech sil vydrţováni – 

neboť konají dílo nejpřednější – opus praestantissimum!
65

 A ten milý Pius X., zrovna jako by 

nám viděl do ţaludka, také praví: „talis agitur res, quam animis aggredi et perficere necesse 

est curarum et festinationis expertibus!“ Čili po česku: „o takovou jedná se věc, k níţ je třeba 

přistoupiti s myslí celou, všech starostí a spěchu prostou!“ – Jak oslovsky prorokovali, kdoţ 

Vás nazývali lenochem! 

 Z téhoţ Listu rovněţ jsem pochopil, ţe se jedná o to, nikoli Písmo svaté opravit, jak 

ustavičně ţvaní modernisté, nýbrţ vynajít či (jako Ameriku) objevit původní překlad 

sv. Jeronyma!!! Nikoli tedy najít něco nového, nýbrţ objevit a uplatnit to Staré. Pius X. 

vskutku nic jiného si nepřeje leč obnoviti všechny věci v Kristu – v tom „Starém dnů“... 

 Jak vidíte z listu Jirsové, přijdeme tuto neděli k Vám. A jak vidíte z dopisu jihlavského 

Vodičky, nemám ani halíře. Ale z toho si nic nedělejte, anţto Vy jakoţto poslušný Syn 

Svatého otce, máte se oddávati studiím s myslí všech starostí prostou! 

 Dnes, ustrnuv se nad p. auditorem, jenţ od časného rána do 1/2 10. slouţil Bohu 

v Lesonicích a v kostele, doprovodil jsem ho do Šebkovic a tam za něj převzal jednu hodinu 

v II. třídě. Kaţdý hlupák, jakýmiţ slynou a jsou všichni kantoři i se svými inšpek+tory, by 

řekl, ţe jsem nic neučil, zatím však děti se se mnou smály půl druhé hodiny. Vypravoval jsem 

jim o králi Ferdinandu Katolickém, a o tom, jakou čeládku dostal blahoslavený Kryštof 

Kolumbus na cestu do Ameriky. Děti mně povídaly, ţe Kolumbus měl 120 – soudruhů! 

Srdečně jsem se rozesmál (čímţ ovšem v neváţnost upadla autorita zemské školní rady), 

                                                           
64

 Povinnost přenesena na benediktinské mnichy. 
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 Nanejvýš vynikající, znamenité dílo. 
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a proto jsem jim o těch „soudruzích“, o králi Ferdinandovi (chichichi, to se mu děti nasmály!) 

něco historického vypravoval. Rozumí se, ţe o Kolumbovi mnohem víc. 

 Děti chudáci se těší, ţe k nim uţ pořád budu chodit! Proč je hloupí rodiče nepošlou – 

za mnou? 

Zdalipak byste řekl, ţe jsem v Exodu uplatnil Vaše Kruhy? Och, cenzor konzistorní 

dostane z toho aspoň – běhavku! – Uţ jsem načal latinský dopis misionářům japonským 

v Kumamotu, aby nám poslali dobrý papír! Podělím se s Martou a Metodějem •. Ještě jednou 

srdečný pozdrav Hladovskému! † † † † † 

 

Jakub Deml 

 

Ten soudní rada Dr. Onc napsal p. auditorovi, ţe P. Jakuba Demla pozdravuje, a ţe Babice 

jsou nejčilejším střediskem teologické literatury na západní Moravě! 

Pan auditor 
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198 

7/4 08 středa 

 

Milý pane Floriane, 

 

priusquam appaream ante faciem Tuam,
66

 porozjímejte ještě o posledním výnosu brněnské 

konzistoře (č. 1757, z 2. dubna Léta Zatracení 1908), jímţ se popravuje dílo sv. Hildegardy, 

Vámi tak milované, a jímţ se nám podává nový nezvratný důkaz, ţe naše konzistoře jsou 

posedly, a sice nejrozšířenějším ďáblem tohoto desítiletí: hlupstvím. – Příští neděli mi o tom 

více povíte. Kterou chvíli se dostavím, nemohu věděti (budou tu dvoje Sluţby Boţí), ale ať 

nezoufají ti, kdoţ mne u Vás čekají. – Dnes ráno odjel p. auditor do Starče na vizitaci, ač 

nevyspalý, ač zemdlený, ač pršelo a vítr duněl. Přátelství jest věru věc tak zázračná, ţe se 

vyskytuje dnes u nás jen jako vlk za nejtuţší zimy, a tak silná, ţe křísí z mrtvých, jenţe tohoto 

posledního divu není dnes potřeba. Ve svém pozvání stařecký pan farář ani o mne nezavadil. 

Pes můţe být sice němým, jak vysvítá z biografie blahoslaveného Kryštofa Kolumba, nebo 

lépe řečeno z etnografie amerických indiánů prvních 15 století po Kristu, avšak pro jisté věci 

má dobrý čich. Tentokrát p. auditor mnoho mne nenutil, abych jel s ním. Řekl jsem mu, ţe 

vzkazuji nejhlubší úctu panu viceděkanovi (tento pán vzbuzuje ve mně skutečně úctu 

neobyčejnou, maje veliké movité jmění) a pozdrav srdečný P. Pexovi (jenţ mi občas dává jako 

raubířovi). Ještě něco: slečna Jozefka dnes mi ochotně a horlivě bílí jizbu. – Před několika 

dny se mi zhnusilo staré červené víno, o čemţ Anna ví, ale p. auditor ne. – A tak jsem Vám 

řekl asi všechno. 

 

Josepho Florian a secretis 

Jac. Deml 

 

Lidé si zde vypravují, ţe pan auditor předevčírem zaopatřoval lesonického pana doktora, ţe 

„drţel tak velikou řeč, ţe všichni plakali“. Mně to řekl sekretarius Anna, ale pan auditor ani 

muk: byl jen nápadně unešen. 
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 Neţ se objevím před Tvou tváří. 
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 Ubozí, nezaopatřovaní Chudí! 

 Ani mrtví – Brigita, Hildegarda – nesmí k nim! 

 

• 
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199 

14. 4. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

Jirsové uţ jsem psal. Pan Wagner, jak vidíte, nepřišel. – Na neděli Květnou zemřeli v našem 

okolí dva lékaři: Dr. Váňa v Budějovicích a Pospíšil v Lesonicích, o kterých jsem Vám 

vypravoval. Zemřeli týţ den! Váňa ráno, Pospíšil večer. 

 Den nato, tj. 13. dubna, rusínský studující Sičinský zastřelil ve Lvově haličského 

místodrţitele hraběte Potockiho: kvůli posledním volbám... 

 Kdyţ strom fíkový vypouští pupence, víte, ţe blízko jest léto. Nivy bělají se ke ţním. 

– – – 

Hlas má na to oslovskou limonádu. – Dr. Al. Kolísek nazývá v Hlase Tolstého pátým 

Evangelistou! – Vilímek vydává souborné spisy Emila Zoly. 

Bylo by právě na čase, abyste Vy vydal Léona Bloy Obviňuji se. 

Trnka by to rád tiskl. 

 Nemohu Vám říci i dnes leč to, ţe chov vepřového dobytka se stále vyplácí. Konzistoř 

i letos odmítla mou ţádost o podporu. Kníţe-arcibiskup Theodor mlčí. 

 Nepřijdete-li spíš, v Pondělí velikonoční jistě přijděte do Babic! Vyjděte hned po mši. 

Váš v jistém smyslu věrný 

 

Jakub Deml 



327 

 

200 

15. IV. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes byl tu pohřeb lesonického pana doktora. Hudba hrála a přišlo do kostela velmi mnoho 

lidí, kteří nikdy do kostela nechodí. Spousta cylindrů, dámských klobouků a závojů. Téţ 

budějovský hejtman se dostavil. Z kněţstva: oba Simonidesové, Stařecký, Čáslavský, 

Roketnický, Domamilský, Martínkovský a Litohořský. Já jsem to všechno ignoroval, a zůstal 

jsem bez rochety vzadu pod kůrem. 

Přišel téţ Otto Tichý, který mezi mnou a panem auditorem s jmenovaným klérem, 

jediný laik, zasedal při obědě na faře v Babicích. Otec Ottův a všichni ostatní odjeli dílem 

domů, dílem do Lesonic k doktorům hned po pohřbu. Otec Ottův, spatřiv mne při průvodě, 

vedle svého syna, přišel rychle ke mně a podával mi vesele ruku. 

Otta zůstal se mnou aţ do večera. Vyprovodil jsem ho aţ na císařskou silnici. Na cestě 

té jsem se dověděl, ţe domamilský farář, jeda z Babic odpoledne domů, nebezpečně se zranil, 

jeţto vůz jeho se překotil. Leţí v bezvědomí u kohosi v Martínkově a z úst hrne mu krev. 

Všechno křísení je marné. Jel tam za ním mladý doktor z Lesonic. I tento pan farář smál se 

druhdy Zjevení Lasalettskému. Nechci říci, ţe mu toho přeji, ale jistě se toho nenadál. 

Čekáme zítra nových zpráv o tomto pádu. – Šebkovský nadučitel p. Tobolka byl 

s p. auditorem včera u sv. zpovědi. 

Otto přijde do Babic v Pondělí Velikonoční hned ráno, a při ranní mši bude hrát na 

varhany. Zůstane ten den v Babicích na faře na oběd, i doufáme, ţe i Vy kolem poledne 

k nám zavítáte. Nezapomeňte přinést Ottovi Rosellyho de Lorguesa! Také mu tam něco 

připište. Otto snad bude míti dovolenou na delší čas. Je to vzácný a milý katolík. Nemohl se 

se mnou ani rozloučit. Pan auditor mě má pořád velmi rád a je velmi rozezlen na biskupa, jak 

nespravedlivě si počíná vůči mně i vůči němu samému. Pan auditor mi sděloval, ţe Vám musí 

na Svátky poslat nějaké peníze. Moţná, ţe zapomene. Ale jistě přiďte! Pozdrav Vám i Vašim! 

 

J. Deml 
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201 

23/4 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

v pondělí 27/4, to jest ode dneška za 3 dni, máme v Babicích vizitaci. Pan auditor pravil, ţe 

Vás srdečně pozdravuje a na ten den k hostině zve. Dělejte si, co chcete, ale jestli ten den, 

anebo denpřed tím nepřijdete, tak se ukoušu. Dnes je tady Otto. 

 Vzpomněl jsem si, ţe panu radovi Hlavinkovi konzistorní cenzura je daleko 

benevolentnější neţli mně. Hlavinka totiţ má aprobaci dřív, neţli sepíše své „dílo“. Hlavinka 

totiţ posílá svůj rukopis po kouskách přímo do tiskárny. 

Pan Tobolka, nadučitel šebkovský, jest posmíván a kárán v učitelském Věstníku, ţe 

chodí do Babic na faru, kde je „kaplan modernista“ a „farář nenávidí školu“. 

 Na výše řečenou vizitaci dostaví se i Otto z Martínkova. Pozval jsem ho k sobě do 

kaplánky právem deficientským, nezadatným. I bylo by více neţ záhodno, ba nanejvýš 

ţádoucno, kdybyste se v tu dobu dostavil i Vy. Jak vidíte, zveme Vás touţebně tři. Můţete-liţ 

odřeknout? 

Otto přijde jiţ v pondělí ráno, a co druzí budou se lopotit s katechismem v kostele 

a ve škole, my můţeme a budeme si hověti při vlastním Symposionu v kaplánce. Procházka 

do Babic rozhodně Vám škodit nemůţe, a ostatní zůstává při starém. 

Otto byl zde dnes od rána aţ do odpoledne. Čeká od Vás dopis, kdy přijdete s bratrem 

Vojtěchem, aby mohl vzíti z domu noty (Bacha, Liszta etc). Toho Cesara Franka hledejte. 

Pozdravuji i Vojtěcha i Hladovského. 

Nové vydání (Berlín) sv. Mechtildy objednávám. 

Kateřině dle Vašeho přání jsem psal. 

Kéţ máte jiţ celého Člověka i s Chudou ţenou! 

Bezvětří, ticho. Předevčírem byla zde zabíjačka. Celých 30 mázů sádla máme 

z „Ázy“, jak mu Josefka říkala; vychován byl, jestli si pamatujete, v kuchyni v bedně. – 

Ticho. 

 

Váš 

J. D. 
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202 

3. V. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

Durychovi i Fenclovi uţ jsem odpověděl. Jak vidíte, je P. Fencl hudebníkem. Neměl byste 

opomenout zasvětit ho do hudebních nadějí p. Martineaua a do prací Cesara Franka. Měl 

byste mu zapůjčiti příslušnou knihu (tuším Frankovu), kterou jsem u Vás viděl. Ajhle, Otto 

má přátele – terceto (počítaje i p. Durycha) je hotovo. Prosím Vás, sdělte mi okamţitě, zdali 

Vám Vyhnánek z Jičína odpověděl. Já jsem nemocen. Jak jsem přijel z Jihlavy, bolelo mne jiţ 

pravé oko a bylo zateklé, ţe i teď musím je mít zavázané. Píšu Vám jen levým. Nevím, co to 

bude. Oko mne bolí velice a je zapáleno. 

– Do třešťské záloţny mám platit 69 K (uţ jsem to poslal, Anna mi to sehnala) úroků 

a splátky, a jsem tam 450 K ještě dluţen. Ţádají novou směnku a na ni 2 kaventy: P. Ďáska 

a Jirsovu. Pan auditor sám se mi nabídl, ţe mi to všechno půjčí, abych do Třeště v tom smyslu 

psal. Takţe jsem vyvázl z úzkostí. 

 Pište mi hned pár slov! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Jak pan auditor pokračuje a pádí, můţete souditi i z toho, ţe si objednal a zaplatil nejen ono 

nové Oesterheldovo (Berlín) vydání sv. Mechtildy, nýbrţ i Dürerovu Apokalypsu a Richarda 

Kralika Goldene Legende s výzdobou Jiřího Barlesia! Vskutku, z pana auditora stal se 

Schöngeist! Kdybych ho nezdrţoval, všecko skoupí a vše zaplatí! 

 Jirsové i Ottovi jsem rovněţ psal. V oné předmluvě k Člověku neměl by být i P. Fr. 

Pokorný, farář z Mušova, a prelát a opat Metoděj Zavoral ze Strahova? 

 Pan auditor se svým jménem tam souhlasí, ba jest mu to milo. A coţ P. Josef Peksa, 

farář z Jaroměřic? Mám se ho optat? 
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203 

V den sv. Mučedníka 

Floriana 4. V. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes mi píše Kateřina z Mutěnic, ţe přijede do Babic tento pátek. Píšu jí, aby přijela (ona se 

ptá). Nyní já Vás se tázati osměluji, přijdete-li sem ji uvítati, anebo počkáte, aţ bychom přišli 

k Vám? Napište mi svoje dispozice ve věci této. Můj úmysl jest, jestli ţivou mocí v sobotu 

nebo dřív nepřijdete do Babic, ţe v neděli přivedu paní Kateřinu k Vám, a sice asi 

k polednímu nebo po poledni (po zdejší ranní bychom vyšli). Dnes byl u mne Otto a vesele 

pověsil alumnát na hřebík. Byl uchvácen uměním Dürerovým a […] 

 Kdybyste přišel sem, mohl byste uvidět Barlösia a potěšit pana auditora, jehoţ velmi 

zaujaly moje improvizace z Té, která pláče. 

Prosím Vás, pište mi okamţitě; jinak to zase špatně zaranţuji. Pan auditor Vás 

pozdravuje (celé dni leţí teď v Rohrachrových katalozích a všechno chce kupovat) a zve Vás 

sem. – Otto chce na konzervatoř a doufá, ţe mu nebudou bránit. Přijdete-li sem v neděli, 

přijde Otto téţ (chcete-li) a bude hrát nové věci z Bacha a Liszta. Je celý jen v tom. Téţ sám 

skládá. Váš 

 

Jakub Deml 
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204 

13. V. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

domů jsem dnes přišel o půl druhé, a to proto tak pozdě, ţe jsem obcházel Cidlinu lesy, kromě 

toho těšila mne myšlenka, ţe jdu plným jarem a liduprázdným krajem (jen ptáci a chrousti se 

mnou rozmlouvali a kvítka) a půst ţe je dobrý na moţnost mých „kamínků“. 

 Brněnský Hlas devátého května 1908 v denních zprávách píše také toto: Pověsti 

o bývalém arcibiskupovi olomuckém, jako by měl být povolán k vysokému církevnímu úřadu, 

nejsou pravdivy. Piova korespondence píše: „Dle informací našich na nejkompetentnějším 

místě jsou zprávy tyto úplně smyšleny. O povolání doktora Kohna na vyšší místo neb o jeho 

jmenování kardinálem není ani řeči.“ Tolik doslova Hlas. 

Z nedělního čísla Hlasu posílám Vám vejšplecht P. Juřiny. 

 Pan auditor přišel právě teď, to jest o 11. hodinách v noci z Lukova, kde byl na 

vizitaci. Je tady ještě bratr milosrdný, jenţ trávil se mnou odpoledne a večer za přísluhy 

slečny Anny. Čekal mne zde, jak jsem přišel, telegram z Mutěnic, který Vám rovněţ 

přikládám. Ubohá Kateřina! Tento sprostý telegram neznamená pro ni nic dobrého. 

 S tím se dnes s Vámi loučím. Josefka za mé nepřítomnosti stěţovala si Anně, ţe je 

nešťastná. Rovněţ p. auditor, jak mi řekli bratr milosrdný i Anna, po mém odchodu byl 

nešťasten. 

 

Váš věrný 

Jakub Deml 

 

Pan auditor a pan bratr mne prosí, abych Vás od nich pozdravoval. 
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Babice 14. května 

1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

abyste se nedomníval, ţe budu svou korespondenci odbývati uţ jako Tošnar, po včerejším 

hadru beru dnes ruční papír velkého formátu a oznamuji Vám, ţe právě dopsal jsem ţádost 

o přeloţení do duchovní správy, a opis její Vám přikládám. Rovněţ Vám přikládám výstřiţek 

z nedělního Hlasu, z něhoţ můţete usouditi, ţe náš tiskař v Novém Jičíně chytl se „kšeftu“ 

jako třebický Trnka. „Lubina“ zdá se mu, jak patrno, přece výnosnější kachnou neţli naše 

knihy. Ani za mák nevěřte tomu, ţe Vyhnálek stonal. „Zotavení“ ovšem potřebuje. – Jiná 

novina: v Blíţkovicích u Budějovic byla biskupská vizitace. Farář do strhání se přičinil 

o největší pompu k oslavě biskupově, coţ patrno z toho především, ţe pozval i okresního 

hejtmana, který se vskutku dostavil. Nuţe, před tímto okresním hejtmanem a jinými 

„činiteli“: učitelstvem a farníky (či jen před zástupci těchto farníků), zkrátka ve chvíli okázalé 

pan biskup Huyn sepsul pana faráře a obrátiv se ke školákům pravil (p. biskup): „Děti, já vás 

lituji, ţe máte takového katechetu.“ – – – 
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206 

21/5 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

přišel jsem dnes domů, kdyţ pan auditor právě byl odešel na poţehnání, jak mi řekla Anna, 

přišedší mi odmykat (byloť uţ na faře zamčeno). Pokochav se trochu borovičkou, srnčím 

a plzeňským (bylť jsem uřícen jak obyčejně), rozbalil jsem zásilku od p. Popelky z Brna: 

Příleţitostné slovo podnikatele bourání, Notantur Lumina vyvázal mi tak, ţe jsem oslněn. 

Neméně pěkně vyvázal mi tré posledních sborníků Studia (v jednom svazku) a latinskou 

konkordanci. Za to za všecko čítá jen 8,50 K! Inu, úplně zadarmo! Takţe nebýti jiných 

okolností pustil bych se k Vám jiţ hned zítra, abych Vás přemluvil, abyste tomuto ve svém 

oboru dokonalému člověku poslal do vazby aspoň ty exempláře první knihy Hellovy, které 

chcete dát Fenclovi, Stellovi, p. arcibiskupovi, paní hraběnce a nevím ještě komu, tedy 

celkem aspoň 5. Od vazby dáte 2 K a tento příplatek „vynese“ aspoň 10 K nových! To musí 

být kaţdý oslněn. Ustanovíte-li Popelkovi dobu, on to jistě vykoná! Kromě toho poslal mi 

veliký balík Promberger s prosbou, abych si to „ponechal“; jest v něm: vázaná Goffineova 

Postilla, biblické obrázky, které by Vás pobavily (Agar a ţena Putifarova na jeden „mustr“), 

a kromě jiných hloupostí i Obrana svätého Methoda od Franka Sasinka, vydaná 

v Turčianském Sv. Martině 1907, cena 50 halierov (slovenský originál). Mohl byste tudíţ 

velmi krásně tuto neděli přijít do Babic, podívat se na jmenované věci, a to tím spíše, 

poněvadţ 

 

1.) p. auditor Vaší dedikaci nerozumí, a tudíţ jest jí nadšen, 

2.) v neděli nikdy nic neděláte, 

3.) Josefka jako by zmizela ve své nicotě, ne nepodobná pavouku, jenţ z hanby před 

světlem denním zalezl do díry. 

 

Tu obranu Sv. Methoděje na kaţdý pád Vám zadrţím: nepatříť mezi „hlouposti“. 

 Evo, rozptyl temnoty našeho věku, abychom viděli věci první. Svatá Evo! 

 

Váš chmurný Lazar, čili 

Job na hnojišti: 

Jakub Deml 
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22/5 08 

 

Reverendissimus Ordinarius librum Josephi Florian interdicit.
x
) 

Lectionem et divulgationem libri, cui titulus „Zjevení přesvaté Panny na hoře 

Lasaletské dne 19. září 1846 dle sepsání pasačky Melanie. S pomocí přátel Studia vydal Josef 

Florian ze Staré Říše nákladem vlastním. Natiskl J. Trnka v Třebíči“, omnibus sacerdotibus et 

laicis sub gravi interdicimus. 

 

x
) Tento nápis jest vytištěn silně a přes celou stránku. Proč říkají „librum Josephi Florian“? 

Coţpak to jest kniha Vaše?! 

 

Dnes konečně dostali jsme onu kurrendu a v ní odsouzení Tajemství Lasalettského. Opsal 

jsem to věrně a doslovně, jak se můţete přesvědčiti. A doslovný překlad jest: 

  

Nejdůstojnější biskup knihu Josefa Floriana zakazuje. 

Čtení a rozšiřování knihy, která nese název „Zjevení přesvaté Panny na hoře 

Lasaletské dne 19. září 1846 dle sepsání pasačky Melanie. S pomocí přátel Studia 

vydal Josef Florian ze Staré Říše nákladem vlastním. Natiskl J. Trnka v Třebíči“, 

všem kněţím a laikům pod těţkým hříchem zakazujeme. 

  

Toť, milý pane Floriane, doslovný překlad doslovně opsaného originálu. 

 1.) Jest tedy zakázána pod těţkým hříchem i četba Zjevení Lasalettského. 

 2.) Netoliko laikům, nýbrţ i kněţím. 

 K tomu si dovoluju podotknout, ţe vlastně Vaše kniha není stiţena interdiktem, a sice 

proto, ţe Vy jste vydal „Zjevení přesvaté Panny na hoře La Saletteské“, a biskup stíhá 

interdiktem „Zjevení přesvaté Panny na hoře Lasaletské“. 

 Jak patrno, Svatá Panna bděla nad tím, aby bylo zavrţeno něco jiného. Neboť naši 

doktoři teologie drţí se té zásady, ţe zákon nesmí se aplikovati dle smyslu, nýbrţ dle litery!! 

 Dále, dle téţe zásady jest patrno, ţe není zakázáno ono první Vaše vydání Zjevení La 

Saletteského, tištěné v Dělnické v Praze, a ono druhé vydání téhoţ Zjevení, uveřejněné v 5. 

sborníku Studia. 

 Konečně jest patrno, ţe biskup hrabě Huyn má jméno, jako by byl ţivý, a jest mrtev. 

To jest, jestli ještě i fyzicky neumřel, tedy umře bez pokání a brzo. 
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 Prosím Vás, okamţitě tuto zprávu napište Léonu Bloy. 

 Dnes mne opět navštívil Otto (zítra jede na 14 dní do Brna na studie), a v náhlém 

osvícení mi pravil, ţe chce býti dravcem. Nevěda, má-li zůstati v Babicích na poţehnání, či 

jíti domů, pravil: „Jest nutno klaněti se Bohu a ne lidem.“ Zůstal. – 

 

Váš Jakub Deml 
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28/5 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám celou dnešní kořist, hlavně pak poslední list Fenclův, k němuţ nemám co 

podotknouti leč to, ţe jsem ho citoval proti panu auditorovi, který mne po mém návratu ze 

Staré Říše uvítal málem tak jak Petr Kateřinu. „Kde jste dnes slouţil mši?“ Nikde. „Tak 

nekněţsky ţijete,“ zamumlal p. auditor v nejhlubším rozkvašení a doloţil: „ţe pan Florian 

Vám nic neříká, tomu se divím.“ Protoţe má rozum, odvětil jsem na to jako kyrysar na koni 

s palašem v pravici. A potom jsem spustil já improperie takové (krátké, avšak palčivé), ţe pan 

auditor zvolal: Ano, to se musí na člověka hned palicou – chtěje tím říci a naznačuje svým 

hlasem toto: „Copak jsem takový hňup, ţe musíte na mne tak zhruba?“ Kéţ byste byl 

poslouchal toto veselé dueto! A nejlepší při tom to, ţe jsem mluvil „věcně“, tedy bez valného 

rozčilení: jako člověk, který sice dobře stojí, ale ničeho uţ na svém místě nedoufá. Nato jsem 

si vypůjčil od p. auditora 50 krejcarů na novou svoji korespondenci. 

 Váš dotaz stran oněch 60 korun přijal s nechápavostí posluchače, jenţ by rád slyšel 

místo šedesátky osm set. Nic o tom nevěděl. A na můj opětovaný dotaz mdle odpověděl, ţe 

mu těch 60 korun ještě nemusíte platit. To bylo vše v tom nakvašení čili dle svatého Apoštola 

národu ve „kvasu starém“, z něhoţ se p. auditor vyškrabal teprve před chvílí: při odpolední 

kávě. Neboť, vida na mém stole listovní papír, tázal se, zdali bych mu ho něco neodprodal. 

Hrábl jsem hezky hluboko, p. auditor to sčítal a vyplatil mi jednu korunu, čili sto halířů. 

Zrovna jich potřebuji na vypravení dopisu Stellovi a Fenclovi. 

Deo gratias! Není potřebí palice. Jsme lidé slabí a jako pleva na větru. Jen dravci 

zůstanou, jsouce nejušlechtilejším inventářem Země přestárlé. Anna Vás a Evu a všechny 

pozdravuje (vlezla zrovna do péra) a máte co nejspíš přijít sem. 

 

Váš kriminálník J. D. 

 

Málem bych byl zapomněl, ţe Vám posílám i dopis Kateřiny. Zdá se, ţe Petr zůstává Šavlem! 
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Bystrc u Brna 25. 7. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

do Opatova jsem šel pěšky, přišed tam asi o 1/2 12. Cestou, před lesem, přišel mi vstříc 

Váš hladovský bratr, coţ mne velmi potěšilo, neb jsem odcházel z  Vašeho kraje, ne 

nepodoben dobytčeti, kdyţ vymřela celá dědina morem, a není hospodáře, a podzim ku 

konci se chýlí. V Opatově stavil jsem se v kapli (tedy v poli před Opatovem), kdeţ 

jakási ţena statečná, štětkou a vápnem bílíc anděla, drţíc při tom nebeské Uboţátko za 

křídlo, mi vyprávěla zázraky, jeţ se „za onoho času“ na těch místech udály, toţ o lipě 

tam jsoucí, rovněţ o jeskyni, neméně pak i o tom, jak naše doba je zvrhlá, nevěříc 

zázrakům, avšak přírodě jen a kněţstvo tupíc v novinách, opatovského veledůstojného 

opata najmě, muţe to přesvatého, zastánce prý chudiny jakoţ i obţivitele etc. – já tedy, 

přírody jsa ctitelem jakoţ neméně i znalcem, dovnitř kaple jsem ruče vstoupil, přirozeně 

myšlenku pojav, ţenu řečňovatelku ţeť budu spropitným muset ukonejšit ve hněvu 

spravedlnosti její – opustiv pak svatyň (bylať otevřena právě) před poutí velikou 

větrající, s srdcem skonejšeným poněkud (měří-li zásluhy vlastní své člověk), lávku 

přešel jsem jednu ze dvou, dle návodu ţence přerozšafného, mým který rovněţ bral se 

směrem, an tu k své hrůze do přívalu svých slov upadnul jsem veleochotného muţe, jenţ 

při bozích Olympanech všechněch slavnou přísahu děl, ţe mne sveze, zapřáhna 

čtyřkolák jedním rázem, anţto prý do Okříška cesta vede hodin dvou, o  nic méně –; já 

na to, ohmatav myslí ves majetek svůj movitý a  své viatikum, rychloperutné přes ohradu 

zubní slovo propouštím: „Buďsi tudíţ, muţi přešlechetný, velkodušenče kramářský, to 

však dovol, mně-poutníku-ubohému, abych aspoň dvadset, ač-li ne víc, směl jít kroků 

napřed, neb, jak vidím, jeti a býti vezenu dnes tvou herkou lesklobokou: jest má sudba, 

ó ţel, a sudbě niţádný své ze smrtelných neujde lidí, jakkoli velký!“ Takto jsem děl, 

stezkou ku silnici stoupaje vzhůru, kochán svobodou... Došel jsem téměř k  lesu, kdyţ 

mne tento chlap dohonil, veza na štaci houby. Byl jsem nucen vytrpět velikou apologii 

náboţenství křesťanského, i poznal jsem, ţe ona ţenská od řečené kaple a tento handlíř 

vychodili jednu a tutéţ univerzitu, a učitelem obou ţe musel být nějaký bohoslovec 

Doctor Extaticus, ne-li sám Šamalík nebo Jílek! – Ale dobře, ţe mne toto hubaté 

chlapisko vedle svých hub svezlo. Neboť jen takto přijel  jsem zrovna k vlaku, 

odjíţdějícímu k Brnu. Jinak bych byl musel čekati v Okříšku aţ do sedmi hodin. A druhá 
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veliká a nemenší výhoda: aniţ se kdo nadál, v Třebíči vstoupil náhle do mého kupé 

(nevěda o mně, aniţ já o něm) Václav Ševčík, jeda z Babic do Brna! Bavili jsme se 

dobře, za podobné přítomnosti patera Křikavy, tuším z Telče. 

Václav (abych navázal tento druhý aršík) byl, či musím říci je, náramně přepadlý, 

modré kruhy pod očima, jaksi tichý. Ano, den předtím mluvil s  Ottou Tichým, jejţ prý 

rodičové rozptylují vycházkami, pracemi dřevařskými, zahradnickými kromě prací 

filologických, matematických aj., neboť na tyto poslední rozvrhli mu týden a  čas 

s přísností prý Boţskou, takţe Otto prý vidí se nucena zase utéci z  domu – atd. atd., snad 

tyto věci uţ sám od Otty víte, neboť prý Vám Otto poslal nějaký balík svých skladeb.  

 Opustil jsem Václava v Brně, ale ještě neţ jsme se rozešli, mi sdělil, ţe pan 

auditor den předtím ho napomenul a navnazoval takto: „Přiď brzo z Martínkova, dnes 

přijde P. Jakub.“ Jak to víte, strýčku, psal Vám? „Nepsal, ale já si to myslím, tak mně 

cosi...“ 

Ten pan auditor, on se mne neopovaţuje – pozvat! Fueramus.
67

 To uţ kdysi bylo 

bývalo. Kdysi před mým narozením – co ţil pan auditor. 

 Ten střelický pan děkan (a s ním snad všichni kněţí diecéze brněnské) takový má 

strach před panem biskupem, ţe v mé záleţitosti (jak se mi sám nabídl) psal kanovníku 

Roháčkovi, tomu, jemuţ, jak uţ víte, ušlechtilý náš klérus přezděl „svaty boty“. Tento 

puntičkář (opravdu svatý?) všechno předloţil a vyloţil p. biskupovi, takţe kdyţ tam 

bystrcký p. farář k audienci přišel, p. biskup se na něj obořil: „Co to je? Vy prý se 

vzpouzíte proti přijetí kooperátora!“ Zkrátka dostal. Řekl mi to tak sám tento farář. Ale 

na mne prý má p. biskup hrozný vztek, a sice prý pro onen šestý sborník a veřejné v něm 

listy. A řekl p. biskup, ţe v Bystrci býti musím, a jestli prý to nebudu moci zde zastat 

a práci vydrţet, ţe mne dá do trvalé penze! (Rozumí se, ţe bez jurisdikce.) Tak vidíte, ţe 

zde jsem... Pan farář bystrcký – půjčil mi ţeleznou postel, i stolek, i ţidli. Dnes on, jeho 

bratr a jedna z farských slečen gratulovali mi k jmeninám. Ona slečna teprve tehdy, 

chudinka, kdyţ p. farář u stola po polévce pravil: „Dones dnes také trochu vína, byl 

bych zapomněl, ţe tuhle velebný pán má dnes svátek.“ Za chvilenku nato, berouc cosi ze 

stola mezi mnou a farářem, uklonila se a pravila polohlasitě ona slečinka, kosmo do 

mého obličeje: „Gratuluji.“ Proto jsem řekl chudinka. Byloť jí trapno, ţe to farář řekl 

zrovna před ní. „Děkuji,“ odpovím, skloniv se do talíře. Mají tady všichni dojem, jako 

                                                           
67

 Byli jsme (je to předminulý čas, plusquamperfektum). 
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Brouček, jejţ by vedli dolů od Vás násilím do chalupy, a  jenţ hlídá, kdy... Hoc est 

praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos: (Evangelia).
68

 

 

Váš Jakub Deml 
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 To je moje přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás (Jan 15,12). 
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25. VII. 08 

 

Příští, tj. osmou neděli po sv. Duchu budu zde míti (mám zde míti) dvé kázání, tj. před ranní 

i před velkou, a farář mi řekl při tom: „na velké budete mít totéţ jako na ranní; kázání ať není 

i s evangeliem nikdy přes půl hodiny, raději kratší, lidi to mají rači.“ Napadlo mi při tom: Ty 

tele! Ale – neřekl jsem nic. Co říkat? Vţdyť ještě nekáţu... 

Osmou neděli po sv. Duchu bude právě sv. Alfonsa. Prosím Vás, otevřte onen svazek 

Ribadineiry, který jsem nechal u Vás na svém stolku v zeleném obalu, a podívejte se do 

tohoto svazku, není-li v něm svatého Alfonse ţivotopis (jak víte, zmíněný svazek jest 

pozdějším doplňkem): je-li, okamţitě mi svazek tento pošlete! Prosím Vás. Není-li tam, co 

dělat? – Z těch Babic mi ty věci prosím Vás odkliďte co nejdříve! Kolárky potřebuju, a právě 

ty mám v Babicích! Pište mi, prosím Vás. Za celé prázdniny uţ se odtud nehnu. 
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V Bystrci 3. srpna 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

minulý týden po 5 dní dělal jsem zde inventář kostela, to jest měřil, váţil a počítal jsem 

všechny viditelné věci domu Boţího, počínaje prvním koutem sakristie a konče posledním 

koutem ve špici věţní. Poplašil jsem mnoţství pavouků, tiché meditace snujících, a několik 

mladých vrabců, muezínských učňů, lehkostí svého ţivota mému duchu, či srdci ne 

nepodobných. Po této hnusné práci, na kole řemesnicko-ţivnostenských, či ţivnostensko-

kostelních výrobků lámané, dva dni jsem leţel se ţaludkem a mdlobnou slabotou kostí 

a morku, bezpochyby z trestu Boţího za činnost tak škaredě apoštolskou, ostatně faráři 

příslušnou. Při tom jsem uvaţoval o dvojím kázání. Ještě v sobotu večer zapálilo se mi znova 

pravé oko, a dnes uţ Vám píšu za kontroly jen levého, a tudíţ v mlhách čivnozrakové 

atmosféry. Také jsem konal dva slavnější pohřby, křest, dvé úvodů a včera jsem se modlil 

„otčenášky“. Jak cítíte, naráţím na vysokou „štólu“, kteráţ mne na prvního srpna obdařila 

a potěšila šestnácti korunami, osmdesáti haléři čísla nového rakouského, podotýkajíc 

sestersko-mateřsky, ţe se jiţ odpočítalo oněch 10 K, které jsem si druhdy byl vybral na onu 

druhou cestu z Bystrce do Babic. Uţ jsme jedli nové brambory. Také ryngle a hrušky pomalu 

dozrávají. Jedny špendlíky se zapalují. Máme psa, kterému se říká bělouš, neboť má černý 

ocas a uši. Kluci mně ráţijou hrušky hned před oknama. Vzadu na zahradě řádí podobně tato 

mladá generace, takţe jsme se rozhodli s p. farářem a nezvratně ustanovili na tom, ţe na 

podzim vystavíme kolem zahrady pevnou a vysokou zeď, v ceně 2400 K, na útraty 

Náboţenské Matice. Ty Matice jsou všecky stejné: ţádná není matkou, sice by nešetřila 

metly, jak chce moudrý Šalamoun. Já řku, ţádná: ani Ústřední školská, ani ta náboţenská, ani 

Svatohostinská, jejíţ psovské hospodářství poznal jste nedávno se mnou na Posvátném 

Hostýně. Slovo Hostýn zajisté nemá kořen z latinského hostis, coţ znamená nepřítel, nýbrţ od 

host a tein, tedy z řeči slovanské to pochází. Také tady ve faře máme pět slečen. Kořeny 

tohoto pojmu odhaliti, ponechávám odborníku-laiku. 

 Ostatní předměty farního inventáře popíšu Vám jindy, neb vypovím, aţ přijdete 

s Ottou do Brna. Dnes jsem chtěl jít k P. Tomáškovi, avšak oko mi nedovoluje. – Přihlásil 

jsem se dobrovolně na kněţské exercicie, které začnou v Brně 24. srpna. Nevím, jestli mne za 

tuto horlivost p. biskup pochválí. Pan biskup řekl mému p. faráři: Babický P. Ševčík si na 

kaplana počká! 
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 Pan auditor mi psal včera, uţ podruhé. Mezi jiným toto: 

 

„Byla zde Antonie a vybírali jsme pro Vás některé knihy. Hledati bylo těţko. Dnes si 

vzpomínám, ţe jsme snad na slovník zapomněli. ,Trohlíkyʻ zůstaly zde. Na překáţku 

nejsou, a kdyţ budete něčeho potřebovati, přijeďte anebo pište. P. Florian by měl tím 

nepohodlí. Je-li snad něco jen pro něho, můţe si příleţitostně odnésti. A třeba se 

vrátíte ještě do Babic – aţ po zkoušce. Nedělám si naděje, ţe letos koho dostanu. Rád 

bych do Prahy (na výstavu Bílkovu). Ale jsem sám – samotinký. Václav – po jakési 

rozmluvě – odešel domů a aţ dnes psal. Tehdy se ani nerozloučil. 

 Nerušen, oddávám se sv. Mechtildě. Mohu Vám zaslati nějakou část?“ 

 

Dále se zmiňuje p. auditor o pohřbu dalešického arcikněze Wolfa, Vám známého stařečka, 

a píše: 

 

„K jeho snad slávě, přišlo mu vyznamenání – kanovnictví – aţ po pohřbu.“ 

 

Tomuto milému neboţtíku ještě jsem poslal lístek z Prahy, kde ho ujišťuji o tom, o čem u mne 

vůči sobě pochyboval. – Dále píše p. auditor: 

 

„Kdyby nebylo Prahy, zajel bych si do Brna – za Vámi. Čekám pana Floriana a Váš 

dopis.“ „Dnes jsem se potěšil s Johanesem; nyní je zase myslivcem a ţenichem. Bude 

Vám po něm také smutno.“ 

 

(Je to onen slabomyslný ţebrák z Okříška.) 

 

„Jiný – zase bývalý důstojník (!) u námořnictva – také zase se dnes objevil. Tuším, ţe 

i toho znáte.“ 

 

(Jest to jiný ţebrák.) 

 

„I v samotě není člověk sám. Takoví ještě za mnou přicházejí, jiní se vyhýbají.“ 

„S vroucími pozdravy v Duchu svatém vţdy 

 

Váš J. Š. 
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Babice 31. července 1908“ 

 

Také mi psal P. Gebauer, a omlouvá mého nového faráře. Uţ i v Běhařovicích se ví, jak jsem 

byl přijat v Bystrci, jenţe v tom smyslu se to ví, ţe jsem o své újmě a rád z Bystrce odešel, 

a farář ţe mne velmi pěkně přijal. Toto zas do Běhařovic přinesl kdosi, kdo má „konexe“ 

s konzistoří! Kanovník dr. Podlaha mi odpověděl toto: 

 

„L. J. Chr.! V Praze, dne 22. července 1908. Veledůstojný pane! K dotazu Vašemu, 

zda byste byl přijat do diecéze praţské, odpovídám, ţe nemohu Vám podati bezpečné 

zprávy, protoţe do věcí takových nejsem zasvěcen. Pokud však mohu souditi, sotva 

asi bude to moţno, hlavně proto, ţe není – pokud vím – uprázdněného místa pro Vás 

vhodného. Mimoto myslím, ţe jest velmi nesnadno v cizí diecézi zdomácněti. 

V bratrské úctě oddaný dr. A. Podlaha.“ 

 

 

– Tím mi chce snad říci, ţe v ţádné diecézi dnes nejsou kněţí hodnější neţ já, a biskupové ţe 

musejí být všude věrni. Ale mne uţ tyto věci nic nezajímají. 

 Na konec Vám s velikým díkem (zatím slovním) kvituji příjem Vašich obou balíků 

(poslední z 29/7) a dopisu Vašeho, jejţ doprovázelo mnoho jiných, hlavně Fenclův s Vaší 

důtkou, jíţ se nevzpírám, jednak proto, ţe předmět její jest odstraněn (mohlo by se říci: 

sanatio a radice), a jednak proto, ţe v Sokolovně (!) Boţí není důtek, jichţ bych byl nehoden. 

– Antonie přišla zdráva? Věru, mulier fortis! Mé hodnosti, avšak hluboko vysoký pozdrav 

Vám, Františce i Antonii. Mám nový stolek a ţidli za 4 zl. 20 kr.; a věšák za 30 kr. Oko mi 

bolí, musím přestat. 

 

J. D. 

 

Pište mi, prosím Vás. 

P. auditorovi jsem psal včera. 
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4. 8. 08 

 

Milý pane Floriane, pošlete listopad. sborník na adresu pan Kouba, soudní oficiál v Holicích, 

Čechy. 

Jak vidíte, i peníze dostávám. Téţ psaní od Fencla přikládám. Nevracejte mi nic z těch 

korespondencí, které Vám posílám na prohlédnutí, leč bych Vás o to výslovně prosil. Nýbrţ 

všechny věci mé ukládejte někam do kouta. Ten dopis pro p. preláta Zavorala uţ mi musíte 

prominout, psal jsem s tím jedním okem, rozčiluje mne to, a tak nedobře dopadne, co napíšu. 

J. P. Gebauerovi jsem psal. Jinak – se mám dobře. 

 

J. D. 
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Bystrc, 7. VIII. 1908 

 

Milý pane Floriane! 

 

Koupil jsem si lahvičku Günther-Wagnerova zinobru, a chtěje Vám některá slova napsati 

tímto sličným, „nesmazatelným“ jedem, málem ţe jsem svou krásymilovnost nezaplatil 

ţivotem: vyndávám zátku, a utrhl se mi celý vršek i s ní, takţe jsem si obarvil svůj „zbrusu“ 

nový stolek, a sklo lahvičky nařízlo mi při tom levý ukazováček. Vzpomněl jsem si, jak jste 

mne i proti tomuto jedu varoval, a jal jsem se okamţitě cucati ránu, div jsem si i kosti z kůţe 

nevysál. Naštěstí bylo (či jest) poranění jen nepatrné, sotva krev se ukázala, mimoto jsem si 

dal hlt koňaku „pro všechen případ“. 

Byl jsem tedy, uposlechnuv Vašeho návrhu, včera u P. Tomáška v Brně. Přijal mne 

s velikou radostí a pompou, zvláště kdyţ hned v předpokoji jsem oznámil, ţe, jsa ustanoven 

do Bystrce, přicházím učinit panu redaktoru svou poklonu, a nadto, jako člověk slušně 

vzdělaný, právě o půl dvanácté, tedy v hodinu, kdy se oficielní vizity odbývají. Odňal mi 

roztomile klobouk a pokynul, abych vstoupil do salonu. Dal mi kníţecí oběd, pozůstávající 

z dvojí pečeně, moučníku, černé kávy, plzeňského leţáku, koňaku, slivovice a doutníkův, coţ 

lahodilo duchu, tělu i otázce zemských financí. Tato platonická hostina trvala do čtyř hodin. 

Kdyţ jsem jednu chvíli řekl, ţe máte v tisku Hellova Člověka, polekal se můj hostitel 

a pravil: Vy ho také vydáte? A kdy? Vţdyť ještě v tomto měsíci vydají ho praţské Meditace 

v překladu Bouškově! Kdy ţe ho vydají? táţu se. „Teď v srpnu.“ A jak ho mohou vydati, kdyţ 

jen pan Florian má autorizaci? táţu se znova. P. Tomášek, touto mojí poznámkou překvapen, 

pravil: „No, já jsem to slyšel, ţe ho – Hellova Člověka – tento měsíc jistě Bouška vydá.“ „Ale 

tohoto mého slova nepouţijte veřejně, protoţe jsem to slyšel.“ 

Bylo to pro mne, tato zpráva, a jest tak krutým, ţe jsem se ani uţ neptal, od koho 

a kdy to slyšel, avšak jako spoluredaktor Dohnalův a náhradní redaktor Msgre Vlad. 

Šťastného, kanovníka Pospíšila etc. velmi dobře můţe P. Tomášek takové věci vědět... Či 

snad byste věřil, ţe by se nám Dohnal a Bouška nehodlali pomstít? Zlí lidé mlčí, ale ouklady 

skutkem strojí, a myslím, ţe Dohnal s Bouškou i u Vyhnánka si informace koupili... 

Dle této mé zprávy učiňte, co chcete; nemám ani chuti psáti Vám co jiného, dokud se 

tato věc neobjasní. 

Pan farář mi daroval velký (30 cm x 27 cm) světlotisk Hans Holbein d. J. Der 

Kaufmann Georg Gisze. Nemáte-li tento obraz, pošlu Vám jej darem. 
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Včera mi psali z Jinošova, ţe s mým bratrem Josefem (jest to onen, jenţ byl 

s povozem ve Staré Říši) jest velmi zle: krám mu zapečetili, nejstarší dítě jeho skoro umírá, 

ţena jeho jest zrovna po porodu, a on začíná se mást na duchu: zjevují se mu strašidla, křičí, 

omdlel a stěţí ho přivedli k ţivotu, a lékař „zakázal soudu 14 dní se o něj nestarat, ţádný na 

oči mu chodit“. Prosím Vás, také si na jeho duši vzpomeňte v modlitbě. 

Pan auditor mi píše dnes příšernou věc: 

 

„Měl jsem zvláštní sen; poslední slovo byl výkřik: Hochwürden! A kdyţ jsem se 

probudil, čekal jsem, aţ budou hodiny bít – a bily 1 1/2. A sen se opakoval, a já 

nemohl se rozpomenout, kdo mne volal. V neděli jsem řekl – někdo mne volal – 

umřel, nebo umře. A – dnes k 7. hodině přijel ke mně (z Lesonic) nadlesní: ,o 1 1/2 

odp. umřel ředitel. Mrtvice!ʻ Ani nevěděli, našli ho mrtvého! – Do Prahy – na výstavu 

Bílkovu – pojedu asi v pondělí; chtěl jsem vyzvat p. Floriana, a nepřichází,“ 

 

píše p. auditor. Také píše, ţe co nejdříve přijede za mnou, ale jen do Brna. 

 

Váš Jakub Deml 
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Bystrc 8/8 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

právě jsem dostal konzistorní aprobaci připojeného Dekretu: 

 

„Velebnému panu kooperátorovi Jak. Demlovi v Bystrci. 

 

Výnosem nejd. bisk. konzistoře ze dne 30. července 1908, č. 4063 dovoluje se, abyste 

připojený spisek na základě příznivého posudku cenzora dr. Aloisa Dvořáka uveřejniti 

mohl ve formě encyklikou Pascendi dominici gregis předepsanou. 

Jen se Vám ukládá, byste dbal při tisku oprav p. cenzorem v textu označených. 

Od děkanského úřadu ve Střelicích dne 7. srpna 08 

 

Dubský, děkan“ 

 

I prosím Vás, máte-li k tomu, čeho třeba, abyste tento dekret k Trnkovi do tisku dal, na můj 

náklad a zodpovědnost, a na obal dovolil (se všemi následky tohoto slova) vytisknout větu: 

adresa objednávek: Studium, Stará Říše, Morava. Téţ onen obrázek Baldunga Grüna bych 

tam chtěl. Onu formu, Encyklikou Pascendi předepsanou, pošlu Vám v nejbliţších dnech, míní 

se tu forma onoho imprimatur. Či měl bych tuto věc zadati tiskárně jiné? Anebo jinému 

nakladateli? (Benediktinům např.) V tom případě mi poraďte, jenţe tento případ byl by 

obtíţnějším, co se úpravy týče! 

Také Vás vzkazuje pozdravovat p. Marek. Opravy doktora Dvořáka v mém překladu 

jsou sice správny, avšak, jak vidno, víceméně titěrny. Inu, je to – profesor! 

Čekám na Váš dopis. 

 

Váš J. D. 
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10/8 08 

 

Nihil obstat.   † Paulus, 

Imprimatur.   Episcopus. 

Dr. Alois Dvořák.  Brunae die 30. Julii 1908. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Milý pane Floriane, 

 

červeně jsem Vám tuto napsal, co musí přijít do tištěné broţury Dekret koncilu o tom, čeho 

třeba k denn. a čast. Přijímání. Jméno biskupovo netřeba dávat latinsky, takţe se můţe 

tisknout: 

 

† Pavel, 

biskup. 

V Brně, 30. července 1908. 

 

Rád bych toho tiskl aspoň 2000 exemp. 

 Dnes, jak vidíte, psala mi Kateřina, velmi mne potěšila. Jen Vy si na mne 

nevzpomínáte dopisem! Téţ Otto mi psal, jak uţ víte. Diblíčkovi dnes posílám 12,90 K za 

papír, uţ mne upomenul hrubě. 

Dvakrát denně chodí do fary poštovní posel, a od Vás za tu celou dobu svého pobytu 

zde jen jedenkrát jsem obdrţel dopis. I domnívám se, ţe mi Vaše listy někdo krade. Kéţ bych 

to mohl být jen já sám – a kéţ nikoli, tj. v tom případě, jsem-li hoden Vašeho hněvu. Uţ se 

Vám stydím psát, ţe neodpovídáte: aspoň mi moje zásilky všechny najednou kvitujte! 

 

Jakub Deml 
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Bystrc 11/8 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

postaral jsem se Vám o překlad Listu Papeţe Lva XIII. o Kryštofu Kolumbovi, a posílám ho 

věrně, doufaje, ţe Vám tímto darem radost učiním. Překladatel nechce býti jmenován. 

 Rovněţ posílám dopis P. Fencla, poslední. 

 Snad se uvidíme všichni po příští neděli ve Vašem kraji? Ale ještě mi před tím pište, 

můţete-li! 

 

Váš 

Jakub Deml 
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V Bystrci, v den sv. Kláry 

12. srpna 1908 

 

Milý pane Floriane! 

 

Především Vám oznamuji, ţe 20. dne tohoto měsíce lze očekávati zemětřesení, zatmění 

slunce, nebo podobné výtrţnosti na nebi i na zemi, neboť na ten den připadá třicáté výroční 

datum mého narození. Zúmyslně opomenul jsem slovo „jubileum“, neboť kořen tohoto 

latinského termínu značí a znamená jásavou radost. 

 Jak asi jiţ víte, některý den po Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie přijede za 

Vámi P. Fencl. Dnes dostávám lístek Váš, kde mi ohlašujete svou cestu do Bystrce. Nedala by 

se tato Vaše cesta nějak zharmonovati s projektovanou mojí? Já hodlám jeti do Babic 

v pondělí, 17. srpna, a vyjedu z Brna asi o 1/2 8. ráno. Neobyčejně byste mne potěšil, 

kdybyste mi přišel naproti do Brna, do Kojetic, kamkoli, o čemţ byste mne ještě dle své 

moţnosti uvědomil. Beztoho jste dávno nikam fyzicky nevykročil, takţe by Vám cesta 

i v tomto smyslu snad prospěla. Vím, ţe v neděli necestujete, leč z nutnosti, a mohou i jiné 

okolnosti různě obměniti cestu Vaši, proto Vám všeobecně pravím: sdělte mi svůj cestovní 

plán, a já se dle něho přizpůsobím, neb mně jest to ve všední dny moţno. Mohl-li byste mi 

přijít naproti v neděli (16. VIII.) večer (do Kojetic) – napište mi to, a dle toho se zařídím 

(z Brna bych vyjel o 6. odpoledne). Jak se mi zdá, hodlá P. Fencl přijeti téţ toto pondělí: 

oznámí-li Vám, ţe pojede nejprve k Vám do Říše, a sice rovněţ v pondělí (17. VIII.), tehdy, 

rozumí se, neţádám, abyste kvůli mně z domu odcházel. P. Fencl, zdá se mi, také by rád jel na 

Velehrad, jenţe ty 3 dni, které bude míti pro Moravu k dispozici, nijak mu nemohou vystačiti. 

Opakuju svůj úmysl: v pondělí 17. srpna vyjedu o 1/2 8. ráno z Brna ke Kojeticím. Prosím 

Vás, sdělte mi v této věci svá vota a desideria.
69

 Rozhodně mi pište a hned. 

 

Váš 

J. D. 

                                                           
69

 Přání a touhy. 
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V Bystrci, toho dne, kdy 

Církev slaví Stětí sv. Jana 

Křtitele, L. P. 1908 

[29. 8. 1908] 

 

Milý pane Floriane! 

 

I já obmezím se dnes na pouhý referát o věcech tohoto týdne. Jak uţ víte, byl jsem od 

pondělka do pátku v Brně na duchovních cvičeních, jeţ řídil redemptorista P. Karel Plešek, 

superior kláštera brněnského, známý Vám jako mně svým návrhem na Stětí svaté Brigity 

a kanonizačních Bul myškováním. Památka tohoto Plešatce ze synů svatého Alfonsa potrvá 

na konec časů ve stínu slávy. Rekvieskat, Amen.
70

 Tolik ještě moţno připomenout, ţe 

P. Plešek, boje se svobodného zavanutí Ducha Páně, přednášky svoje při exerciciích od A aţ 

do Z z papíru četl, pravě hned na počátku, ţe „si netroufá volně mluviti“, a ţe by byl na sebe 

nebyl vzal úkol kazatele v těchto dnech, kdyby mu tak nebylo rozkázáno od jeho 

představených... Podotknul téţ, ţe bude mluviti jak k nám, tak i k sobě. Tento rukavičkář! 

Pravda, vezdy jest lehčím odříkávati své hříchy z papírku neţli vypovídati je přímo ze 

svědomí. I byla tam papírová zem, a propadli jsme aţ sem. Rekvieskant. Amen. Mezi jiným 

zašeptal P. Plešek, s nejnestydatější rychlostí (dle slov, která Spasitel řekl Jidášovi: co chceš 

učiniti, učiň spěšně – ó věčně památná slova, roku 1908 zrovna tak čerstvá svou Krví jako 

roku 33. po Kristově Narození!), ţe jistý kněz (rozuměj: v Patagonii), „povzbuzen jsa 

encyklikou (!!) Svatého otce o kaţdodenním sv. Přijímání, vybízel farníky, aby častěji chodili 

k Svátostem, a jeho spolubratr, těţce to nesa, farníky proti němu štval“. Potom v kterési jiné 

přednášce s toutéţ „panenskou“ upejpavostí řekl, ţe „kdesi v Čechách, ještě před vydáním 

dekretu o častějším Přijímání jistý kněz, jehoţ farnost čítala 800 duší, měl za jeden rok 8000 

komunikantův“. Toť vše, co o tomto Předmětě dovedl zkomponovati P. Plešek. Zato bravurní 

valčíky na podloţenou myšlenku leposti stylové à la Písně otroka a Ve stínu lípy podařily se 

mu nad očekávání, coţ ani biskup Pavel ve jménu všech nepopíratelně přítomných 

neopomenul ve své závěreční, stejně promyšlené řeči nejméně třikrát aprobovati. Zdali pak 

přitom biskup Pavel věděl jako já, ţe mluví z Ducha svatého? Tento Duch, jak si dobře 

pamatuji, zanotoval tuto pohřební antifonu: „vzali odplatu svou.“ Povšimněte si, 

                                                           
70

 Ať odpočívá, amen. 
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Neodvděčitelný Perlolovče (jak vidíte, omlouvá mne gymnazijní studium!), ţe jest tu řeč 

nejméně o dvou. P. Plešek, abyste moje hulvátství dobře pochopil (nejprve z úst zednářských 

a v posledních těchto letech z nevymáchané huby křesťanskosociální slyšel jsem častěji tuto – 

ozvěnu kravského lejna, do vody padajícího: „Všecko pochopiti znamená všecko odpustiti“ – 

spravedlivý Boţe!), ustraniv se od propastí Eucharistie a od strašlivé výhně Kovárny 

Vatikánské a ulebediv se v barokovém zátiší brněnského alumnátu, ve společnosti zcela 

slušné, pravil nám jednu chvíli za hřímajícího ticha, ţe v některých kostelích „osminozí 

akrobati provádějí na stěnách své kotrmelce“. Nejsladší pane Floriane, kdybych Vám měl 

popsati dojem těchto slov, jaký způsobila v očích, ústech, ve bránicích a především v uších 

posluchačstva, nestačila by mi veškerá moje známost mystické i myslivecké latiny! Jen se 

Vám přiznávám, ţe i dnes, po několika hluboce prospaných nocích, na celé kolo se směju, 

kdykoli si na ty akrobaty z brněnského alumnátu vzpomenu. Ba myslím a troufám si tvrditi ve 

jménu veliké většiny tam shromáţděných, ţe myšlenka na ony provazolezce zatlačuje v nás – 

mimovolně – všechny ostatní myšlenky. P. Plešek, tento „nejroztomilejší člověk pod 

sluncem“ (jak se vyjadřuje literární, aristokratický personál v Praze-Matičce) a především 

jeden z nejduchaplnějších konferenčních řečníků naší doby (chraň Bůh, abyste tu myslel na tu 

Masarykovu!), pravý český Lacordaire, třebas daleko od Nôtre Dame – nuţe, tento redemptor 

JSTA, aby nikomu z nás ani na mysl nepřišlo, ţe jest konzistorním cenzorem, anebo 

básníkem českým: hned na počátku řečí svých se ohraţoval, ţe jeho přednášky nemáme 

kritizovati jako dílo literární – kteráţto výstraha, spojená s napomenutím, ţe slovo 

exercitárovo jest slovem Boţím, dle mého skrovného rozumu byla úplně na svém místě; také 

uţ proto, ţe jeden z farářských posluchačů (jen pokud já jsem byl nucen viděti) tyto 

přednášky stenografoval, a hlavně proto, ţe bylo přítomno i několik kněţí-spisovatelův, které, 

jak se slušelo, veledůstojný řečník rovněţ aspoň jednou neopomenul přímo apostrofovati, při 

čemţ dpp. Ignát a dr. Rudolf Zhánělové (abych pomlčel o ostatních, neb i moje maličkost 

mezi nimi se nalézá) zajisté svoji literární plodnost a ţeň duchovně přijímali. A mám-li uţ 

býti „sluţebníkem uţitečným“, nesmím ze svých spasitelných dojmův a zaslouţeného uznání 

pro výkony pana exercitátora vypustiti ani mystickou stránku jeho neobyčejných (jak 

opakovala Jeho Biskupská Milost) řečí: defilovala tam před námi, chudák, ta, jeţ po celý svůj 

pozemský ţivot jen na posteli leţela, blahoslavená Anna Kateřina Emmerichova, jenţe, jak uţ 

naznačeno, vyšlápla si na procházku, při čemţ veledůstojný řečník jako pravý kavalír podal jí 

rámě, aby nikomu ani nemohlo napadnout, ţe jest to holka jen tak – nýbrţ tak to narafičil náš 

rytíř, ţe kaţdému, kdo právě nespal (přede mnou zrovna jeden tělnatější pán zhusta chrupal, 

coţ nebudilo valně pohoršení, anţto já, cítě se nadmíru publikánem, nejraději se kryji 
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v brázdě, jíţ se říká místo poslední – a to uţ je hezky za humny, pováţíme-li, ţe nás tam bylo 

jako Makabejských: jedno sto a třicet!), muselo býti patrno: Ta Kateřinka je hezká paní, nic 

naplat; ale co by pomohl poklad, nebýti k němu klíč? (Tuto hlubokou, ba závratnou pravdu – 

ovšem na jiném místě – vyslovil pan exercitátor téţ! Jinak: kdepak bych já k takové moudrosti 

přišel!) Pan řečník, ba jsem nucen říci náš klenotník, vyňal z pokladu Královny Dulmenské 

skvost, ovšem surový, a ve vteřině obrousil ho na drahokam; byla řeč o onom měsíci, který 

jasně svítil, kdyţ Pán trpěl Úzkost Svou. „Tento měsíc, který se vysmívá, je svět,“ pravil 

řečník a zahrál k tomu serenádu, v níţ se praví, ţe ţádný tvor ve svém bolu není tak osamocen 

jako – kněz. V jednom okamţiku zablýskly na našem jevišti v magickém šeru „mystické 

extáze“, jindy zase, jakoby na prknech, kdesi v zapomenuté komoře kníţecího hradu, 

zarachotil verš: Das halbe Denken führt zum Teufel (brrrrrr…), das ganze Denken führt zu 

Gott!
71

 

 Umdlévám, pane Floriane, jak jsem umdléval předevčírem ve zpovědnici: myslel 

jsem, ţe na to stačím, a jak vidíte, nestačím. Duch je hotov, ale tělo nemocno. Zahrnul jsem 

takové mnoţství ryb, ţe na druhé lodičky volám, a i učedník Innocenc uţ toho měl dost. To 

musím říci, ţe jsem si nikdy na hlavu nenaříkal, ani na ţaludek, a není-li slabost totoţna 

s bolestí, snad jsem nikdy nestonal. To uţ mi řeklo mnoho doktorů, ţe plíce mám zcela 

zdravé, a ta srdeční vada ţe prý zcela jistě není organická. Uţ se pomalu bojím svého zdraví, 

tak jako jiní se bojí nemoci. Abychom přišli dále, sděluji Vám, ţe mne v zahradě alumnátské 

potkal dr. Josef Kupka, jda s kterýmsi pánem, děkanem, anebo podobným tvorem, a aby 

ukázal, ţe se za mne nijak nehanbí, vzal mne za loket, asi tak, jak se dámám nabízí rámě, 

a veda mne ze středu a před zraky četných svědků důvěrně v soukromí, děl: „Pane Deml, já 

Vám dám, kdyţ jste s tím Florianem takoví kamarádi, pro něho svou knihu.“ Jako kůň, 

jedoucí podle hospody, tak jsem byl popíchnut k pozornosti, anebo jako psa hladem 

scípajícího na nohy postaví kost hozená, či cokoliv na zem poblíţ dopadajícího: tak i já, věru 

hloupě, sotvaţe se ozvala se věta (která sama o sobě uţ dává svůj smysl): Pane Deml, já Vám 

dám – nedočkav slov dalších, jal jsem se střemhlav děkovati panu doktoru, kdeţto on, 

zachovávaje, jsa dobře filozofem, klidnou rozvahu, děl: „Vám ne, ale p. Florianovi.“ Napadlo 

mi: čert jako ďábel; i usmál jsem se bez ostudy, chvále boha za ty z lidí pozemských obojího 

pohlaví, kteří mají jaksi dovoleno všecko, dle sv. Pavla: „Kde není zákona, tam není ani 

přestoupení“ (Řím. 4,15). 

 Knihu od p. doktora Kupky odeslal jsem Vám vlastnoručně hned z Brna. 

                                                           
71

 Kdo myslí napolovic, toho vezme čert (brrrrrr…), kdo myslí celou svou bytostí, toho přijme Bůh! 
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 Neţli se účastníci kněţských exercicií rozešli, pan biskup kaţdému dal obrázek 

a nádavkem nějaké slovíčko. Kdyţ se blíţil ke mně, mnoho očí se na mne obracelo, 

zvědavých, „jak to dopadne“. Hlupáci! Coţpak jsou exercicie na sekyrování? Jeho Milost 

přistoupila ke mně s úsměvem kajicností chvíle očistěným, teplounkým a hebounkým, 

hlaholíc v jedné umíněné, sopránové tónině (tento můj výkon nechť proseje Otto!): „Pátr 

Déml z Bystrce? Já bych Vás byl nepoznal! Vy dobře vypadáte! Vidíte, jak Vám dělá dobře ta 

práce!?“ Zapomenuv, radostí nad svým dobřevypadáním, políbiti biskupský prsten, jen jsem 

se koketně (!) uklonil, a Jeho Milost kráčela dále, jak se kráčí vedle medvěda, jehoţ jsme se 

nenadáli, a o němţ rozpačitě, avšak pevně soudíme, buď ţe spí, buď ţe je k poblití naţraný. – 

Kdyţ jsem jiţ odcházel z alumnátu, setkal jsem se s Msgre Adamcem, i omlouval jsem se, ţe 

mu dosud oněch 20 K dluhuji, ţe ještě nemám, a aby mi ještě poshověl. „Ale to nic nedělá, 

vţdyť já to nechci, nemusíte mi to vraceti, já Vám to věnuji na dobrý účel,“ tak a podobně 

šveholil monsignore, vzpomenuv i na Vás a zvláště Vašeho dopisu, kde prý ho máte k tomu, 

aby si něčeho od Vás přál, kdyţ tak mnoho sám dává atd. (bylo patrno, ţe Vaše řádky velmi 

bedlivě čte, ba ţe mu to lichotí, kdyţ mu něco pěkného napíšete, asi v tomto smyslu: to jsou 

hloupí ti holubi, ţe se bojí jestřába, hehehe, já mu dám prsty aţ pod zobák!) – a několikrát mi 

opakoval monsignore, ţe zadarmo, jak mu nabízíte, od Vás nemůţe ničeho ţádat, však prý 

p. Florian beztoho peněz potřebuje a musí tisk draho platit atd., ale na to jen přistupuje 

monsignore, abyste mu pro jeho známé poslal několik exemplářů knihy Hellovy (Atheism) za 

cenu sníţenou. Ţe to zaplatí, jen mu tu cenu sníţenou máte udati; „toho Hella, protoţe to 

druhé – Bloy – nemohu dát kaţdému,“ pravil monsignore. Ale řekl všecky tyto i jiné věci 

s roztomilostí dědečka, který mluví k svému nejstaršímu, ţenatému a hodnému synu: 

„Josífku, toʼs mně udělal radost, ţeʼs přišel; a pěkné věci jsi mně to donesl: ta tabatěrka je 

tuze pěkná věc, poslouchej. A ta višňovka, pane, takovou musí pohledat, ale tu budu mít jako 

oko v hlavě, kdyby na ni přišla ta naše drobotina, ještě by se mi to naučilo chlastat. Čertovsky 

dobrá kořalka. Ale jak povídám: jen pro nás, kteří jsme uţ ledacos koštovali. A kde pakʼs k ní 

přišel? Inu, pravda, musí to být safraportská hlava, ten Florian, či Bloy, anebo jak se jim 

říká.“ 

 Monsignore Adamec Vás ţádá, abyste mu ty knihy atd. poslal aţ za měsíc, tj. před 

1. říjnem, protoţe prý nyní nebude doma. 

Také dr. Alois Dvořák srdečně mne přivítal: „Na exercicie? Vţdyť jste byl vloni!“ 

smál se, jda mi naproti. „Rok je dlouhý,“ odpovídám stejně se zubě. Ale jedna podivuhodná 

věc se mi přihodila při duchovních cvičeních: Jak víte, v refektáři se předčítá, v kteréţto 

funkci po ty 4 dni střídají se kněţí jeden za druhým. Přišla řada i na mne. Zasednu na pódiu, 
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zrovna tváří v tvář panu biskupovi, doktorům, děkanům atd., můj předchůdce ukáţe mi 

prstem, kde přestal čísti, a já, ničeho se nenadav, čtu... Víte, co na mne, na mne připadlo? 

Výzva k placení svatopetrského haléře a o posledním Soudu ono místo, kde Kristus rozkazuje 

knězi, aby zlořečil svým farníkům! Ustavičně jsem musel opakovati: Zlořeč jim, pastýři, 

zlořeč jim! 

 Můţete si, a jen Vy si můţete představiti, jak jsem řval: „Zlořeč jim, Pastýři, zlořeč 

jim!“ Tak pode mnou pódium hřmělo a stolek se chvěl. Pan biskup toho dne prý zastavil 

jednoho tlustého kaplana a pravil: „Vy jste pan Deml?“ – Vypravovali mně to se smíchem. 

I rozuměl jsem, kdyţ se pan biskup přede mnou divil: „Já bych Vás byl nepoznal!“ – 

 S tím panem Rýčkem... Ach, jsou tu všechny polehčující okolnosti, především ta, ţe se 

tento ocumlaný hroch uţ podruhé nenarodí! Co tedy s ním, nemůţe-li se stát člověkem? 

Nejde mi jeho chrochtání ani k patě. Leda, ţe bych se s ním soudil kvůli lidem: kvůli němu 

jistě ne! A co kvůli lidem, kteří beztoho čertu neujdou? Zbývá tudíţ ještě jen ten důvod 

ţaloby: kvůli – legraci. Řekl bych kvůli chudým, tj. kvůli „chudé kase“, ale jiní chudí, tj. Vy, 

já, Otto, museli by přitom platit svým drahocenným časem. Nemyslíte? Píšete ostatně, ţe mi 

o tom povíte ještě víc. Ani nevím, kde bych toho extatického penzistu měl ţalovati. 

Martínkovský p. řídící prý podal u konzistoře* ţalobu proti mně, a ţádá, abych byl přinucen 

pohnouti Ottu k dokončení studií. Tito osli, chtějí, abychom byli proti nim: Studium se 

neukončuje, a jedině k tomuto poznání svádím já mládeţ. Konzistorní výzvy nemohu se 

radostí ani dočkati. Zas jednou bude moţno slovíčko říci. 

 

* Toto řekl martínkovský farář P. Koubkovi, katechetovi z Bystrce na exerciciích v Brně. Jako 

by něco tušil, se mnou P. Svoboda (martínkovský) mluvil jen o počasí. Jeho dopis je navlas 

podobný, substancielně totoţný s listy doktora Perky a P. Háňavky. Tito lidé se neobrátí ani 

po stu exerciciích, těmto nepomůţe ani modlitba s postem, které pomáhají proti posedlosti, 

těmto pomůţe, anebo: pomohla by jedině facka, zostřená kopnutím do zadnice. Anebo: ztráta 

beneficia, čili ţebrácký pytel. 

 

Balíček s kostelními rouchy jsem od Vás dobře dostal. Rovněţ kufr. Bůh Vám toho 

nezapomene. 

 Rukopis Vašeho překladu (Pohřební řeč nad Melanie hrobem) jsem v kufře našel. Dík 

za půjčení! 

 Dostal jsem z Ameriky lístek, jejţ Vám posílám. P. Ballon, jenţ byl před nemnohým 

časem rovněţ v Bystrci kaplanem, a jenţ je nyní v Americe, mi gratuluje, jak vidíte. Dopište 
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tomuto knězi a pošlete mu prospekty Studia. Chci říci pošlete mu 6. sborník a podotkněte, 

v dopise, ţe P. Josef Polák byl rovněţ v Bystrci, a proto ţe mu posíláte, mnou byv upozorněn, 

atd… A optejte se ho na Oldřicha P. Zlámala. Adresa: Monsieur Rew. P. Ballon, Oxford, Ict. 

Jowa, United States America. 

Z pana Durycha mám radost. Já bych si přál, aby nejprve přeloţil Ţivot sv. Terezie. 

 Po P. Josefu Polákovi našly se tu na půdě dva lístky. Otto mi psal, jak vidíte, zkrátka 

a věcně a silně. Snad Vám přec ještě zbude pro mne minuta u Boha. Pozdravuji Vás! 

 

Jakub Deml 

 

Míním napsat P. Františkovi do Telče, aby mi vydal mou korespondenci. Bude mi jednou 

„kaţdý krejcar dobrý“. – 

 P. Ballonovi posílám do Ameriky Homilie a Notantur Lumina. Nic víc. Vy mu pošlete 

to ostatní. Píšu mu, aby to přijal, ţe jsem Vám předal jeho adresu. 
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Bystrc 7/9 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

ukazuji Vám podobiznu a 3 ex libris p. Marka s prosbou, abyste mi to zase poslal po 

nahlédnutí brzo zpět; napište mi, jak se Vám to líbí! Přistoupil jsem na návrh p. Marka stran 

mého ex libris a poslal jsem mu z té příčiny svůj „psychický Leitmotiv“. Stran knihy, kterou 

mi chce vyzdobiti, ještě jsem mu ničeho neodpověděl, an jsem o tom dosud neuvaţoval. 

Odpoledne Vám pošlu dopis druhý. 

 

Vám všeho nejlepšího 

z nebe i země 

přeje 

Jakub Deml 
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7/9 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

odesílaje Vám všechny tyto věci, prosím, byste dle své moţnosti a chuti co nejdříve je dal 

přečísti i p. auditorovi, jenţ si mně stýská, ţe k němu dlouho nejdete, a pro radost, nějak 

opatrně (aby se opisy tyto nemohly ztratiti uloupením), i Ottovi samému. 

 Doufám, ţe tentokrát uţ mi pár řádků napíšete. Můj list, v němţ Vám vypravuji 

o našich letošních exerciciích v Brně, jste nedostal? Poslal jsem Vám ho rekomandovaně. 

 Ty 4 K Vám dnes posílám od P. Tošnara. 

 Právě mi píše Kateřina z Mutěnic, ţe v sobotu bude i s Mařenkou na pouti 

v Ţarošicích. Mohl byste tam přijeti? Jsem tam zván, ale mně je to nemoţno. 

Pozdravuji všechny Vašeho domu. 

 

J. D. 

 

K svému dopisu pro konzistoř (7/9 08) připsal jsem ještě: 

 

„P. S. Nejlepším rozřešením této záleţitosti by bylo učiniti p. Ottu Tichého 

varhaníkem na Petrově, proti čemuţ, myslím, ani jeho velmi bohatá přízeň by nebyla, 

ani jeho otec. Pan Hromádko by mohl zůstati vrchním zpěvákem, nebo jak se snad 

říká choralistou. Míním to docela váţně, a Bůh učiní i proti lidem vţdy, co chce. 

Při této příleţitosti prosí v nejhl. úctě podepsaný o vrácení zbývajících všech 

svých rukopisův, bez ohledu na to, zdali páni cenzorové jsou s nimi jiţ hotovi, či ne. 

Čekalť jsem uţ tak dlouho, ţe mi dnes na vydání těchţe prací jiţ ani nezáleţí. 

Doufaje, ţe nejd. konzistoř během týdne řečené moje práce mi u cenzorů vyzvedne 

a neprodleně odeslati ráčí, znamenám se co nejoddaněji 

 

Jakub Deml 

 

7/9 08 
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[9. 9. 1908] 

 

Terezie Hrubá, továrna na borůvkové víno, upomíná mne o soudek č. T. H. 118, jenţ prý byl 

mně zaslán 11. VI. Prosím Vás, oznamte mi, zdali mne upomíná spravedlivě, tj. zdali 

skutečně vrácen jí nebyl. Jestli prý ho hned nevrátím, mám jí poslat za něj peníze. Odpovězte 

mi na to hned. 

Posílám Vám dvé čísel Obzoru, kdeţ naleznete referát o Hellově knize Vámi vydané 

a hanopis na Verlainea. V čísle říjnovém Obzor přinese referát Dohnalův o Chudé ţeně. Dnes 

mne navštívil z Třeště mladý kostelník. Velmi pěkně. 

Srdečný pozdrav! 

 

Váš Jakub Deml 

 

Co dělá Člověk a Ta, která pláče? Vím, ţe pláče. 
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Bystrc u Brna 

10/9 08 

 

Panu Florianovi pozdravení! 

 

Posílám Vám dopis pana kanovníka, profesora dr. Augustina Rohlinga, jemuţ jsem psal do 

Prahy do kolegiátní kapitoly na hradě Praţském, a jenţ mi odpovídá z Vídně, jak vidíte, kde, 

jak se zdá, se usídlil trvale, neboť Jeho Milost dr. Rohling uţ je v profesorské penzi. Byl 

profesorem teologie na univerzitě praţské. Psal jsem mu, je-li to pravda, ţe broţurka 

Melaniina je na indexu? On mi odpovídá, ţe nikdy na indexu nebyla. Také jsem mu sdělil, 

v tomtéţ dopise, ţe Váš překlad téţe broţurky sub gravi
72

 je u nás zakázán: celý ten 

biskupský výnos („index“) jsem mu z kurendy opsal. Také jsem mu napsal, ţe členové 

konzistoře brněnské (dr. Jos. Pospíšil hlavně, po něm papouškujíce dr. Jos. Kupka a dr. 

Neuschl Robert) podloudně a podle mezi naším klérem rozhlašují, jako by „Zjevení La 

Salettská byla postavena na index“. Psal jsem doktoru Rohlingovi německy, a slíbil jsem mu, 

bude-li si přát, Léona Bloy Celle qui pleure, na kterýţto bod mi neodpisuje, z čehoţ soudím, 

ţe tuto knihu nemá a ţe můj slib přijímá: prospekt (francouzský) knihy Bloyovy jsem mu 

poslal včera, takţe mu můţe přijíti asi pozítřku, an jde zase přes Prahu. Originál dopisu 

Rohlingova si ponechte k volné dispozici, jen Vás prosím, abyste mi poslal zřetelný opis, neb 

ho chci dobře vyuţitkovat… 

 Bylo by dobře, abyste doktoru Augustinu Rohlingovi poslal český překlad Zjevení, 

a dle libosti připojil k tomu několik slov, ne-li německých, aspoň francouzských. Není 

vyloučeno, ţe kanovník Rohling umí i česky. 

Pište mi přece uţ jednou! 

 

Jakub Deml 

                                                           
72

 Sub gravi [poena] = pod těţkým trestem. 
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[14. 9. 1908] 

 

Tuto neděli, tj. 20. září, přijdu kolem 10. hod. dopol. na Vranov s poutníky bystrckými. Velmi 

by mne potěšilo, kdybych Vás tam spatřil, ač nepřijdete-li za mnou dřív, s P. Fenclem. Na 

Vranově prý se zdrţíme jen asi do 2 hodin odpol. – Terezii Hrubou, Obzor a doktora Kupku 

mi kvitujete, avšak dosud nic nepíšete, zdali jiţ máte dopis doktora Rohlinga. Včera jsem 

rozeslal na dvacet dopisů stran Výkřikův, obojích, sv. Terezie i Vašich, snad někde vytryskne 

proud ze skály. Zas mám 4 K, takţe zítra budu šturmovat dále: vydrţte ještě nějakých 

24 hodin o hladě –. 

 Pozdrav neztenčený! 

 

J. D. 

 

Celý tento týden, tj. aţ do 20/9, mám ještě prázdniny. 
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15/9 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

1.) bude-li Vám psát sl. Tenorová, a budete-li jí odpovídat, buďte při tom velmi shovívavým, 

bude-li toho třeba. Bojí se Vám cosi říci. Ale dříve jí nepište, dokud sama nebude psáti Vám. 

Jak vidíte, samé „bude“, „bude-li“, ale je to dobré, tomu věřte. 

2.) Dr. Rohling píše mi po druhé a děkuje za Celle qui pleure a Notantur Lumina, 

jimiţ jsem ho byl obdařil. Originál dopisu jeho jsem si tentokrát podrţel a posílám Vám věrný 

opis k libovolné dispozici. 

3.) Ze Strahova povídají, ţe Ottu Tichého nepotřebujou a Vám ničeho nedají, mně to 

chytře vzavše. 

4.) Prosím Vás pošlete šestý sborník a říjnový a Církev zítřka na adresu: 

 

Pan Ant. Stříţ, právník 

Bohdalice u Vyškova 

 

Psal mi. 

Sl. Tenorová mi také psala. Píšu současně P. Františkovi do Telče a sděluji mu, ţe 

byste rád vydal Výkřiky. 

 

… 

 

Kateřina mi psala: 

 

„Snad jsem Vás v posledním dopise velice zarmůtila anebo pohoršila, ale vše to 

odloţit račte na stranu; já také mám chvílku nejaku bolest, ale hned zas radost veliků, 

ţe moţu ještě Pánu Bohu slůţit a Panence Marii, a na † patera Josefa Poláka a Vás 

můj věrný pane zástupce, a p. Floriana, kdyţ si moţu na Vás samotinká vzpomínat. 

Tak se ně chvílku zdá, ţe su na temto světě, jak kdybych ani nebyla. Všecko to, co 

okolo sebe vidím, zdá se ně, v lidu ţe je taková zaslepenost, ţe jak kdyby se nenechál 

Hospodin Bůh náš poznat, já mám radost jakůsi v duši neslýchanů, já bych tu radost 
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mému muţovi velice ráda pověděla, ale nemoţu, ani matce, to vše jak kdyby bylo 

skryté před očima jejich…“ 

 

Rohling 14. 9. 08 povídá to, co Vy jste mi napsal 11. 9. 08, a co pravíte Vy, totéţ jinak říká 

Kateřina v lístku z neděle Andělů Stráţných, a i v tom, který jsem od ní dostal právě teď, 

a o němţ, jsa znaven, dnes Vám více nepovím. 

 

J. D. 

 

Prosím Vás, pište mi všechny zprávy, nečekejte aţ najednou. 
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18/9 08 

 

Pane Floriane, 

 

takovéto tedy jednání jsem měl se sl. Tenorovou. 

 

Váš 

Deml 
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21/9 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

velmi jsem Vás očekával na Vranově! Místo Vás přišel p. Franz Wagner, jenţ, hledaje mne 

týţ den v Bystrci, šel mi naproti do Vranova a zastihl mne v Řečkovicích na faře, kdeţ jsem 

5 minut odpočíval. Pan Wagner mi vyprávěl, ţe byl ze semináře vyloučen, a sice pro onu 

broţuru doktora Rohlinga o Zjevení Lasalettském, kterou jsme mu tehdy ze Ţeletavy 

poslali...! Jen aby to nebylo nápadno, tak zároveň s ním vyloučili ještě 2 jiné seminaristy, 

rovněţ národnosti německé. Pan Wagner bydlí v Brně u kapucínů a studuje dál. Vyloučení 

toto nejprve ho prý ohromilo, a to na celé prázdniny (proto nám nepsal), nyní pak vidí v tom 

mnoho výhod; jest rozhodnut, ţe teologii nebude studovat v Brně. – O Ottovi mi vyprávěl 

podobně jak Vy, jen s tím rozdílem, ţe prý Otto absolvoval v Brně septimu dodatečnou 

zkouškou a studuje v Praze oktávu. Ale věděl to vše jen z doslechu. – 

Pranic mi nepíšete, zdali Vám sl. Tenorová poslala 100 K. 

Dnes Vám posílám věrný opis prvního referátu českého o La Salettě. V této knize 

P. Mathona jsou 3 obrázky, La Saletty se týkající. Přiloţený opis, jak vidíte, nabádá ke 

vzteku: takové tedy komolení Zvěsti Mariiny jest od našich episcopátů mlčky aprobováno! 

(Ona kniha imprimatur nemá, ale není na indexu, ba u nás jest rozšířena mezi klérem i lidem). 

Tento čtvrtek budu v Brně i s p. farářem: máme tam děkan. konferenci, která začne 

o 9. hodině dopoledne – týţ den a volným pro Vás budu o 1. hod. odpol. 

Panu auditorovi současně píšu, aby přijel uţ ve středu sem do Bystrce na noc, a ve 

čtvrtek poledním vlakem mohli spolu uţ zase domů: těch 10 K Vám nahradím sám velmi rád, 

ač nezaplatí-li Vám cestu p. auditor. Můţete-li, přijeďte. I Vám se o nocleh postarám. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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Bystrc 23/9 08 

 

Milý pane Floriane, především děkuji Vám za dopis, v Babicích psaný a z Jaroměřic 

odeslaný. Jest to z Vaší strany pro mne taková událost jako rosa na Sahaře. Vy nemůţete asi 

pochopiti, ţe mne občerství i nejvšednější věci, Vámi napsané. Tím nijak Vás nechci do 

všedních věcí pohruţovati, sám sobě si jen stěţuji, proč jsem takovým, ţe se na Vás nesypou 

věci přesvaté, to jest peníze, které by Vám jistě jazyk rozvazovaly. Ale ani o Tenorové v této 

příčině mi ničeho nepovídáte! Nebojte se mne, nejenţe si od Vás ničeho nebudu na penězích 

vypůjčovati, nýbrţ pevně doufám, ţe na tomto místě, tj. v Bystrci, za nedlouhý čas ze všech 

palčivých dluhů a jiných ran tak se vylíţu, ţe Vám budu moci spláceti, a snad dosti rychlým 

tempem, to, co jsem Vám dluţen za byt, stravu, otop, světlo, tabák a za tytéţ věci ve smyslu 

mystickém. Vţdyť i Bitnar uţ mi utrousil ale na 70 K honoráře, jakoţto „závdavky“ na práce, 

které dosud ani nevyšly. Pouţil jsem jich ve svůj pilný prospěch, abych se vyhnul práci 

daleko obtíţnější, která jest prositi pro – sebe. 

Adresu faráře Combea mi neudáváte blíţe, či stačí napsati: v Diou? (France). 

Dnes, jak obyčejně málo doufaje, ţe mne zítra navštívíte, posílám Vám další Acta 

Ottonis Tichý. Jako kaviár přidávám k tomu odpověď kníţete-arcibiskupa olomuckého, dle 

níţ soudím, ţe si objednal vyjádření faráře staroříšského, a ţe nehodlá přijíti k sebepoznání. 

Hella a vůbec všechny Vaše tovary, plody Vaší práce Vám vrací, ani jich nerozbaliv, a potom 

pokrytecky povídá, ţe byste se mohl uţiviti. Opis svého listu nemám, ale psal jsem mu, aby 

Vám přispěl jakoţto katolickému spisovateli. Na tuto hrubost nehodlám, či vlastně nemám 

chuti, odpovídati mu – slovem, a všemohoucím nejsem… 

Také mi neposíláte nejnovější dopis Durychův, ač mi oznamuje lístkem, ţe v něm 

i mně píše. 

Kolik uţ máte subskribentů na Výkřiky? 

P. František Polák, téţ P. Peksa a mnoho jiných kněţí moravsko-českých pojedou 

s brněnským biskupem a s bratry Kolísky do Říma, „očmuchávat...“. V záleţitosti, kterou 

zovu „Subskripce na český překlad Výkřiků sv. Terezie“, rozeslal jsem přes 100 

vlastnoručních dopisů, z nich asi 60 na česko-moravské gymnazijní studentstvo. – Inu, co je 

dělat, jakáţ pomoc! 

 

Váš Jakub Deml 
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P. S. 

Umínil jsem si, ţe Vám daruji všechny rukopisy, které naleznete v tomto balíčku. Uznáte-li za 

slušno, smíte některé z nich zničiti, ač přijímáte-li vůbec tuto hubenou nabídku? 

Exemplář Rohlingův rovněţ Vám dávám darem: český překlad Zjevení Lasalettského 

jsem Rohlingovi dosud neposlal (ač bych rád), neb nemám výtisk na ručním. Či jste mu 

poslal, nebo pošlete Vy sám? 

Pošlete mi, prosím Vás, několik Poutí na Jasnou Goru, sice Vám to tam přičiněním 

našich katolíků shnije, a tady by to četli. Rovněţ aspoň 2 ex. Notantur... mi přibalte 

shovívavě. 
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Bystrc 30/9 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

jak tedy uţ víte, konzistoř mi nedovolila přeloţiti ještě ty ostatní dekrety, týkající se sv. 

Přijímání, neboť jsou pánové bezpochyby toho náhledu, ţe tato Věc netýká se duchovní 

správy, nejsouc té jakosti a důleţitosti jako ţivot spolkový dle ideí docenta Šrámka, posrance 

Holby, Jílka, Kadlčáka, Tvarůţka. 

 Prosil bych Vás tudíţ, mohl-li by se dáti do tisku onen dekret Sacra Tridentina 

samotný, abyste tak učinil na mé útraty a korekturu mi posílati dal (však to vysází beztoho 

najednou). V odstavci (paragrafu) I. téhoţ dekretu místo „budiţ dovoleno“ mělo by se dáti 

„budiţ přístupno“ – tento překlad jest totiţ doslovnějším. Chcete-li, račte to opraviti. 

 

II. 

 

Pravý však úmysl spočívá v tom, aby ten, kdo k Svatému stolu přistupuje, nehověl v tom 

zvyku nebo ješitnosti, anebo důvodům lidským, nýbrţ aby chtěl vyhověti přání Boţímu...“ 

Takový jest překlad doslovný. Uznáte-li za nutno, opravte prosím Vás i tento 2. 

odstavec, jak tuto jsem napsal. Jinak je vše úplně dobré, takţe byste nemusel posílati 

korekturu mně. Já bych beztoho musel ji vraceti zase Vám kvůli úpravě. Ten obrázek 

Baldunga-Grüna bych tam míti chtěl: a bude mne těšiti, kdyţ tam dáte co nejvíce obrázků, 

aby to bylo – pěkné. 1000 exemplářův bych toho chtěl: z nich pak asi 20–30 na ručním papíře 

(1 ex. pro konzistoř, 1 pro atd.). A nějakou pěknou obálku na to: tyto všechny starosti 

ponechávám zcela Vám, a to všechno na svůj (tj. můj) účet. Svolujete? 

 Píše mi p. Marek, posílaje mi Lemonniera s věnováním. – 

 P. Ballon posílá mi lístek z Ameriky a udává tuto adresu Oldřicha Zlámala: 252 East 

Wood street Youngstown, Ohio. Adresa na dp. Ballona jest tato: Rev. P. Ballon, Oxford Ict. 

Yova U.S.A. 

P. Ballonovi byste mohl někdy psát, ale rozhodně byste mu měl poslati 6. sborník, 

Bloy, Hella etc. Dvě své kníţky (Notantur a Homilie) uţ jsem mu byl poslal. 

Zlámalovi pište, ač musím-li Vás k tomu povzbuzovat! 

 Bitnar mi poslal 19 Bílkových litografií na krásném ručním (Milianiho) papíře. Jest to 

oněch 19 listů, které jsou v II. svazku Meditací. Obrázky velmi pěkné; text, jak poznáte, zcela 
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nekatolicky a nekřesťansky a tvrdohlavě kacířský. Chcete-li, daruji Vám těchto 19 na ručním: 

ač nebude-li to i v řečeném svazku na ručním. 

 Jinak – zatím – u mě nic nového. 

 Co u Vás? Ty knihy mi stále neposíláte. Prosím Vás, přidejte k nim 1 ex. Hellova 

Atheismu a po 1–2 ex. všech recenzních lístků. 

 

Váš 

J. D. 
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229 

Bystrc 1/10 08 

 

Milý pane Floriane, dnes jakoţto na prvního dostal jsem od p. faráře hromadu peněz, z nichţ, 

dávaje je na poštu pro své věřitele, i na Vás připadlo 10 K rakouského čísla. Maje za to, ţe 

snad zase aţ na prvního bude mi moţno něco Vám poslati na svůj dluh, an tu přišed 

P. Metoděj Rous, kooperátor z Komína u Brna, takto můj krajan, teprve dvě leta vysvěcený, 

velký horlivec pro kaţdodenní svaté Přijímání, dal mi do rukou ryze novou, jubilejní 

dvacetikorunu, řka: „Toto pošlete tomu pátr Florianovi.“ Tolik je jisto, ţe se asi přeřekl, 

pokud se týče Vašeho titulu, ale zároveň jsem se přesvědčil, ţe ho po celý měsíc trápilo, ţe 

Vám nemohl nic poslati, an měl plat zadrţený a teprve dnes obdrţel peníze. Posílá Vám 

peníze, ač dosud nic od Vás nedostal, a skoro ani neví, co jste vydal, a ve své pokoře ani by se 

nedivil, kdybyste mu nic neposlal. Avšak prosím Vás já, abyste si jeho adresu poznamenal 

a odeslal mu tyto věci: všechny sborníky, které ještě máte, Pouť, Homilie, Notantur, Smrt, 

Církev, Bourání, Hella, Chudou ţenu, Menráta, a co Vám ještě napadne. Jsem totiţ jist, ţe 

tento mladý kněz, z domu nikoli chudý, nyní pak velmi výnosné místo mající, pošle Vám zas, 

jakmile bude míti, a na prvního obyčejně bude mívati! 

Nijak nepochybíte, kdyţ se mu do některé z těch knih podepíšete a nějaké ţivotní 

heslo k tomu pro něho přidáte, je schopen uvaţovati. 

Pošlete mi to v balíčku, a pokud moţno nejdříve, ne jako mně… 

 Pozdravuji Vás a prosím Vás o pár řádků. Půjdete-li do Babic, řekněte Anně, aby mně 

s tím dlouţkem ještě měsíc počkala, dnes jí posílám 10 K jako druhým – jak se to dělává při 

peněţních konkurzech. 

Jak jste se dostali domů? Sl. Tenorova velmi lituje, ţe o Vašem příjezdu do Brna 

neměla tušení. Pozdrav! 

 

Jakub Deml 

 

Mně také pošlete po 1 exempláři všech svazků Studia, i těch, které snad tu mám. Chodí sem 

za námi kněţí, mohu něco odprodat! 



371 

 

230 

6. 10. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

Váš dopis i oba balíky s knihami a dvěma páry bot jsem dostal. Abych nezapomněl, hned nyní 

prosím Vás o radu v následující věci: Jacques Rosenthal, Antikvariat, München, Karlstr. 10, 

nabízí mně 3 vydání Zlaté legendy Voraginovy: 

 

Cöln, Homberch, 1481. 7 Bll. fehlen; teilweise wasserfleckig, Preis M 66. 

Strassburg 1481. 5 Blatt fehlen. Preis M 48. 

Venedig 1493. Wenig wurmstichig. Preis M 48. 

 

Které si mám koupit? Anebo vlastně: které by si měl koupit p. auditor? Slýchávám, ţe 

staré tisky benátské (Venedig) úpravou předčí německé. Odpovězte mi na to obratem; anebo: 

půjdete-li k p. auditorovi, ihned mu to objednejte; p. auditor se nemůţe dočkati svého 

exempláře. Měl byste záminku pro cestu do Babic, mně však v kaţdém případě sdělte 

obratem, co jste vymyslil. 

 Dnes mi píše, na mé vybídnutí, P. Fencl. Je velmi skleslý ve vůli. Dopis jeho Vám 

pošlu, jak mu odpovím. Také mi psala moje sestra Vilemína, dr. Al. Kolísek, a bezpochyby 

ještě kdosi z těchţe končin. Včera mne tu navštívil můj bratr Josef, onen bankrotář. Rozsudek 

bude nad ním teprve vyřčen. Zavřou ho prý v Jihlavě. Řekl mi, ţe uţ začíná vylézat z domu. 

Přijde o všecko, takţe on jediný z celého mého příbuzenstva bude mi podoben. – Opět, ani 

nevyčkavši mé odpovědi, mi psala Kateřina. Mnoho trpí od muţe, jenţ se jí vysmívá a svá 

obvinění proti nám do tváře jí opakuje a pečetí. 

 Mimoto psal mi ještě někdo, jejţ Vám zatím neprozradím, ale o němţ tímto způsobem 

přece se zmiňuji, abych Vás potěšil. Ten člověk je schopen Vás potěšiti. Jeho dopis dostal 

jsem za okolností velmi nevšedních, podivných, jak uţ se dějí okolo Vás, inu, řeknu to slovo, 

ač nerad uţívám velkých slov nemístně: zázraky. Já tím arci nezpyšním, neb se to týká jen 

Vás. Nabídnuté mnou Bílkovy litografie Vám neposílám. Nemějte mi to za zlé, zdá se mi, ţe 

je strávím na Vaše zdraví. Ale onen svazek Meditací (ještě nevyšel!!) Vám potom pošlu, ač-li 

Vám ho nepošle Bitnar sám. 
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Váš dopis, ač tak právnicky úsečný, jsem rád přijal a mnohokrát četl, anţto, znaje 

všechno okolo Vás a mnoho ve Vás, těším se obrazem, který si z Vašich údajů maluju na 

pusté plátno bystrcké farnosti a na podřené, kramfleky okopané příbedří své duše. 

 Proto se mluvilo i u Vás na kazatelně o častém přijímání, ţe tato otázka byla letos 

předmětem pastorálních konferencí kněţských, a tudíţ i páni děkani a farářové ponejprv ve 

svém ţivotě o této věci strašné, klímajíce, se dovídali: rozumí se samo sebou, ţe na těchto 

konferencích daleko více je zajímal dekret Ne temere, anţto dekret tento souvisí s otázkou 

poplatků štólových a s kriminálem nebo exkomunikací, suspenzí a jinými toho druhu 

neřestmi. 

 Dopis Ottův rád bych četl. Prosím, půjčte mi ho. 

Dr. Lang. Můj Anděl Stráţce řekne, ţe jsem k tomuto jménu nic nepodotkl. „I bylo 

všech dnů Járedových devět set šedesáte dvě léta, i umřel“ (Genese 5,20). Aţ se vyskytne 

osel, jenţ napíše genezi 20. století, bude v hlavě páté, verši 20. tato věta: „I bylo všech dnů 

Langových čtyrect dvě léta, i umřel.“ 

 Doufám, ţe jste mi ony balíky poslal, aţ jste dostal oněch třicet stříbrných: 10 ode 

mne, 20 od P. Rousa. Doufám totiţ, ţe jste tyto mizerné peníze obdrţel. Uţ Vám na veřejném 

lístku nebudu příliš ukazovati na ţebrácký stav, abyste se nemusel styděti za druhé lidi, ale 

nebudu se styděti a pošlu Vám 10 K, jakmile zase budu nějaké mít. Dnešního dne, tj. 6. října 

1908 o půl jedné hodině po poledni, mám na hotovosti jedno sto a deset haléřů, jakmile Vám 

odešlu psaní, bude 110 - 20, čili zrovna tolik, abych vystačil do 1. listopadu 1908, doţiju-li se. 

Pište mi, prosím Vás brzo zas. 

 

J. D. 
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14/10 1908 

 

Příteli, vracím Vám dopis Ottův a přidávám druhý, jejţ mně byl psal. Také přikládám 

poslední výnos konzistorní: co střelický děkan k tomu přinapodotknul, to jsem vepsal do 

téhoţ výnosu: tento děkan tituluje mého faráře Panem Radou, ač jest jen auditorem. Toť 

ostatně vedlejší, avšak týţ děkan ve své starobě nechce věděti, ţe příslušné moje rukopisy 

byly konzistoři odeslány před 1/2–1 rokem, tedy daleko před zákazem mého spisování. – 

Také mu to dnes v dopise úředním podotýkám, tomuto – – – Jeho ručičkama přece jsem 

ţádné manuskripty neposílal, takţe to věděti musí, ţe je sprosták. – Dp. Metoděj Rous 

z Komína knihy Vaše uţ dostal; také mi řekl, ţe je do mého poměru s konzistoří náhodou 

výborně zasvěcen (!!), a ţe ví, ţe kanovník Pospíšil velice mne ctí, a ţe mi konzistoř sice 

rukopisy snad vrátí, ale zcela jistě prý mně zároveň odepře imprimatur. Toto ví kaplan Rous, 

kněz dva roky teprve vysvěcený – a ví to spíš, neţ konzistoř o mých rukopisech rozhodla!!! 

Neboť mám v téţe konzistoři ještě rukopisy z r. 1907, Vám známé. – Mussotter mi nabízí 

Voragina, jak vidíte: uţ jsem to objednal. – Také Plešek mi camral. Meditace Vám poslal 

Bitnar, ne já. O těchto Meditacích máte věru pravdu. Co je dělat? Nejvíc mne potěšil Váš 

dialog o trakači. Říkám-li „právnicky přesné“, anebo jiné věci tohoto druhu, jeţ mají nádech 

stesku či podobného čehosi, buďte vţdy ujištěn, ţe Vám nikdy nic nevytýkám, uţ mám 

takový křivý zobák. Já si vůbec do ničeho nestěţuji. Mluvím-li málo vzletně o penězích, 

vězteţ, ţe tady v Bystrci o ničem nemluvím vzletně, vlastně od oné opatovské audience 

přestal jsem být vzletným, tj. od svého vypovězení ze Staré Říše. Stran toho ručního papíru 

jsem Bitnarovi psal. Uţ jsem Vám zase napsal adresu po starém způsobu, tentokrát mi to tedy 

ještě promiňte, nechci zkazit obálku, která stojí 2 haléře. Pozdrav! 

 

Deml 

 

Dr. Alois Kolísek na můj popud vyzývá čtenáře Hlasu k subskripci na Durychův překlad 

Výkřiků sv. T. 

 Totéţ činí Tomáškův Obzor. 

Jen Bitnar mlčí, ač mi slíbil odpověď. Sejde-li se Vám dost subskribentův, proč by to 

nevydal Durych pod adresou Vaší expedice? Ovšem nevím, kolik se Vám nahrnulo 

subskribentů… 
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16/10 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

dle opisu na druhé straně vidíte, ţe jsem psal Mngre Cecchimu; podobný latinský list posílám 

téţ faráři Combeovi. Oběma přiloţil jsem i české vydání broţury Melaniiny. To by v tom byl 

čert, aby se brněnsko-hradeckým doktorům a kanovníkům nedokázalo, ţe jsou ničemní 

taškáři a kreatury podlé. 

 Váš lístek, kde mi oznamujete pohřeb opata novoříšského, naplnil mne „nestydatým“ 

jásotem: zas se pohnulo kus ledu v naší moravské louţi. Na Váš příchod velmi se těším. Tuto 

jest rozvrh mých hodin: 

 

v pondělí mám prázdno od 12. v poledne do půlnoci 

v úterý ″ ″      od 10 dopol. do 1. odpol., a od 3. odpol. 

        do půlnoci 

ve středu ″ ″       od 12. v poledne do půlnoci 

ve čtvrtek ″ ″       od půlnoci do půlnoci 

v pátek to mám jako v úterý 

v sobotu celý den a celou noc prázdno, 

v neděli rovněţ 

  

Pan auditor mi slíbil, ţe zas brzo přijede za mnou se zubem, ale ani nejde, ani nepíše. 

Včera jsem byl u P. Tomáška a srazil jsem se tam ještě se třemi kněţími: Endlem, Grycem 

a doktorem Tomášem Hudcem, jenţ přijel ze Sýrie či odkud. Ţvanili jak kupečtí mládenci, 

i bylo víc neţ patrno, ţe nikdo z nich Svaté země neviděl, a viděti nemínil. 

 Pozdravuji celý Váš dům uctivě a vřele. 

 

J. Deml 

 

Budu psát ještě zas doktoru Rohlingovi. 
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17. 10. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

panu Balcárkovi na Strahov jsem ţádaný sborník odeslal z Bystrce, a při tom na Oldřicha 

Novotného se poptal. Nevím, kterak mne zná český Říman Opletal, jenţ leze do katakomb: 

nechci-li říci, jak známy jsou mi jeho verše, do Obzoru troušené, musím říci, ţe jsem se s ním 

nikdy ani nesetkal. Avšak velmi vhod mi přichází adresa Opletalova, neb mu posílám recezní 

lístky Studia, prosím ho, aby se za P. Josefa Poláka a za nás pomodlil v katakombách sv. 

Kalixta, poradil mně, jak bych se dostal do Říma, aby se porozhlédl, není-li tam někde ve 

sklepích vatikánských „dům“ Apoštolů Posledních časů, aby se informoval u svaté 

Kongregace Indexu, kolikrát jest schválena broţura sestry Marie z Kříţe, rozené Melanie 

Calvatové, a konečně, aby mi posílal 

 

Acta Sanctae Sedis, 

 

čímţ by Vám jedna starost odpadla. 

Kateřině jsem koupil řeholi a modlitby III. Řádu sv. Dominika, a ona, mimo nadání, 

posílá mi dnes, a bez jediného slova, 4 K, z čehoţ soudím, ţe jsem ji něčím, nechtě, 

zarmoutil. – 

 Bitnar dosud mi neodpověděl, i zdá se, ţe v naší nabídce Výkřiků čenichá úskok, a ţe 

tuto kníţku sotva převezmou. Jelikoţ mimoto pozoruji, ţe se o Výkřiky svaté Terezie jeví 

přece větší zájem neţ o jiné publikace Studia, radím a přimlouvám se u Vás, abyste Durychův 

překlad sám přepracoval a knihu tuto vydal: takto totiţ, tj. těmito asi slovy, přednesl bych 

záleţitost Durychovi, a Vám by nezbylo nic jiného leč knihu znova přeloţiti a vydati ji jako 

druhdy Sant Menráta, nyní tudíţ pod pseudonymem: Jaroslav Durych... 

Durych tím uraţen nebude, anţto svůj rukopis má sotva ve dvou exemplářích, a anţto 

povolení k „opravám“ na něm vymohu. Vám rovněţ škoda nevzejde, anţto kaţdý, kdo nechce 

oslem být a slout, konečně věděti musí, co dělá Josef Florian, a co Deml, Ševčík, Durych, 

Marta, Eva, Metoděj... Teprve nyní, kdyţ jsou tato jména uţ napsána, vidím, ţe jsem je 

sestavil v dosti dobrém pořádku, tj. ţe jaksi vyhovují svému Obrazu a podobenství, pokud se 

týče literární i jiné tvorby. Sdělteţ mi tedy, co soudíte o tomto návrhu. Anebo, má se 

Durychovi odhalit pravda za cenu onoho smrtícího zahanbení? Jeť on jako dítě. 
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Dnes mi Trnka poslal korekturu Dekretu. Dnes to opravím a pošlu zítra Vám. Zdrţel 

jsem se delším dopisem, jejţ odesílám doktoru Rohlingovi. 

 

Váš 

J. D. 
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234 

V Bystrci o císařském 

posvícení 1908 

[18. 10. 1908] 

 

Milý pane Floriane, korekturu vrátil jsem Trnkovi, s rozkazem, aby opravil, co třeba, sloupce 

rozvrhl na stránky a Vám ještě jednou k prohlédnutí odeslal, mně uţ nikoli. 

 Z Říma mi ještě poslali lístky: dp. Ondřej Kodar, farář v Rostenicích u Kučerova, 

abonent Studia, a – P. František Polák! 

 Dnes mi píše Kateřina toto: 

 

 Veledůstojný pane. 

 

Pozdravuji i já Vás ve Jménu Pána našeho Jeţíše Krista Ukřiţovaného. Knihu jsem od 

Vás obdrţela, také co nejmilejší dárek ju přijímám; děkuju Vám a Pán Bůh zaplať 

Vám. Pár dní jsem knihu tu před muţem schovávala. Nedalo mi to pokoj, aby kniha ta 

byla skrytá, dala jsem se v ní číst večer aj před ním, jak mu to bude milé, a to hned 

s kraju; nějaků chvílu sem čtla a potem sem ju nechala na stole před ním leţet a odešla 

sem na chvílu ven, co s ňů udělá; knihu vzal a přehledával, odkaď je, a matka řekli, ty 

ţeny jí ju přinesly ze Skalice; a co ţe koštuje? Odpověděli, včil nic, aţ bude přijatá 

mezi ně (tj. do III. řádu dominikánského), potem si ju zaplatí. On odpověděl: To 

nebude s těchto stran Vánoc. Ráno mně pověděl, ţe to bude ještě kdysi pěkný rámos; 

ostatek Vám dnes nepíšu, proto, kdybych Vám to všechno napsala, od tej chvíle, co 

jsem se od Vás navrátila, také by jste moseli povědět, jak pátr Josef Polák tym dvom: 

Odejdi, nejsi k napravení. Napíšu Vám z mých mladých roků, co se ně zdálo, bala sem 

malá děvčica. Šla sem na jedno pole, a kdyţ sem šla kůsek brázdů, sedla sem si na 

zem a zahleděla sem se k západní straně, a najednů nedaleko mě uviděla sem stát 

vysoký velice a zeleňunký strom, lindu, a na nejvrchnější větvínce stála Nejsvětější 

Velebná Svátost oltářní, taková krásná tak se zářila, a v Ní to Tělo Páně tak se šeřalo, 

a já ţe sem se divila, kde se to tam vzalo, ţe sem tam tady šla a neviděla sem to, 

a najednů ţe tak silně někdo zavolal, aţ tá zem se pode mnů zatřásla, tyto slova: Pojď 

ke mně! A já začala utěkat k temu stromu, a donďa k němu, větve měl aţ od zemi, a já 

se dala lest po tom stromě aţ na vršek, aţ na samý vršek sem vylézla a chtěla sem se 

do tý Velebnej Svátosti podívat, a jak sem tam pohlédla, tak sem se lekla, aţ se ně 
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všecky kostéčky třásly, aţ ně to tak odvrátilo, a strachy sem zapomněla, co sem tam 

viděla, a v tem leku sem se procitla. Tak důstojný pane, přes třicet roků je to, co jsem 

si na to mockrát zpomněla, ale nikdá nerozuměla, aţ při tej knize v tem dopisu sem 

porozuměla, co sem se lekala; lekat se kaţdý hříšný člověk mosí, a kdo se neleká 

hříchů, temu Pán Bůh neodpustí, ale kdo se leká, temu Bůh milost dává. 

  Poslala sem Vám dva zl., račte odslůţit dvě mše sv. za † P. Josefa Poláka. Aby 

byli také i mému muţi k poznání sebe sama. 

  Psala bych Vám velice ráda víc, ale nechcu, aby ně někdy viděl. Já velice trpím 

muky veliké, kdyţ nemoţu byt poslušná Církvi Svaté, a to jenom skrz mého muţa. 

  Pozdravuji Vás srdečně a věrně i Pana Floriana, Matka i Mařenka. S Pánem 

Bohem. 

  K tomuto pozdravu se přidávám i já. 

 

Co toto píšu, celá obec bystrcká, velcí, malí, tančí a zpívá a křičí, skáče a řve kolem dvou 

oloupaných, tedy onomu Kateřinýninu daleko nepodobných stromů, jimţ říkají „máje“. A to 

ve vzdálenosti dvaceti kroků od Velebné Svátosti: sotva dnes v noci zdřímnu, toto peklo bude 

řvát a chraptět do svítání, a zítra nanovo, neboť jsou – „svaté hody“. Fencl mi nepíše, Bitnar 

neodpovídá, pan biskup je v Římě. 

 Předevčírem navštívil mne tu opět právník Stříţ Ant., jeda z Bohdalic na studie do 

Prahy: tázal se mne ne nezdrceně, proč jsem mu na poslední dopis, kde oproti svátostnému 

zastával se obezřele duchovního Přijímání, neodpověděl, a řekl, ţe bude v Praze choditi často 

ke Stolu Páně. Tento mladík jest ještě mnohem mladší neţ Durych. Dnes, jak patrno, uţ není 

hanbou společenskou býti také katolíkem. Jenţe p. Stříţ (oproti p. Durychovi) pracuje víc 

v morálce a zachraňuje padlá nebo padající děvčata, jak se mi přiznal. Jinak by jistě překládal 

svatou Terezii nebo studoval sanskrt. Kaţdý dělá svyho moţnyho, a já nic. Bitnar je nové 

vydání Dostála Lutinova. 

 

Jakub Deml 
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235 

Bystrc, u Brna 

21. X. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

I. Lutte des Allemands contre des Slaves nazývá se kníţka, kterou mi poslal z Olomouce 

Promberger a kterou mi dareba čítá za 5 K. Domnívaje se, ţe jsem ji někdy před rokem 

objednal snad pro Vás, posílám Vám ji. 

II. Výkřiky svaté Terezie, tj. překlad Durychův, ochoten jest Bitnar převzíti od Vás; 

Bitnarův list Vám posílám v originále, abyste rozhodl o jeho ţádosti, jak chcete: můţete 

Bitnarovi odpověděti buď přímo, sám, anebo skrze mne. 

III. Bitnar by rád koupil i některé naše štočky, neopomeňte i na toto odpovědět. 

IV. Tázal jsem se Bitnara, zdali by nevydal Otty Tichého hudební skladbu některou, 

proto se táţe Bitnar na jeho adresu. 

V. Co mi píšou: p. Durych, p. Stříţ (právník z Prahy II., Hálkova ul. 8/II.) a hraběnka 

Attemsová, to Vám sdělím, jakmile se s nimi vypořádám. 

VI. Mussotter mi poslal velmi čisté vydání Jakuba de Voragine (Dr. Th. Graesse, 

editio tertia, Vratislaviae, apud Guilelmum Koebner 1890). Na druhé straně listu titulního jest 

tištěna poznámka: Anastatice reproduxit Carolus Reinecke, Berolini. Kniha tato má 958 (+ I–

X stran úvodu s indexem) stran. 

VII. Jelikoţ mi nepíšete, soudím, ţe mne brzo navštívíte, jak jste slíbil, anebo ţe snad 

zase stůněte s okem, jak mi píše Durych. 

Mám zde v jedné třídě se školáky velký kříţ: uţ dvakráte mne při „vyučování“ 

zachvátilo tlučení srdce. I sloţil jsem zbraň a nechal jsem to řvát. Ale venku na ulici jsou i tito 

řvouni velmi krotcí a pokorní, takţe jsem přesvědčen, ţe ďáblem posedlá je škola, nikoli děti. 

Pozdravuji Vás. 

 

Jakub Deml 
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236 

Bystrc u Brna / v den svaté Korduly Panny a Mučednice 22. X. 1908 

 

Příteli! 

 

Svítání, tak se mi zdá, je vţdycky zápasem. Dříve neţ do denního klidu se rozzáří slunce, 

vyšlehují nad parnatými kopci svazky světla, jaksi ojediněle, a člověk se téměř bojí, ţe by 

slunce mohlo nevyjít: tam za obzorem děje se jakýsi zápas, vidíme zsinalou bledost nebe, 

vyhazovanou prsť světla, rozpálené tváře červánků, ale úzkostlivé, napjaté ticho vládne z této 

strany obzoru, kde celá země bez dechu čeká v houštích ranního šera na výsledek boje. 

A jestliţe krásná tvář slunce, sotvaţe se ukázala, ztratí se pod kuklí mraků v záloze číhajících, 

smutek obestře i naši duši, a litujeme, ţe jsme si byli přivstali. 

Z posledního Vašeho listu, můj milý, přechází na mne světlo širší, starší a klidnější. 

Nedivte se tomu, ţe jsem se ve Vás nemohl okamţitě vyznati, a ţe dosud nemohu v sobě 

potlačiti jakéhosi podivu nad Vaší duší: tak dávno je tomu, co jsem byl v Kučerově, a tehdy 

jsem Vás znal tak nepatrně, ţe jsem Vás vlastně vůbec neznal. A jestliţe jsem tehdy o Vás 

přemýšlel, bylo to zajisté pod dojmy Vašeho bohdalského (lépe řečeno vyškovského, anebo 

ještě lépe hospodského) okolí, coţ nedělá dobře ani pozorovateli, ani pozorovaným. 

Bezpochyby ani já nepůsobil jsem tehdy na Vaši duši dojmem jiným, tj. příznivým. A tak 

jsem odešel z Vašeho kraje, jako bych tam nenašel jediné duše, jednoho člověka Boţího. Od 

té doby i já jsem se téměř, by zcela najisto, podstatně změnil, alespoň ve svých názorech 

o Církvi Římskokatolické. Tehdy jsem byl křesťanem, dnes pak jsem katolíkem. A Vy 

najednou přicházíte ke mně, abych uţil podobenství, jako vládce oněch končin, přinášíte dary 

zlata a stříbra, své srdce především, a hlásíte se mi jako vazal. Z oněch končin, řku, z kraje 

hanáckého, blahobytem, řepou, pšenicí a pivovary oplývajícího, z kraje pro mystiku tak 

jalového – nemám, či vlastně neměl jsem býti jaksi na rozpacích o Vašem příchodu a darech? 

I začíná ve mně klíčiti průběhem Vašich listův a návštěv myšlenka, jestliţe jsem byl po dva 

roky v Kučerově, ţe jsem tam byl od Boha poslán jedině kvůli Vám, Vy milý. Tato myšlenka 

ulevuje velice tísni mého ducha, neboť jsem nevěděl, proč vlastně byl jsem po čas tak dlouhý 

mezi Němci, u Vyškova, kde se mi zdálo, ţe ani jedenkrát duše má se nevyslovila, jeţto 

nemohla, tak jako v poušti krom nějakého kaktusu nic jiného neroste. Hle, poušť vyškovská 

měla by tedy oázu, Vás. 

Mám pilno, ale z toho, ţe Vám píšu okamţitě, suďte, prosím, ţe tento dopis Váš jest 

mi milý, nebo jinými slovy, ţe do Vás skládám naděje, a sice takové, jaké dokonale 
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naplňovaly Srdce Kristovo, Jehoţ Království není z tohoto světa. Tedy nikoli kvůli sobě 

skládám do Vás naděje, neboť uţ dávno výhody světské za lejno povaţuji se sv. Pavlem, 

a nemám ţádné jiné touhy leč rozdávat – a téţ nikoli kvůli někomu jinému kromě Vás. Jedině 

o Vás se mi jedná, pravím-li, ţe skládám do Vás naděje, neboť tak rychle se blíţí konec světa, 

ţe uţ není na čase, abychom s někým debatovali, někoho přesvědčovali, etc. etc. 

Píšu Vám a chci tedy, přeju si obcovati s Vámi (teprve od této chvíle), ţe vidím ve 

Vás opravdu dobrou vůli, tj. ţe jste schopen jíti, řekne-li se Vám „jdi“, a učiniti, řekne-li se 

Vám „učiň“. To jsou slova Evangelia, jak víte, ale dnes nebudu obojí, či vlastně jeden z obou 

těchto evangelických případův aplikovati na Vás: vyhledejte si je sám a odpovězte si, kde jste. 

Rovněţ přehlíţím tentokrát ještě Vaše poslední rozpaky před smrtí, tj. Vaše zbývající 

výmluvy stran denního Přijímání, a ničeho k tomu nepodotýkám, doufaje, ţe slovo „smrt“, 

které jsem právě vyslovil, zatím dosti vysvětluje. Co se týče této přesvaté věci, poukazuji Vás 

na diamantového mládenečka Ottu Tichého, jenţ uţ všechny rozpaky má daleko za sebou. 

Velmi krásně jste mne rozveselil poznámkou, abych topil, ţe je zima. „Topte, abyste se 

nenastudil, neboť je zima!“ Děkuji Vám co nejvroucněji za toto bratrské a prorocké slovo, 

a já Vám nemohu říci leč to samé. „Je zima, topme!“ 

 

Váš 

Jakub Deml 
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237 

Bystrc 23/X 08 

 

Milý pane Floriane, právě jsem dostal od abbého Combea list, který Vám odesílám. Tento 

podivuhodný kněz posílá mi mimoto 2 exempláře Oraison funèbre de la soeur Marie de la 

Croix a onen velký plakát knihy Bloyovy Celle qui pleure. Mám v úmyslu tento plakát dát 

nalepiti na zeď brněnského dómu, anebo na některé jiné vykřičené místo hlavního města 

markrabství; rozumí se, ţe policejní předpisy při tom zachovám. 

Dopis pana faráře Combea Vám posílám s největším strachem, nevěda, nejste-li snad 

mrtev, ţe ani slovíčkem mi nic nekvitujete. 

5 K Vám posílá můj farář Julius Koubek z Bystrce, jako subskripci na Výkřiky. 

K tomu já připojuji deset korunek za ony kanice, co jste mi poslal. Neměli bychom sestaviti 

latinský dopis Svatému otci? Mně by to nedalo mnoho práce, a snad i jiní by se podepsali; 

Valeas!
73

 

 

Jakub Deml 

 

Český překlad listu Combeova tento jest: 

 

„Veledůstojný Pane, Milý v Kristu spolubratře, 

 

1. Původní a autentické vydání broţury Melaniiny v Římě od sv. Kongregace 

Indexu nikdy nebylo zavrţeno; 

2. Biskup leccejský imprimatur své ze dne 15. listopadu 1879 nikdy neodvolal. 

3. Co náleţí k řečeným zjevením lasalettským, nikterak nejsou věci opovrţení 

hodné a zatratitelné. Le divin Message…“ říkala Melanie, která před svou smrtí a po 

ní přečetnými zázraky proslula. Buď zdráv!“ – 

 

Zdá se mi, či vlastně domnívám se, ţe dr. Rohling je s dp. Combem ve styku písemném. Oba 

mi odpovídají obratem, jen oni italští monsignorové mlčí: ale toto mlčení, silně doufám, 

ozývá se výslovně v Římě. 

                                                           
73

 Buď zdráv! 
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Brněnský biskup byl u Sv. otce dvakrát v audienci: nejprve korporativně, potom 

samojediný. Jakým se asi vrátí? – Dostal jste, prosím Vás, oněch 20 K od dr. Bern. Šústka, jeţ 

jsem Vám byl odeslal v pondělí? 
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238 

Bystrc, 5. XI. 1908 

 

Milý pane Floriane, 

 

doufaje se Vám odměniti částečně za Vaši návštěvu, posílám Vám hrst těchto čínských 

papírů, jakých ani Vy nemáte. Přiloţil jsem poslední list Fenclův a Ottův, z nichţ můţete 

poznati, ţe v Praze byl Ottu kozel dluţen, kdyţ i starý kozák dp. Fencl se jím rozehřál, 

nejinak neţ Taras Bulba svými vlastnokrevními uličníky. Přidávám k tomuto listu poukázku 

na 20 K, a sice pro Vašeho kohouta, aby, jsa tak sám, nebál se jestřábů a tesknoty, a aby tudíţ 

na naše zdraví zakokrhal. Tyto čínské papíry nejsou drahé: i s tou krabičkou (25 obálek a 25 

papírův) jen 2 K! Tyto věci má velkoobchodník Fr. Stůna v Brně. – Bylť jsem v Brně včera, 

ale tu Anitu le Roy nespatřiv (snad i pro krátkost času a soumrak) řekl jsem Stůnovi, aby ji 

objednal: potom Vám ji pošlu. V Čechách kolem Karlových Varů straší zemětřesení. 

Navštivte brzo p. auditora, jemu i mně to nikdy neuškodí. Aţ přijdete do Bystrce podruhé, 

poslouţím Vám pivem bavorským, jeţ je draţší neţ plzeňské – půllitr za 32 h, a velmi mně 

lahodí – kykeryhý! 

 

Jakub Deml 

 

Ještě Vás upozorňuji, ţe jsem doktoru Jos. Ţůrkovi, profesoru v Holešově, poslal Notantur 

Lumina, jiného nic, a prosím Vás, abyste mu poslal všechny ostatní publikace Studia na 

vybranou. A to hned, neboť, jak pravil, přestěhuje se po 14 dnech jinam. Napište mu k tomu 

pár řádků. Zdá se, ţe umí francouzsky. 
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7/XI 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílaje Vám tyto dopisy, nemusím Vám zatím sám psát. Kalašova Marie poslala mi dnes 

svůj překlad 2 loutkových dramat Maeterlinckových s tímto přípisem: Básníku J... Dopis sl. 

Leopoldy Vám neposílám. Také Vám neposílám lístek od milosrdných sester 3. řádu sv. 

Františka, které si u mne zamlouvají 6 exempl. Výkřiků, a jejichţ spirituálem (jsouť v Brně 

v Sirotčí ulici) jest P. Innocenc Neumann: tedy tyto jediné ze všech moravských klášternic 

řekly ano. Váš 

 

Jakub Deml 
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240 

Bystrc 9/XI 08 

 

Milý příteli, 

 

děkuji Vám za ten úrodný balík březnových a říjnových sborníků. Nemoha se Vám okamţitě 

odslouţiti stříbrem, jehoţ lesk je mocen oslepiti oči všech našich nepřátel, posílám Vám zatím 

Vorlovu rukověť zpěvu chorálního, věda, ţe tento dárek ještě více Vás rozradostní. K tomu 

připojuji (rovněţ gratis a franco) ono číslo České dívky, kdeţ poznáte jakost reprodukcí 

z Bilibina. Onen balík od Vás přišel mi téměř rozhalený, podruhé (kvůli několika čertům) mi 

všechno pečeťte, a dobře. 

Leopolda je krásně tvrdá jako křemelka, a takové věci dělá jen Bůh. 

Jak to jest s mojí směnkou v Třešti, to Vám poví babický p. auditor, nerad bych se 

opakoval. Můj p. farář chce mermomocí, abych dluhy umořil a začal si ukládat do spořitelny. 

Začínám dnes, koupiv si dvě sklenice těţkého piva bavorského, tj. 1 litr za 32 krejcarů, čili 64 

halířů. Za těchto arktických soumraků pro Církev můţe opravdu šetřiti pro spořitelny jedině 

ten, kdo se jako svině ochlastá. 

Ten čínský papír se Vám tedy nezamlouvá? V tom případě vyvedl jsem hloupost. 

Vypovězte, prosím Vás, můj pozdrav Vašim nejbliţnějším Františce a Antonii, mým 

to dobrodincům. 

 

Jakub Deml 

 

Poněvadţ jsem Frencl-Desoldovo vydání Bible u Vás neviděl, posílám Vám 1 svazek, abyste 

srovnal tento překlad s ostatními a mně příleţitostně se o tom vyslovil. 
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Bystrc 12. XI. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

na str. 186. veřejného časopisu, jenţ se nazývá Věstník Jednoty katolických duchovních 

diecése brněnské (číslo 7., listopad 1908, ročník I.), v tzv. „Hovorně“ (coţ jest asi jako 

Listárna redakce) pod heslem „Dissidens“ (coţ znamená asi tolik jako Fenclův „rejpal“ – 

a zde to jest bezpochyby Lutinov nebo jiný pes) jest tato zpráva: 

 

„Vaše informace nejsou správné, prosím Vás, od koho je máte? Jak brněnský pan 

biskup dr. Pavel hr. Huyn, tak olomoucký světící pan biskup dr. Karel Wisnar 

referovali Sv. otci, ţe Consilia a Vigilantia nemají téměř podkladu k zakročování, 

a Sv. otec s velikou pochvalou o kněţstvu věrném v obou diecézích se vyslovil. 

Ostatně budete jistě v obou diecézních listech autentickou zprávu o tom čísti.“ 

  

Consilium a vigilantia jest onen diecézní sbor, jenţ byl ustaven na rozkaz Encykliky Pascendi 

jakoţto policie proti modernismu. Onen referát tudíţ nic jiného nepraví neţ to, ţe na Moravě 

modernismus není – aţ na to „téměř“, a to ví kaţdá konzistorní husa, ţe „téměř“ jest 

vykřičník zvaný Jakub Deml, resp. Josef Florian. „Nebýti těchto dvou, nebylo by po 

modernismu ani památky na Moravě“, takový jest překlad a výklad výše uvedeného referátu 

konzistorního. 

 Co píše P. Fr. Dohnal o Chudé ţeně a Léonu Bloy, a jak překládá dr. Al. Dvořák 

církevní hymny, o tom se dočtete z listopadového čísla Obzoru, které Vám dnes neb zítra 

pošlu. 

Leopolda ustavičně vzpomíná na St. Říši. Psala mi zase. Šla prý k Vám jako domů. 

Durych mi píše, ţe Bitnar Výkřiky vydá. Preissig Bitnarovi o Slavíku sv. Bonav. neodpovídá. 

Velkoobchodník Stuna F. z Brna chce ještě, abych mu udal sérii oněch obrázků Anity 

le Roy. Aţ půjdete do Babic, podívejte se a sdělte mým jménem, anebo mně, kolikátá série to 

jest: p. auditor onu pohlednici má. 

Dnes nebo jindy pošlu Vám svůj překlad ze sv. Brigity (potřeboval jsem toho ke dni 

Dušiček, tak jsem si to musel přeloţiti). Vy mně nepíšete nic. Co je dělat? Jakáţ pomoc? Jak 

pokračuje Celle qui pleure? A co dělá Člověk? Prosím Vás, poraďte mi, kterak Vyhnánka 
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popohnat, a já to učiním. Aţ bude hotov onen dekret Sacra Tridentina, hodlám to poslati Sv. 

otci k jubileu... 

Budete-li míti některou středu neb čtvrtek zase chuť a čas, přiďte ke mně a dejte avízo 

sl. Tenorové, snad i jí bude to moţno. V prosinci také p. Durych mne chce navštívit, třeba by 

ho těšilo, kdyby jel nazpět s Vámi, a vyhledali bychom na minutu p. Wagnera. „Vesele 

zpívejte, kohouti, ať se mé srdce nermoutí“ – ten Váš kohout mne trápí, tj. rád bych mu 

nasypal metrák dukátů, a nemohu jich nikde dostat. 

 

Jakub Deml 
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242 

18. XI. 08 

 

Milý příteli, Váš dopis ze dne sv. Martina vydává dobré svědectví o Vaší duši. „Chuť přichází 

s jídlem,“ praví burţoa, pobízeje se takto do srnčího hřbítku, spořádav bezprostředně před tím 

uzený jazyk, kachničku a krocana. Nemohl byste říci nikoli totéţ, avšak týmiţ slovy, chodě 

„zatím obden“ k onomu novému Stolu? Ostatně, ať o tom víte, či nevíte, jsem přesvědčen, ţe 

i pro Vás mají na nebi platnost slova ţalmu: Intellectus bonus omnibus facientibus illum.
74

 

Sice kdyby Vaše cesta k „vezdejšímu chlebu“ měla býti výjimkou, to jest planým, obdenním 

dostaveníčkem, neříkal by svatý Duch: „omnibus.“ Jestliţe dnes nebo zítra umru, má poslední 

vůle a můj odkaz pro Vás, příteli drahý, tento jest: Nechť v ţádném případě nepřivedete to 

tam, kam to přivedl dr. Mořic Hruban. To víte, ţe dnes uţ chce býti ministrem? Na tom 

konečně nezáleţí, víte-li tuto okolnost, avšak to si pamatujte při jméně Hruban, co praví 

Barbey dʼAurevilly (nebo jistě někdo o nic menší) při slově ministr: „Kdyby Jidáš ţil, byl by 

ministrem státu.“ On pak ţije. Ostatně slovo hruban neleţí daleko od slova bauer, oba dělají 

jen cosi hrubého, ať nedím, ţe pracují vlastně jen s hnojem. 

 Rovněţ mne potěšily zprávy, které mám o Vás z péra Ottova, Durychova a Fenclova, 

ač nikdy si nediktuji, co mi kdo má psát. I doufám pevně, ţe neujdete slávě, kterou připravil 

Bůh těm, kdyţ Ho – následují, a která není hned totoţna s popularitou. Kdyby nikdo o Vás 

nevěděl, přijímáte-li Tělo Syna Člověka, „máte ţivot věčný“, coţ znamená, ţe přinejmenším 

jste jedním sloupem Karlova mostu, pro matičku Prahu jak slavného, tak důleţitého. Kdoţ ví, 

nebudu-li tohoto mostu potřebovati někdy téţ já, nebo p. Durych, a kromě deseti akademiků 

právnické fakulty praţské téţ Vaše sestry, otec, matka, a kdoţ ví, nejste-li právě Vy jako Josef 

Egyptský uchystán Prozřetelností pro oněch sedm let hladu, který uţ uţ se snáší na Egypt 

Moravský, Kozlany, Vyškov a dál, na celou Hanou? Tolik jest jisto, ţe ten, kdo svůj hudební 

talent cvikem a pílí zdokonalil v mistrovství, neocitá se v sladkém ráji umění toliko sám, 

nýbrţ sta a tisíce jiných kouzlem jeho prstů a planoucí krve na den, na dva, zapomínají na 

hrubost země, a v jistých slovech, výrazech tváří, v některých gestech stávají se trvale 

hudebnějšími, lidštějšími, moudřejšími, laskavějšími, a v neštěstí odváţnějšími a v blahobytu 

velkodušnějšími... To platí stokrát více o onom umění, které se nazývá uměním svatých, 

anebo dnes katolictvím, a jehoţ cvik záleţí ve svatém Přijímání... Intellectus bonus omnibus 

facientibus illum. Kaţdá doba má svou metlu, a dnes nehrnou se na Prahu Švédové, ani na 

                                                           
74

 Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní (Ţalm 111). 
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Moravu Tataři, nýbrţ Antikrist se svými ţoldnéři, i očekávám, ţe Vy, pane maršálku, po boku 

Otty vykonáte svou povinnost. Vidíte, mluvím jako rakouský císař, ale nedivte se tomu, čím 

je mocnář na tom hůř, o to je blahosklonnějším, a z jubileí ani nevycházíme. – Nedivte se 

zastřené duši P. Fencla, nezná Vás, a tehdy člověk rád se zastírá; první návštěvy bývají 

obyčejně rozpačité a bojácné; aţ se s ním setkáte častěji, bude sdílnějším, ač není-li jím uţ. 

Právě dnes mi P. Fencl psal, jak byl s Vámi a s Ottou při hudební produkci, a velmi jej 

potěšilo toto setkání, píše krásně o Vás. Aţ se zas uvidíte s P. Fenclem, pozdravujte jej ode 

mne, a řekněte mu, aby mně nezazlíval, ţe mu hned nepíšu, kromě jiné práce také 

postonávám. Včera a dnes musel jsem za dne ulehnout, tak jsem byl sláb – minulou neděli 

měl jsem prudký, téměř čtvrt hodiny trvající záchvat srdeční, a po takových záchvatech vţdy 

na nějaký čas velmi zeslábnu. Jsem mimoto fyzicky ochromen tyto dni velkou rozčileností. 

 Pan Durych bývá vţdy nějak uzavřeným, ale to proto, ţe příliš ještě vězí v uměleckých 

názorech Fr. Bílka, tj. v oněch, jeţ právě ve světě dominují, a dle nichţ umělec jest roven 

knězi, jenţ není umělcem: chápete? Bílek to říká s onou neomaleností, za kterou se všichni 

modlosluţebníci Umění do krve musí styděti: „Kněţství jest pouhou úmluvou...“ Ostatně 

najděte si oněch 19 listů, jeţ Bílek vloţil do 2. svazku Meditací, a čtěte; budete-li čísti slova 

Bílkova, řeknete: nelze najíti hloupějšího rouhání, tudíţ: není to rouhání… 

 Velmi dobře pravíte, ţe jedině v Církvi jest pravá svoboda. Jenţe ten rozdíl jest mezi 

Ottou a Vámi a p. Florianem ze strany jedné a mezi Březinou a Bílkem ze strany druhé, ţe Vy 

dle toho ţijete, kdeţto Bílek něco jiného vyznává, a Otokar Březina praví: „V řetězy spjati 

zajatci jdou, nejposlušnější svobodni jsou.“ 

Léon Bloy (p. Florian, Otto, Vy) jest důsledným: Jste nejposlušnější, přijímajíce 

Církev s papeţem, a proto jste svobodni, a jest vám vše dovoleno, jak dovozuje sv. Pavel 

v 7. kapitole listu k Římanům; víte, jak to praví? „Tak, bratři moji, umrtveni jste zákonu skrze 

tělo Kristovo“ (Řím. 7,4), i myslím, ţe tu mluví Apoštol hlavně o těch a k těm, kteří 

uposlechli Náměstka Kristova a často neb i kaţdodenně přijímají Tělo Páně... O Bílkovi, 

Březinovi, anebo raději řekněme o kaţdém nekatolíkovi platí jiné slovo téhoţ sv. Pavla: 

„Takoví nemající zákona sami sobě jsou zákonem“ (List k Řím. 2,14), a v tomto případě to 

znamená: Kdo nechce býti poslušen jednoho, tj. Náměstka Kristova, nutně musí poslouchati 

brzy toho, brzy onoho, sta jiných, dle toho, jak se mění redakce časopisu, ředitel měšťanky, 

kolegové v úřadě, obecní zastupitelstvo... Březina je důsledným: on skutečně poslouchá 

těchto všech, protoţe myslí, ţe utrpení jest potřeba umělci k inspiraci, jako jest k tomu 

potřeba skrytosti: ironie osudu: ví, ţe cílem umění jest radost, tudíţ svoboda, a zatím, jakýmsi 

nedopatřením, cílem umění a ţivota dělá utrpení, bolest, tedy: otroctví! Bílek pak neví, co 
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dělá... a proto mu bude mnoho muset býti odpuštěno – – –. Na Strahov jděte brzo. Tento list 

můţete dát čísti Ottovi, neboť věci přátel jsou společny. Jen ten jest uzavřeným, kdo se cítí 

chudobným: jest to šalba ďáblova, a mnoho jich takto loví... Láska pak se rozhojňuje dary 

a štědrostí. 

 

Váš Jakub Deml 
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243 

Bystrc 26. XI. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

veliké silentium, veliké exercicie. 

Aţ do této minuty jsem Vás dnes očekával, an jste mi uţ dvacet let nepsal. Kdybych 

věděl, ţe by Vás to poněkud těšilo, a ţe mi přijdete na některou štaci naproti, tak bych v úterý, 

tj. 1. prosince, v poledne vyjel z Brna tam k Vám. 

Potřebuji velmi nějaké cesty, sice nevím, jak to zde dlouho vydrţím. 

Napište mi tedy obratem: 

 

1.) zdali se mnou ještě mluviti budete, 

2.) smím-li překročit Váš práh, 

3.) kam si mám koupit ţelezniční lístek, resp. kam mi naproti přijdete. 

 

Neodpovíte-li mi, pojedu týţ den a tutéţ hodinu někam třikrát tak daleko – třeba aţ 

k dp. Stellovi, kde se setkám i s p. Durychem a Ottou, vlastně s nimiţ bych tam jel uţ z Prahy. 

Chtěl-li byste téţ do Prahy, přiďte ke mně v pondělí na nocleh, druhý den pojedeme 

rychlíkem k Blansku a dál, útraty Vám zaplatím. – 

 

Pozdravuje J. D. 
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Bystrc 5. XII. 08 

 

Milý pane Floriane, 

 

odpověď Unie poslal jsem Vám před chvílí, neb pošta uţ uţ odjíţděla. Píšou, ţe písmo mají 

silně angaţováno, iniciálky takové vůbec nemají, ani ten papír. Vzdor tomu jedině Unie 

nejrychleji to dotiskne. Pročeţ nikterak Vám nenapadniţ dáti tuto práci někam jinam. 

Současně jim píšu toto: 

 

„Slavná Unie! Onen ruční papír, typy a iniciálky jest ochoten zapůjčiti p. Fr. 

Vyhnánek, knihtiskař v Novém Jičíně na Moravě, sám se nám k tomu zapůjčení velmi 

nabízel. Snad by se takto urychlilo dohotovení Hellovy knihy dle našeho vroucího 

přání. Jest toliko jedna obava při tom: ţe řečený p. Vyhnánek jest ukrutně lhostejný 

jak k dopisům, i těm nejrekomandovanějším, tak k penězům; jej tiskařské umění 

vůbec nezajímá, a nebýti jednoho mládenečka, p. Jos. Skácela, jenţ jest 

p. Vyhnánkovi dle jeho vlastních slov potřebný jak sůl, byli bychom i podruhé jeli do 

Jičína marně. Pan Vyhnánek je uţ téměř slepý, ale kdoţ ví, zdali byste Vy nebyli 

šťastnějšími, a zdali by Vám p. Vyhnánek ihned nevyhověl? Doufám, ţe by to stálo za 

pokus i v tom případě, kdyby se mělo pouţíti intervence jmenovaného typografa 

p. Jos. Skácela: jeho šéf dle mého názoru bývá sotvakdy při sobě. Sdělte mi prosím, 

zdali jste pouţili tohoto návrhu. 

Opis tohoto svého listu posílám současně panu Josefu Florianovi do Staré Říše 

na Moravě a zároveň Vás prosím, abyste v této věci dále jednali přímo s p. Josefem 

Florianem ve Staré Říši, jemuţ v tom odevzdávám všechnu svou moc. Toliko účet od 

Vás si vyhraţuji.“ 

 

Doufám, ţe jsem tímto přípisem k Unii nic nepokazil, a byl bych ho vůbec nepsal, nýbrţ 

ponechal jednání uţ zcela Vám, kdyby mi nezáleţelo na rychlosti, neboť Vy dostáváte moje 

zásilky aţ třetí den. Rovněţ Leopoldě jsem referoval, jaká přišla z Prahy odpověď. 

 Jak vidět, Vaše zásilka P. Fencla velmi napřímila. 

 A jak vidět, Bitnarovi ústa zamrzají. P. Fenclovi napíšu, ţe mi třešťská záloţna uţ 

před 1 1/2 rokem, ne-li dřív, nabízela na 2000 K pojistku 280 K půjčku bez kaventů. Tolik 

mají dovoleno uţ dle stanov. Z toho následuje, ţe by P. Fencl mohl bez kaventů na svou 
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4000 K pojistku vypůjčiti přinejmenším 600 K! Kolik tedy s kaventy! Radil jsem mu, aby se 

poradil s p. Kotalem. Jest ochoten, jak vidíte. Co jsem takto nakousl, máte nyní volno 

dokousnout, a můţete napsat P. Fenclovi, ţe jsem Vám všechno prozradil. Jak jste se dostal 

domů? Prosím Vás, napište mi o Náměšti a ostatních věcech. Pozdravy! 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



395 

 

245 

9. XII. 08 

 

Aj, Pane, kdyţ jsi mi všechno vzal, co od tebe mám, tedy mi ponechej aspoň z milosti 

onen dar, jejţ od přírody psovi jsi dal, to jest, abych ti byla věrna v bídě své bez 

veškerého vzdoru: toho si ţádám věru víc neţli tvého nebe. 

 

Eia herre, als du mir hast alles enzogen de ich von dir han, so la mir doch von gnade 

dieselben gabe, die du von nature einem hunde hast gegeben, de ist, de ich dir getrúwe 

si in miner not ane allerleie widertrutz: Des gere ich sicherlich serer denne dins 

himelriches. 

(Schwester Mechtild von Magdeburg, Das 

fliessende Licht der Gottheit, II. Theil, 

Cap. XXV.) 

 

Eia, Domine, cum omnia mihi abstulisses, quae a Te possideo, dimitte ergo mihi ex 

gratia saltem illud donum, quod ex natura dedisti cani, id est, ut tibi fidelis sim in 

penuria mea sine ulla resistentia: quod quidem magis exopto quam Tuum coelum. 

(Soror Mechthildis de Theutonia / 

Lumen fluens Deitatis, Pars 

altera, caput XXV.) 

 

Takovýto tedy jest originál, takovéto překlady. Hello praví: „Ţijeme v době, kdy odváţlivost 

zla opravňuje k odváţlivosti dobra.“ 

Nekvitoval jste mi, pane Floriane, onu kníţku o zpěvu gregoriánském. Pranic jste mi 

nekvitoval, krom trestu. 

Vzdor tomu znamenám se 

 

věrný pes Bídy 

Jakub Deml 
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15/12 08 

 

Milý příteli, 

 

jsem uţ takový mamlas, ţe hromadím vinu na vinu. Ale jak vidíte, dobrá vůle mne neopouští, 

ačkoli ta „dobrá vůle“ je jistotně největším vyraţením kluků pekelných. Jsem ta třtina, která 

se Francisu Jammesovi přiznává, ţe je slabá. „To já jsem básník, jsem nahé a bez listí.“ „Pes 

křepelák myslí, ţe najde vţdycky v nás něco.“ 

Psali mi Stella a Stříţ. Tyto listy Vám dá p. auditor. Poslal jsem mu je. Slečna 

Šimáňova chodí ke Stolu Páně. Mám prý jí poslati Homilie, a já ţádných uţ nemám. 

Viďte, jsem uţ jak ti biskupové: blud na blud, a kdyţ se na ně vykročí, odříkají se 

Satanáše. Ba ne! Přísahají všemi hrdly věrnost trůnu. Do nebe hlas beztoho nejde, to je 

vysoko. Amen. Odpusť mi, Boţe! A Vy mějte trpělivost dál. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Otto prý se hlásí o místo varhanické na Petrově. Prosil jsem ho za to. Psal jsem v té věci i jeho 

otci do Martínkova! 

 Sítí: „Jsem nahé a slabé“ 

        „Ţiju na baţinách“ 
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[15. 12. 1908] 

 

Máte okamţitě odeslati Unii rukopis překladu z Hella. Posílá„me“ totiţ Unii 100 K, jakoţto 

1/3, kterou poţadují – tak totiţ jsem to vypočítal já, a sl. L. to schválila. Rovněţ okamţitě 

oznamte sl. Leop., ţe jste Unii rukopis odeslal. Matka Rostenského p. faráře jest sestrou 

preláta Vojtěcha: vidíte, jakou máte známost. 

 

J. D. 
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Bystrc 24. 12. 08 

 

Milý pane Floriane, právě jsem se vrátil z Brna, kdeţ jsem v tiskárně Ant. Odehnala ve 

Veselé ulici zadal do práce a zůstavil Váš překlad a rukopis Pohřební řeči nad Melanií. 

Vyzval jsem tuto tiskárnu, aby Vám odeslali ukázky všech svých typů. Odevzdal jsem jim 

i příslušný dopis Váš a podepsal jsem se pod Vaše jméno s podotknutím, ţe tu práci 

spoluzadávám. Oni mne v této tiskárně ihned poznali, bylť jsem u nich za svého pobytu 

v Kučerově, maje tam tehdy cosi dělati se svým elaborátem pro Neděli, kterýţto časopis 

Odehnal vydával a tiskl. Jak vidíte, máte u Odehnala protekci. Byl bych jim odevzdal Váš 

rukopis uţ v pondělí, jenţe jsem poněkud déle večeřel se slavnou Leopoldou aţ na nádraţí, 

v restauraci první třídy, coţ se mi moţná uţ do smrti nestane. 

Dr. Ţůrek mi děkuje za Notantur Lumina. P. Fencl oznamuje, ţe jste ho poslal do 

evidence náhradní zálohy (Ersatz-Reserve Compagnie). Otto mi píše o svém vpádu do 

redakce v Libni. Hraběnka Attemsová mi praví, ţe nejlepší katolíci jsou netolerantní 

a odsuzovační (uţ jsem jí odpověděl: sl. Leopolda má věrný opis tohoto mého listu, smíte si 

ho od ní vyţádat a mne potrestat). Pan Stříţ mne navštívil. Slečna Marie Šimáňova mi poslala 

4 krásné návrhy na mé pečetní razítko, jeden jsem si zvolil. „Plesejte všecka země“ odpovídá 

dobře latinské syntaxi, neboť terra (země) je pojem kolektivní, a v tom případě příslušné 

sloveso můţe býti v plurále; zvlášť jestli hebrejský originál má to sloveso v čísle mnoţném 

„gratia plena“; milosti plná. Na tomto místě gratia jest ablativ. Adjektivum plenus vţdy se 

pojí výhradně s ablativem: milostí plný. 

Ve sv. Brigitě na onom místě, na něţ se táţete, slovo vojín má v originále Miles, 

a Mouřenín jest v originále Aethiops. Vojín zastává Anděla Stráţce, Mouřenína „hraje“ 

ďábel. 

Pan Durych mi řekl, ţe prý Bitnarovi nenapadá, aby od Vás chtěl peníze oněch 

subskribentů, ţe prý by se spokojil pouhopouhými adresami. Dále, Bitnar prý chce vyhověti 

úplně Vašim podmínkám při vydávání Vašich knih. Byl p. Durych u Vás? 

Tuto sobotu byl v Bystrci zavraţděn noţem a do řeky hozen jeden dělník. Den před 

tím šel jsem v tutéţ dobu potmě z Brna „domů“ já; byl jsem tedy zachován pro jinou ránu. Vy 

nepíšete. Těch obrázků jste mi udělat nedal. Ale přestanu, aby to nevypadalo, jako bych vedl  
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stíţnost, kdyţ přece to má býti naopak. Mám hlad, je svatých Adama a Evy, delší půst. 

Osměluji se pozdravovati Vás, kdyţ zlata a stříbra ani mědi nemám. 

 

J. D. 
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26. XII. 08 

 

Drahý příteli, 

 

v pondělí večer (prý bude zrovna Mláďátek) přijdu z Řípova do Babic. Ve středu nato uţ zas 

pojedu do Bystrce. Nebýti Vás, nejel bych: můj p. farář mi dělal obtíţe, kdyţ jsem ho poţádal 

o tuto dovolenou, proto zcela jistě buď v pondělí, buď v úterý Vás v Babicích budu očekávati. 

Tento dopis do té doby jistě dostanete, proto netelegrafuji. 

 Pozdravuji velepřátelsky Vaši rodinu. 

 

Jakub Deml 

 

Tu podobiznu poznáváte? Přijměte ji ode mne darem; doneste ukázat p. auditorovi. 
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[1908] 

 

Milé Studium, 

 

Mabel jest vlastní sestra Beardsleyho! 

 Většina těch listův adresována jest Ondřeji Raffalovichovi (André Raffalovich), jenţ 

jest spisovatelem, a jejţ zpočátku nazývá Beardsley svým „Mentorem“. 

 Anglický originál listův Beardsleyových vydal kněz John Gray. 

 A ještě něco pěkného jsem našel: E. F. – vidím, ţe nic! 

 Objednejte: 

 

Alexander Popes Lockenraub mit neun Zeichnungen von Beardsley, in Insel-Verlag 

1908 

  

–––––––––––––––––––––– 

 

Rovněţ jistojistě a hned objednejte: 

  

Briefe Beardsleyʼs an Leonard Smithers; herausgegeben von Fritz Waerndorfer: bei 

Hans v. Weber, München 1908 

 

 Z těchto u Webera vydaných listův Beardsleyho dalo by se jistě mnoho krásného 

přeloţit. Jste-li tam dluţni, objednejte to na moji adresu do Babic. Pozdrav! (To ostatní Vám 

řekne Marta.) 

 

Jakub Deml 
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[leden 1909] 

 

Milý pane Floriane, 

 

tuto jest odpověď Bílkova (a jeho paní) na mou pokornou ţádost. Nevěda, jak to jest v Třebíči 

u Trnky s tiskem dekretu, a nedostávaje od Vás naprosto ţádného slova, a nemaje kdy na tyto 

starosti o úpravu prosím Vás, abyste mi poradil, mám-li s Bílkem dále o tom jednati. Tu plnou 

moc však Vám odevzdávám, ţe mým jménem můţete poslati Bílkovi text onoho dekretu. 

 

J. D. 

Bystrc 
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Pondělí 4. I. 09 

 

Milý příteli, 

 

rukopis jsem Odehnalovi vzal; byl překvapen, zahanben. Řekl, ţe jest ochoten tisknouti nám 

(aspoň tento první spis) za tutéţ cenu a týchţ ostatních podmínek, jak nám to dělají jinde. Na 

to jsem mu odpověděl, ţe Vám to sdělím. Mám mu tedy rukopis Váš vrátit k práci? 

 Dověděl jsem se, ţe se v konzistoři jedná o mou suspenzi!!! Roztrubuje to tak 

troubský rytíř farář Zháněl, stálý referent Hlasu a ostatních Pospíšilových papírů na vytírání. 

Nemíním to tak nechat. 

 To víte, ţe se město Messina propadlo do země? Myslím, ţe jsme také měli něco proti 

Messině: zdá se mi, ţe messinský biskup mi zůstal dluţen odpověď na broţuru Melaniinu. 

A brněnský Hlas psal, ţe v Messině i biskup zemětřesením přišel o ţivot. Zkontrolujte tuto 

mou domněnku. 

 

Jakub Deml 

 

Píšu Vám dnes z Brna, proto jen to nejnutnější, kolik moţno napsat v restauraci Slavie 

a kterékoli jiné. 

Mívám nyní často záchvaty srdeční, včera byl velmi zlý, a i dech mám nyní špatný – 

toto jsem musel konstatovat teprv tyto dni. Půjdu k lékaři. – Panu auditorovi jsem poslal 

42 K 80 h, které mi před měsícem půjčil pro Třešť. Kéţ by je věnoval Studiu! 
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Večer 12. I. 09 

 

Pane Floriane, posílám další list Kateřiny. Zároveň jsem Kateřině odeslal stylizaci ţaloby na 

ordinariát: aby to opsala a do Brna (přímo) rekomandovala. 

Marně jsem dodneška čekal, ţe mi vrátíte předešlý dopis Kateřinin, velmi jsem ho 

dnes potřeboval. Snad je to i tak dobře. Psal mi dnes Otto. Téţ Oldřich Novotný. 

Jste mrtev? 

Jestli ne, pak jste ukrutný. 

 

J. D. 
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[25. 1. 1909] 

 

Kdyby Vám přišly nějaké peníze z administrace či redakce Vychovatelských listů, toţ je to od 

dp. Jos. Opletala, doktora teologie z Říma (Roma, Collegio Germanico), který nás má rád, 

a jenţ mi to o těch penězích píše. Nezapomeňte mu poslati poslední Vaši publikaci a prosím 

Vás, připište mu tam něco. Rád bych věděl, co jste zkusili cestou. O p. Durychovi Vám bude 

psát Otto. Jak to dopadlo s Artělem? Dnes mi Bitnar pro nic za nic poslal 20 K beze slova. 

Jestli Vám dosud ony Vychovatelské listy nic neposlaly, prosím Vás, oznamte mi to 

hned. Z listu Léona Bloy rád bych citoval (brzo) doktoru Rohlingovi: napsal byste mi tu větu 

„!!!“? 
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Pátek, asi 29/1 09. Píšu Vám ze Zádruhy. 

 

Drahý pane Floriane, 

 

děkuji Vám za tu zásilku knih. Dnes ráno jsem ji dostal. Něco nového Vám povím: Včera 

jsem byl u audience u pana biskupa, a dnes opět. Bylo to dobré. O tom Vám musím 

vypravovati víc. Dnes Vám jen tolik pravím, ţe pan biskup uznal ihned moje důvody 

a přesadí mne velmi brzo z Bystrce pryč... Tázal jsem se: „Excelence, mám podati svou 

ţádost ještě písemně?“ Není potřeba, nic uţ nemusíte podávat, já to vím a já uţ to vyřídím, je 

to spraveno; tak řekl p. biskup. 

Čekejte tedy moji „změnu“. Panu auditorovi to můţete sdělit. Není vyloučeno, ţe Vás 

tyto dny navštívím, ač to není jisto. 

 

Váš Jakub Deml 
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3. 2. 09 

 

Milý pane Floriane, 

 

dnes Vám posílám některé listy, jeţ mi přišly, a nějakou poznámku k posledním událostem. 

1.) Umělci Janu Konůpkovi odeslal jsem 3. února 1909 poukázkou těch 20 korun, jeţ 

jste pro Artěl přijal od p. auditora. 

2.) Oné dívce, Marii Krmíčkové, jíţ farář zakázal přijímati, jest 21 let, a nemíní se 

vdávati. Matka její jmenuje se Františka Krmíčková a jest vdovou. Adresa na ně jest: 

v Bystrci č. 199 (na Vejhoně). Tázal jsem se předevčírem Marie Krmíčkové, co bude dělat, aţ 

se k práci zas trochu zotaví. Řekla: Nic jiného mně nezbývá leč jít zase do továrny. Pracuje 

v továrně soukenické. Dostává za tu práci 8 K týdně. Z toho, tj. z těchto 8 K, jsou ţivy obě: 

dcera i matka. Matka uţ do práce chodit nemůţe; matka chodí sem tam do lesa na dříví, 

obstarává domácnost atd. Marie jest ohroţena továrenskými výpary. Jest duchem tichá, 

skromná a dobré vůle. Ptal jsem se matky její: co byste dostaly za Vaši chalupu, kdybyste ji 

prodávaly? Odpověděla: Jeden mně za ni dává sedm set zlatých, ale stojí víc. Co myslíte, 

pane Floriane: neuţivil by Bůh tyto dvě osoby, kdyby chalupu prodaly a peníze nám daly? 

Nemohla by Marie pracovat ve Vaší administraci? Zdá se mi, ţe její matka byla by ochotna 

k obojímu: Buď prodati chalupu a odstěhovat se s dcerou do Staré Říše – buď zůstati 

v Bystrci sama, a do Říše k Vám poslati jen dceru. Mělo by se to zkusit? Tuto otázku píšu pro 

ten případ, kdybych náhle měl umřít, jinak Vám Marii přivedu. Potřebujete rukou. 

3.) Kateřina z Mutěnic mně píše toto: 

 

Pochválen buď Jeţíš Kristus. 

Veledůstojný pane. 

 

Povinností mou je snád, abych Vám sdělila, jak se to tady má. Posavád od pana 

biskupa nemám odpověď, moţná, ţe ani nedostanu ţádnů, su jim“ (p. biskupovi?) 

„moţná trochu povědomá od roku 1907, byli kněţi na určitém místě, a já jsem tam 

byla dovedena, a pan biskup vystoupil a chytnul ně za ruku a zatočil se mnů, a já jsem 

spadla na zem. V letoším roku jeli jsme silniců podle kerchova a kostel stál na 

prostřed a brána byla otevřená, na tem vozi sem seděla já na prostřed, vzadu matka 

a Mařenka, a napředu seděl ten, kdo jel s koňma, byl-li to můj muţ, dnes uţ jistit 
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nemoţu, byli-li aj ti malí na tem vozi, také uţ nemoţu vědět, a ty koně byly červené; 

a tu šel hůf knězů a zdoháňaly nás, a já sem jich viděla, ţe vyšli z teho kerchova tú 

otevřenů bránů, nechali ju zas otevřenů; jak se přibliţovali, ty koně se zastavily a ti 

kněţi zrovna k temu vozu, jeden takový mladý a útlý uţ byl na longu“ (to je nejspíš 

část vozu) „a druhý zavalitý lezl za ním, a cosi měli v rukách, a uţ natahovali ruky, ţe 

to na mě hodijů, a já jsem se nelekla, postavila jsem se na nohy, a v tem okamţení 

vyskočili druzí kněţí z tej samej brány ven a velice zakřikli jedným hlasem, aj jsem 

rozuměla jak; ten útlý se teho křiku velice leknul, a ten druhý také, ale uţ to na mě 

nemohli hodit, zrovna ten křik těch druhých jich srazil, a všeci ostatní, co byli s něma, 

jali se utěkat, a veliký kus jich ti druzí zahnali, a aţ byli daleko, tak se zastavili, a ten 

útlý se první ohlédnul, a chtěl se vrátit, a já, jak sem stála na tem vozi, tak jsem také 

beze strachu zakřikla: Chyťte jich, těch s tema černýma štólama, ti ně chtěli uškodit, – 

a v tem jsem procitla. 

Těch s tema černýma štólama bylo moc a těch zadních bylo míň, a ti zadní 

neměli černé štóle, ti byli spravedliví. 

Není-li, důstojný pane, na tem nic pravdy, ať mé sny nic nejsů. To bylo, neţ 

jste za mě odslůţili mše svaté; v kostele, né ve sně, viděla jsem na našich knězoch na 

tvářách zlých duchů; na panu faráři starém ještě strašnější; pro Boha Vás prosím, račte 

ně to odpustit, já za to nemoţu; aj ještě na některých lidoch; pro Boha Vás prosím, 

neopustite ně, su připravena kaţdý okamţik na věčnost. Ale neţ byli mladý“ (kaplan 

před odjetím do Brna k audienci) „v Brně, kde koho proti mně popudili, Mařenka 

přišla s pláčem ze škole, ţe všeci nadávajů, ţe skrz tvoju maminku dobrý kaplan mosá 

jet preč; také ně povídala, maminko, velice zahlédali a v kaţdej třídě ţe byli smutný“ 

(kaplan). „Ale kde se ti náhončí nabrali, já nevím sama, ale kdy nevím bych Vám to 

vypsala, jak ten lid mluvil; jak přijeli z Brna celý veselý“ (kaplan), „ve škole se 

Mařenky dvakrát z katechismu a ještě se jí na cosi ptali, přišla radostná a hned ně to 

povídá, jak se usmívali“ (kaplan), „a neţ tam jeli, ţe by ju byli očima spálili. 

Včera na ranní kázaní uţ to omlůvali mladý, a při velkej starý také, ţe kázali 

lidí, aby rači mlčeli, a na křesťanském cvičení mladý zas, ţe jak ti lidi obrátijů horu 

Sinaj naopak, tak aj včil kdyţ vidijů člověka udělat neco jiného, tak ináč neţ jindá, tak 

se jak to všechno ide vzhůru ale takový příklad to vzali o poustevníku, to omlůvajů, 

ale co rozdráţdili, to upokojit neumijů. Doma byl pořád pokoj, ale přes ranní sluţby 

Boţí přiletěl můj muţ dom z kvartýru, velice steklý, ţe mu pan adjunkt povídal: Co je 

to pořád s tů Vašů? Povídali ně u Dopitů to hospodský, ţe Vaša psala panu biskupovi, 
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ţe mosí jít preč, ţe na nejhorší fáru se dostane, ţe ho mosel pan farář omlůvat; jak sem 

přišla z kostela, hned ně to ţalovali, ţe všecky knihy popálí, a ţe jak se ně v noci uvidí 

modlit, ţe ně ven vyhodí, a tu modlitbu ně někdy viděl říkat, ţe jak tu nande, ţe hned 

ji spálí, mě to vše zas nepostrašilo; přišel před poledněm, začal popichovat, 

odpověděla jsem, co nepřemohl starý, chce přemoct mladý; odpověděl muţ: půjdu se 

optat sám na fáru, a potem ti dám biskupa a kostela; odpověděla jsem já: ani teho se 

nelekám, ani nemosíš na fáru chodit, tak lebo tak tě majů pod svým práporem, máš na 

vůli, moţeš jít s Jidášem alebo s Kristem, popálit to všecko moţeš a potem ti bude za 

krátký čas dobře, mně potem uţ nic nebude. Ale vše jsem dobře skovala, tak nevím, 

co bude dál, ale nemám strach. 

Uţ mosím ukončit. Pozdravuji Vás srdečně aj Pana Floriana, tak bych jim ráda 

psala, ale všady su pronásledovaná. Srdečně pozdravuji všech, kteří sou s Vama, ale 

prosím Vás, kdy to bude hotové. 

 

Kateřina Brablcova 

 

Milý pane Floriane, tento okamţik musel se za mne někdo silně pomodlit. Cítím velkou 

úlevu, a jest to víc neţ úleva. Kateřina mutěnická připsala na kousku papírku ještě toto: 

 

„Prosím Vás přišel dnes na poledně můj muţ dom a byl na fáře optat se na pravdu, ale 

ten řvál, jedného ďábla mu nepověsili na nos, ale snád deset, já sem se usmíla, 

a pravila sem: mosíš tam zas ít, a řect jim tam, ţe ně nic nemoţe zkormoutit; šel tam, 

a tak ně rozčertěný pravil, ţe Vás bude ţalovat u pana biskupa, ţe blázním. Prosím 

Vás, nedejte se. Já vidím, ţe naši kněţi mu velice uškodili. 

Ţádný neviděl od Vás nic.“ 

 

Touto poslední větou mne Kateřina těší, ţe nemají proti mně ţádného dokumentu. To je 

Kateřina. 

4.) Pan Stříţ se ukazuje velmi příjemně, nekonečně příjemněji neţ P. Jos. Opletal 

z Říma, otrok frází, chudoby a kariéry: imanentismus francouzský je sice pro něj daleko, jak 

tvrdí, ale imanentismus oslovský pozřel jeho outlou bytost, absorboval naprosto a navěky, 

vzdor tomu, ţe mi za mé peníze obstaral Acta Sanctae Sedis. Patří do čeledě nálevníků. – 

B. Dominikovi, studujícímu v Boskovicích, poslal jsem dopis a říjnový sborník Studia: jeho 

odpověď vidíte. Psal i Vám? Ne-li, oznamte mi, co s ním děláte, anebo co já s ním dělat mám. 
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Co s Kateřinou? Já jsem jí napsal, aby s mutěnskýma kněţíma nemluvila, aby ani 

poslední Pomazání od nich nepřijímala. Víte-li pro ni lepší útěchu, napište jí, mne to zmáhá. 

Ona je vidoucí, to nelze nevidět, a ona to neví v té hodnosti, jak to je, a v té hrůze: Bůh s ní 

obcuje bez kněţí... a bez biskupů. 

Denně čekám, ţe mne biskup přeloţí, dle svého slibu, a dosud nic. 

Leopolda krmí tyto dny misionáře. 

Tomu p. auditorovi ty obálky uţ obstarejte! 

Dekret dosud není natištěn? 

Co mi ho neposíláte? 

Pozdrav! 

 

Jakub Deml 
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Bystrc 4. 2. 09 

 

Milý pane Floriane, 

 

Acta S. Sedis konečně mi přišla a v nich, hned v 1. čísle byla ta světlotisková podobizna Pia 

X., kterouţ Vám posílám: poněkud přišla pomačkána, neb to špatně bylo zabaleno. Posílám 

Vám ji v tvrdých deskách okamţitě, maje tento nápad: nebylo by vhodno dát ji reprodukovat 

v Unii a vloţit tu reprodukci do onoho dekretu Sacra Tridentina? Myslíte-li, ţe ano, v tom 

případě mým jménem okamţitě Unii tuto práci zadejte. A napište mi o tom. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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5. února 1909 

 

Milý pane Floriane, 

 

František Herman, kaplan v Nových Dvorech u Hory Kutné v Čechách, ţádá mne o mé knihy, 

a ţe peníze ihned pošle. Nemaje toho, co on chce, prosím Vás, abyste mu odeslal Homilie 

a N. Lumina a sborník 6, kde jsou mé listy, a Pouť na Jasnou Goru a Sant Menráta. 

Více mu zatím neposílejte, aţ jak se ukáţe, neb mu dávám návod, jak by se jedině 

mohl ukázat. 

Acta S. Sedis vycházejí dvakrát za měsíc. Dosud mám dvě čísla, a uţ mají 196 stran. 

V čísle posledním jest beatifikační, vlašská řeč Jeho Svatosti o Johance z Arku, a mnoho 

zpráv z celého světa katolického, z Číny, Ameriky, Španělska etc. Mám z toho velikou radost, 

jestiť to pramen, anebo jak říkají pijani: prazdroj. 

 Na str. 167. Akt Stolice Apoštolské jest latinský Dekret beatifikační a kanonizační 

ctihodné sluţebnice Boţí Johanky z Arku, Pannou Orleanskou nazývané. 

V tomto dekretě jsou citáty: 

  

Infirma mundi eligit, ut confundat fortia (I. Kor. 1,22).
75

 

Ut liberaret populum suum et acquiret sibi nomen aeternum (I. Mach. 

VI,44).
76

 

Quid videbis nisi choros castrorum? (Cant. C. 7,1) 

Venite et videte opera Dei (Ţalm LXV,4).
77

 

Arcus fortium superatus est et infirmi accincti sunt robore (I. Král. 2,4).
78

 

Accipe sanctum gladium, munus a Deo, in quo deicies adversarios populi 

mei Israel (II. Mach. XV,16).
79

 

„Dat lasso virtutem, et his, quae non sunt, fortitudinem et robur 

multiplicat“ (Is. XL,29). 

 In omni gente, quae audierit nomen tuum, magnificabitur super te Deus 

Israel (Iud. XIII,31). 

                                                           
75

 Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. 
76

 Aby zachránil svůj lid a získal si slavné jméno navěky. 
77

 Pojďte se podívat, co Hospodin umí. 
78

 Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. 
79

 Vezmi svatý meč, dar Boţí, kterým zahubíš protivníky mého národa Izrael. 
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A uvádějí se v tomto dekretě tři zázraky, jeţ se staly vzýváním Johanky z Arku: 

 

I. uzdravení Sestry Terezie od sv. Augustina roku 1900 (v řádě sv. Benedikta) 

II. 1893. roku v městečku Faverolles Julia Gauthier od sv. Norberta z kongregace 

Ebroicensi (?) Boţské Prozřetelnosti, náhle uzdravena 

III. roku 1891 v městečku Fruges, sestra Johana Maria Sagnier z kongregace sv. 

Rodiny, rovněţ na přímluvu Johanky z Arku náhle uzdravena. 

 

Promluva vlašská Jeho Svatosti o Johance z Arku jest jiné stylizace. 

 

• 

 

Františku Xav., biskupu tarbienskému, píše Svatý otec, ţe lze za to míti, ţe slavnosti lurdské 

vydaly uţitek zboţnosti obecné, a ţe jimi vzrostla ve mnohých duších netoliko láska a kult 

Bohorodičky, nýbrţ i poslušnost, oddanost a věrnost k Náměstku Kristovu. 

Na index přišla díla těchto autorů: 

 

Iéhan de Bonnefoy } vydavatel E. Nourry Paris 

Henri Loriaux 

Iean Vrai (Paris) 

T. Smyth-Vandry 

Romolo Murri 

Melchior Canal 

A jakýsi Emmanuel Barbier chvalitebně indexu se podrobil. 

 

Do Číny na dotaz odpověděl Řím, ţe celebrant a asistence před Velebnou Svátostí 

vystavenou zpívajíce hymny mají stát. 

Z Canosy se ptá biskup, má-li posvětit jistý oltář, jenţ je z mramoru, a na způsob 

oltáře papeţského ze všech stran je přístupný, jest to pouhý stůl na 4 sloupcích. Řím 

odpovídá, jen aby posvětil, „jak to dovoluje mnoho dekretů“. 
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Ostatně o Aktech teprve s Vámi promluvím, mám z nich rozkoš jako náš klérus ze 

Stráţí a Hlasů. 

 

Váš J. Deml 

 

V Bystrci uţ kolik dní velmi prší: to znamená dle bl. Emmerichové, ţe farnost nepřijala 

milosti Boţí. 
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259 

6. 2. 1909 

 

Milý pane Floriane, snad uţ víte, ţe jste p. Konůpkovi těch 10 K zatím zbytečně posílal. Jak 

jste mi oznámil, ţe mu platit nemůţete, odeslal jsem mu 20 K, jeţ dle Vašich slov, mně 

napsaných, od p. auditora jste pro Artěl vyloudil. Také jsem Konůpkovi připsal, ţe platím za 

Vás a proč, citoval jsem mu prostě Váš dopis, dnes mi příjem kvituje. 

Dnes mne na lístku ţádá Hlavinka o stručný ţivotopis sv. Terezie, ţe toho potřebuje 

pro III. svazek svých dějin atd. Hlavinkův a Hermanův lístek poslal jsem p. Stříţovi pro 

zasmání: i Herman i Hlavinka jsou p. Stříţe nejbliţšími krajany, a jistě by do nás uţ ani 

nekopli, kdyby kousky p. Stříţe nebudily jejich nejsvětštější zvědavost. Hlavinku jsem 

odkázal na Brevíř a Hella, a poslal jsem mu Tu, která pláče, připsav: Tady odpovídá Panna 

Maria brněnskému a jiným ordinariátům. 

V posledním čísle ze dne 15. ledna 1909 přinášejí Akta Apostolicae Sedis dekret 

papeţský o kultu blahosl. Jana Ruysbroecka Podivuhodného. 

Tento dekret zběţně jsem Vám přeloţil. Měl byste poţádati P. Fencla, aby Vám ho 

přeloţil řádně, neboť se mi zdá, ţe byste překlad tohoto dekretu měl uveřejniti. V Aktech 

Kurie Římské našlo by se více takovýchto věcí dobrých, a Vy téţ máte dosti materiálu pro 

7. sborník. Osměluji se vysloviti tento nápad, sveden jsa poznámkou Vašeho dnešního listu, 

kde pravíte, ţe Vás veřejnost začíná zase bavit. 

Jestli Vám Konůpek těch 10 K nevrátí, tak mu je neberte: rád bych s ním po krátkém 

zotavení začal vyjednávati o Westwoodovi (či jak se jmenuje) a o iluminacích ke sv. Dympně. 

Co myslíte? 

Ještě Ruysbroeck: aby se rozumělo dobře závěrečné odpovědi Apoštolské Stolice 

o kultu bl. Ruysbroecka, bylo by třeba znát ty dekrety Urbana VIII., kde se jedná o „případu 

vyjmutém“ (casus exceptus) – či o případu výjimečném? Tomu nerozumím. 

Na konec této řeči, ale od počátku svého myšlení děkuji Vám za dnešní zásilku 

(dekrety) s tím tajným soběblahopřáním, abych Vám korunami (nikoli mitrami) vydláţdit 

mohl cestu aspoň od Vašich ke kovárně, ne-li k presbytáři. 

Ty dekrety budete rozesílat zvlášť, nebo zároveň s Tou, která pláče? Jak chcete! Mně 

jich můţete poslati zatím ještě 100. 
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Úprava je výborná. – 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Akt Apošt. Stolice mám 6 svazků à 800 str.: celý pontifikát Pia X.! Sám jsem si to zaplatil – 

nikoli P. Opletal. 
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260 

Bystrc, v den sv. Sedmi Zakladatelů 1909, 12. února 

 

Milý pane Floriane! 

 

Druhou jiţ zásilku Dekretu, tentokrát 100 ex. (i s dopisem), od Vás jsem obdrţel. Nemohu 

neţ poděkovati Vám, a rád bych vyslovil své nejvyšší uznání všem, kdo tento dekret skládali, 

sešívali, jakoţ i těm, kdoţ, jsouce rajsky nevinni, a tudíţ nemusejíce rozeznávati pravici od 

levice, při řečeném díle slavně asistovali. A jeţto pouze pravda nás osvobozuje od sociální 

a občanské svobody, jdu s ní ven, an dosvědčuji, ţe bez Vašeho přičinění ještě ani za deset let 

Morava by nevěděla, ţe Řím vydává také nějaké dekrety, a ţe čerta pomohou národu buditelé, 

kdyţ se lidem nedovolí jíst a pít. Bez Vás také by se bylo pomalu zapomnělo, ţe poslední jsou 

prvními a první posledními a ţe čas má svůj konec. 

Letos ponejprve modlili jsme se oficium „Apparitionis B. M. V. Immaculatae“, 

a posílám Vám originál, abyste mohl porozjímati, kterak toto oficium souhlasí s knihou Léona 

Bloy Celle qui pleure. Téţ formulář mešní pro tento svátek „Apparitionis“ byl vydán. Svátek 

„Apparitionis B. Mariae Virginis“ byl ustanoven na 11. února, a toho dne doposud slavívaný 

svátek SS. Sedmi Zakladatelů přeloţen jest na 12. února. Pozoruhodno jest, ţe plný, církevní 

titul řečeného svátku zní: „SS. septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V.“. Tento svátek 

má svůj specielní hymnus i pro nešpory, i pro matutinum, coţ bývá jen u svátků zvláště 

významných. A významnost tohoto svátku, jak vysvítá z oficia, spočívá ve slovech „septem“ 

a „Servi Beatae Mariae V.“. Orace tohoto oficia začíná slovy: „Pane Jeţíši Kriste, který jsi 

k uvaţování památky bolestí nejsvětější Rodičky tvé, skrze sedm blahoslavených Otců novou 

Sluţebníků jejích (tj. Mariiných) rodinou Církev tvou oplodnil: připusť shovívavě, abychom 

tak byli přidruţeni jejich pláčům, abychom poţívali i radostí. Jenţ ţiješ a vládneš...“ Uvádím 

oraci celou. 

 

• 

 

Dp. Josefu Ocetkovi byl jsem odeslal 2 exempláře dekretu s důtkou, ţe hledě na osobu 

lidskou (toto jsem podepřel řadou výroků z Písma) celý rok se zbavoval mé odpovědí a mých 

díků za tehdejší, jinak výborné přijetí a ţivení. Vyčtl jsem mu, ţe tehdy omlouval kanovníka 
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 F-ského, pisatele onoho hanopisu v Eucharistii na dekret Sacra Tridentina. Hle, dp. Ocetek se 

neurazil, ba zas mne zve, a nepochybuji, ţe uznává svou chybu a napravuje. Píšu mu, ţe Vás 

poţádám, abyste mu poslal Tu, která pláče, a prosím Vás o to. Adresa zní: Dp. pan auditor 

Jos. Ocetek v Hevlíně, Morava. 

Dp. Josef Opletal, Collegio Germanico, Roma. 

Poprosil jsem dp. Opletala, aby mi sdělil adresy oněch dvou moravských Římanů, 

kteří mne vzkazují pozdravovat, a aby se ti pánové nebáli říci mi, mohu-li jim být k něčemu 

dobrým; zároveň jsem jim cosi vzkázal, v čem bylo slovo: „Ave, Papa, morituri te salutant“,
80

 

chtěje jim říci, ţe musejí umřít za Papeţe, nechtějí-li být v Římě zbytečně. Ctih. p. Jan Ševčík 

na to navazuje. A ctp. Josef Matocha odpovídá na mou poznámku o dp. doktoru Ţůrkovi. Rád 

bych těmto dvěma novým Římanům poslal Notantur Lumina s autografem, a nemám tady ani 

jediný exemplář. Jsou tam u Vás ještě nějaké? Prosím Vás o dva nebo tři, a Homilií téţ bych 

potřeboval 4 ex. 

Sborníky, o něţ prosí, pošlete jim direktně a můţete jim přidati Tu, která pláče, ale 

dekret Tridentina jim posílám sám, rovněţ dp. Opletalovi. Tito mládenci římští nám mohou 

sem tam poslouţit, např. poslat autentických citronů, nebo mořských krabů, anebo vody 

z Tibery. Mimoto snad umějí vlašsky, a toho Vy zrovna potřebujete: můţete dp. Opletala 

poţádat, aby Vám přeloţil tu vlašskou promluvu J. S. Pia X. o bl. Johance z Arku. Ta řeč jest 

ve 2. čísle letošních Akt Ap. St. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Františka z Jinošova naříká nad svou a mojí sestrou Matyldou. Tato bolest, jediná ze všeho, 

spojuje mne dosud s mým rodištěm. – – – 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Ct. Leopolda mne těší, ptajíc se, zdali něčeho nepotřebuji: jako by nám mohla okamţitě dáti, 

čeho potřebujeme obyčejně hned. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

                                                           
80

 Buď zdráv, Papeţi, zdraví Tě ti, kteří jdou na smrt. 



419 

 

Fencl. 

 ↓ 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Panu Stříţovi jsem Acta poslal. 

Psal jste do Mutěnic? 
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261 

14/2 1909 

 

List, jímţ Velekněz děkuje za svazek o Johance z Arku, větší dílo o veškeré její historii 

očekávaje. 

 

Milému Synu 

Jindřichu Deboutovi, kanovníku v Atrebatě 

 

Pius X. Papeţ 

 

Milý Synu, pozdravení a Apoštolské poţehnání. 

 

Věnovaný darem svazek, jejţ o Johance z Arku a o městech Atrebatě a Tornaku tyto dny jsi 

vydal, studia, jimţ celý od mnohých let ţiješ, neobvyklým způsobem doporučuje a daleko nad 

očekávání věstí dílo, které o téţe panně, jak jsi ohlásil, chystáš. Některé hlavní části 

podivuhodného ţivota (jejího) plnějším světlem ţe byly osvětleny, ne bez radosti pozorujeme; 

neboť umění, jeţ v traktátu je krásně uplatněno, způsobuje, ţe přetrpěné od přestatečné dívky 

bědy slavnějším rouchem ctnosti její okrašlují. Ţe pak blízkým jest onen okamţik, kdy se 

vydá dílo rozsáhlejší námahy (práce), v němţ veškeré popisy a obrazy budou obsaţeny, jeţ 

k historii Johanky Ctihodné náleţejí, to i s potěšením bereme na vědomost i s touţebností 

očekáváme. Zcela bude to hodno tvé přičinlivosti, učenosti a zboţnosti: bude to téţ 

odpovídati vznešenosti a svatosti činů Johančiných, poněvadţ (kteráţ) se sluší, aby ona před 

ostatními byla obdařena obšírnějším pérem a důkladnějšími péčemi (studiemi), z nichţ pro 

obecnou ctnost mohou vyvěrati zářivější příklady. Jako zvěstovatelku boţských darů a Naší 

vděčnosti svědkyni Apoštolské poţehnání láskyplně ti udělujeme. Dáno v Římě u sv. Petra 

28/7 1904. v roce prvním Našeho Pontifikátu. 

 

Pius X. 
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Milý pane Floriane, 

 

nepovaţujte to za překlad, jest to pouze upozornění pro Vás, a překládal jsem je z Acta S. 

Sedis str. 194. svazek XXXIX, 1906. Vám stačí jméno toho kanovníka Debouta, neb se mi 

zdá, ţe knihu jeho máte. 

Chtěl-li byste tuto epištolu Pia X. míti přeloţenu, víte, jak to zařídit, jsem k sluţbám 

jako blesku hrom. 

Buďte ujištěn, ţe studium Aktů papeţských Vaší a Boţí zásluhou jest nyní mojí 

největší rozkoší. „Pane, ke komu půjdeme?“ Jak něco najdu, o čem vím, ţe by Vás to 

potěšilo, hned Vám to oznámím. 

Na str. 271. svazku XL Aktů 1907 v dekretu kongregace indexové čtu také toto: 

LʼAbbé G. J. E. Combe, Le Secret de Mélanie, Bergère de la Salette, et la Crise 

actuelle. Rome, 1906. 

Jest na indexu, jak uţ víme. 

Na téţe stránce zakázán je spis španělský (jak myslím), v němţ José Domingo M. 

Corbato, pokud tomu rozumím, dokazuje neposkvrněné početí sv. Josefa. Rovněţ zakázána je 

kniha Mgr. Léopold Goursat, Les Mystères sataniques de Lourdes à travers les âges. Paris 

1905. 

A ku konci tohoto dekretu stojí: „Pročeţ nikdo, ať jsi jest jakékoli hodnosti 

a jakéhokoli povolání, řečená díla zavrţená a odsouzená, na kterémkoli místě a v kterémkoli 

jazyce ani budoucně vydati, ani vydaná čísti nebo uchovávati u sebe ať se neopovaţuje, pod 

tresty v Indexu knih zakázaných uvedenými. Etc. 

 

A. Kard. Steinhuber, Prefekt 

Fr. Tomáš Esser, O. P. sekretář“ 

 

• 

 

Na str. 360–363 téhoţ svazku jest beatifikační a kanonizační dekret Ctih. Sluţebnice Boţí 

Anny Marie Taigi, o které se tu tvrdí, ţe velebnou Svátost poznávala čichem a hostie 

konsekrované od nesvěcených rozeznávala chutí. Mimoto po 47 let měla jakoby slunce před 

očima, v kterémţto světle viděla a pozorovala věci a události přítomné i vzdálené, tajné 

myšlenky i ty nejskrytější. 
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Ţila v Římě od svého 6. roku. Tam se vdala. Měla surovce. Narodila se 1769. Zemřela 

1837 v měsíci červnu a dne, jejţ předpověděla. 

Na konci tohoto svazku jsou dvě katalánské (lidové) básně, jimţ Pius X. (kdo je 

recitují) udělil odpustky. 

Svazek 37. Schválení škapulíře nepřináší s sebou aprobaci zjevení, vidění etc. 

str. 373. 

Na str. 560. téhoţ svazku ve své Alokuci zmiňuje se Pius X. téţ o válce rusko-

japonské, mezi jiným praví: 

„Tolik a tak velikých zel na všech stranách lidské pokolení sţírají, ţe není potřeba 

ještě třeskotem zbraní býti děšen a třenicemi válek!“ 

Pěkné slovo, ţe? 

„Z aprobace bratrstva nenásleduje aprobace vidění, zjevení, milostí.“ (str. 373. téhoţ 

svazku) 

Odpustky se udělují recitujícím jisté modlitby ke cti SS. Brigity a Kateřiny Švédské. 

Příslušná ţádost i modlitby jsou uvedeny v řeči švédské. Svazek 38, str. 169–170. 

 Posílám Vám, a sice darem, pane Floriane, přídavek francouzský k Aktům svaz. 

XXXVIII. La Separation de lʼeglise et de lʼetat en France, Rome – 1905. 

Pozdravy! 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Leopolda mi sděluje, ţe tento čtvrtek bude v Brně. 
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262 

15/2 09 

 

Ve své Alokuci ze dne 6. ledna 1904, tedy jiţ na samém počátku svého Pontifikátu, Pius X. 

oslavuje Johanku z Arku. 

V této Alokuci, jejímţ předmětem jest beatifikace Marka Krisina, Štěpána Pongracze 

a Johanky z Arku, praví Velekněz: 

„Radujme se ve příčině Ctihodné Johanky z Arku Panny, která, pokorná a prostá 

dívka, v místě nepatrném narozená, přesnaţivá pravého náboţenství vzdělavatelka, cvičbou 

nejslavnějších ctností nad svůj věk, nad svůj stav, aţ k oběti vlastního ţivota tak vynikla, ţe 

netoliko k osvícení Francie, nýbrţ k osvícení veškeré Církve jako nová hvězda zazářila. 

Radujme se, protoţe v ţivotě Ctihodné Johanky i dobrá naděje svítá i pravda jiţ 

vyšetřená se potvrzuje, ţe nikdy nebude se nedostávati pomoci boţské Prozřetelnosti, která 

dokonce tím více milostivě se dostavuje, kdyţ (uţ) všechny věci zdají se docela opuštěny od 

jakékoli záštity. 

 Radujme se, neboť národ francouzský, jenţ tolik velkomyslných věcí vykonal (jako by 

na tomto místě Pius X. citoval Lasalettské Zjevení!), výtečných tak široko prokázal dobrodiní, 

tak mnohými apoštolskými pracemi i barbarské národy k víry světlu a lidskosti přivedl, z této 

Ctihodné Johanky ctností a dobrých skutků památky, řádně (důkladně) můţe poznati (národ 

francouzský), ţe obzvláštní slávou jeho a největším dobrem a především potřebným (pro něj) 

toto jest: ke katolickému náboţenství lnouti a jak této víry svatost v úctě míti, tak práva 

a svobodu její hájiti. A jakkoliv ve věci této nyní přespříliš mnoho jest ţádoucno (se 

postrádá), přece nechť veselí se s námi přemilí synové Francie, kteří, různými nehodami 

trpíce, novou ve Ctihodné Johance záštitu obdrţí, kvůli níţ zajisté hojnějších na ně boţské 

milostivosti dober se vyprýští a skane; a tomu zvláště nechť se naučí, ţe nebeské slávy toliko 

velikými pracemi, bědami, ba i pohrdáním ţivota lze nabýti.“ 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Neděle Septuagesima v našem brevíři, a to v Laudech, má hymnus, jenţ mi neobyčejně 

připomíná Francii, anebo lépe: větu Léona Bloy o Francii. Vy, pane Floriane, poznáte kterou. 

 

„Povstaňme tedy bystře:   Surgamus ergo strenue: 

Kohout leţící budí,    Gallus jacentes excitat, 
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a ospalým nadává (vyčiňuje),  et somnolentos increpat, 

kohout zapírající usvědčuje.   galus negantes arguit. 

Kohoutem zpívajícím naděje se vrací, Gallo canente spes redit, 

nemocným spása znova se vlévá,  aegris salus refunditur, 

dýka lotrova se skrývá,   mucro latronis conditur, 

padlým víra se vrací.    lapsis fides revertitur.“ 

 

Jak Vy to máte přeloţeno? 

Z toho ze všeho nad slunce jasněji vysvítá, pane Floriane, ţe jest uţ na čase, abyste 

vydal tu malou, roztomilou kníţku o svaté Johance z Arku. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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263 

15/2 09 večer 

 

Milý pane Floriane, kromě Alokuce, kterou jsem Vám v chatrném překladě před chvílí 

odeslal, našel jsem v tomtéţ svazku o tomtéţ předmětě další dekret beatifikační a kanonizační 

o Johance z Arku, v němţ je vylíčen její pozemský ţivot. Dekret tento jest od 429. do 432. 

strany v Aktech, tedy na 4 stranách. Celý tento svazek posílám do Prahy p. Stříţovi, Vy pak 

panu Stříţovi pište sám, co s tím hodláte: kéţ by to bylo přeloţeno! 

Jak vidíte, Kateřina z Mutěnic odpovídá mi na mou zásilku 3 exemplářů Dekretu. 

Ten čert v Mutěnicích nemůţe usnout! Pozdravuji Vás přelaskavě. 

 

Jakub Deml 
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264 

[po 15. 2. 1909] 

 

opis listu J. M. pana kanovníka doktora Aug. Rohlinga 

 

V. D. J. 

Görz, via Angiolina 26.             14. 2. 1909 

 

Euer Hochwürden, 

lieber Freund und Herr! 

 

Wollen gütigst die Zögerung entschuldigen, da ich wegen Erkrankung meines lieben Bruders 

Wien verliess, um hier mehr südlich besseres Klima zu finden. In der Tat ist es hier sehr 

zuträglich für Katarrhalische und Andere, wir haben schon gute Wirkung der reinen, 

nebelfreien und milderen Luft; ein Pater O(rdinis) Cap(ucinorum) erzählte mir, dass er ganz 

geheilt wurde, obgleich vorher völlig aufgegeben wegen steten Hustens bei Tag und Nacht, 

selbst mit Blut und Cavernen (?) und Abmagerung bis auf die Knochen. So hoffen wir denn 

auch auf volle Genesung, zumal ich die grossen Schätze der Wiener Bibliotheken höchst 

schmerzlich vermisse und nicht bemittelt genug bin, um an zwei Orten eine Wohnung zu 

halten. Freilich kann es auch sehr wohl sein, dass wir einige Jahre hier in grösserer Sicherheit 

leben werden als in Wien, denn Görz liegt etwas abseits von den grossen Heerstrassen, 

weshalb schon in früheren Jahrhunderten viele Italiener und Friauler ihre gegend mit Görz 

vertauschten, um vor den hin und herzichenden Armeen Ruhe zu haben; und es ist ja nach N. 

D. de la Salette zweifellos, dass wir bald die Schrecken eines Europäischen Krieges sehen 

werden, da wenig Aussicht ist, dass eine allgemeine Bekehrung, zu der die schon 

eingetroffenen. Strafgerichte stark genug mahnten und mahnen, eintreten wird. Ich bitte, 

Herrn Prof. Florian meinen besten. Dank für die freundliche Beschenkung zu entrichten. 

Wenn wir auch mit Leon Bloy zur Zeit keinen Erfolg sehen werden, dürften unsere 

Bemühungen doch nicht ohne grosse Frucht sein, weil die Verbreitung der grossen Botschaft 

unserer Lieben Frau von la Salette nach den furchtbaren Katastrophen überall verstanden und 

geehrt werden wird, um dann durch die Erfüllung der bis dahin reichenden Weissagung mit 

um so grösserer Aufmerksamkeit bezüglich der folgenden Mitteilungen über die letzten 

Zeiten betrachtet und beachtet zu werden. Die verheissenen Apostel der letzten Zeiten, welche 

nach den Katastrophen auftreten werden, wird man dann und so eifriger unterstützen, damit 
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der grosse Tag nun schnell komme, wo der Herr die area ecclesiae (mlat Církve) für immer 

von aller Spreu (pleva) reinigen wird, damit nach dem Gericht nur Eine Herde und Ein Hirt 

immerdar auf Erden sei und das Reich bilde, in welchem hienieden wie im Himmel Gottes 

Wille geschicht und alle Pilgermenschen auf Erden Ein grosses heiliges Volk wahrhaft von 

Brüdern seien, das von allen Feinden befreit in Heiligkeit und Jubel wie in der Urzeit leben 

wird coram Ipso (před Jeho Tváří), in der sichtbaren Gegenwart des persönlich und direkt die 

Menschheit dann regierenden Heilandes. Dann wird das Eucharistische Opfer von nur 

heiligen Priestern in erhabenster Weise dargebracht ewig Priester nach Weise Melchisedechs 

und muss daher ewig auch auf Erden das Opfer des Altares durch seine Vicare darbringen 

lassen, weil das Priestertum ja, wie die Scholastik oft einprägt, wegen des Opfern da ist und 

folglich ein ewiges Priestertum Christi nur Sinn haben kann, wenn ewiglich auch das Opfer 

fortdauert; wir sind nicht ewig Priester, weil wir beim Scheiden von der Erde kein Opfer mehr 

darbringen können und deshalb dann nur mehr das signum sacerdotii praeteriti (znamení 

kněţství minulého) ewig an uns tragen werden; der Herr aber ist ausdrücklich als sacerdos in 

aeternum (kněz na věky) bezeichnet und muss also strict (přesně) ewig auch durch das Opfer 

auf Erden fortwirken. So singen wir denn auch überall dass gelobt sei ohne End das 

hochheilige Sacrament. Die Täglichen Volksgesänge, wenn nur beachtet, predigen also ein 

strict (přesně) ewiges Gottesreich auch auf Erden, sing ein steter Protest also gegen die 

scholastische Irrung, das jüngste Gericht (poslední soud) werde das Ende der irdischen 

Pilgermenschheit sein; man vergisst, dass nur die Gestalt (tvářnost) dieser Welt vergeht, dass 

somit eine neue, bessere, ewige Ordnung der Dinge hienieden auf die jetzige Gestalt des 

Verderbens folgen wird, eine neue Ordnung, wo allein der Herr regiert und seine Getreuen, 

welchen, wie schon Daniel 7,25 weissagte, nach dem Sturz des Hornes der Lästerung oder des 

Antichrists »unter dem ganzen Himmel«, also auf der ganzen Erde das Reich gegeben wird, 

quod non corrumpetur, non auferetur, non tradetur alteri, sed stabit in aeternum. (které nebude 

zničeno, nebude odňato, nebude dáno druhému, nýbrţ potrvá na věky). Dieses Reich verhiess 

auch Gabriel (Luc,I,32), indem er Maria die Botschaft brachte, dass der Heiland sitzen werde 

auf Davids Tron, also auf einem Königstron hienieden, und »dass Er herrschen werde ewig 

auch über das Haus Jakobs« d. i. das auf Erden pilgernde (1. Psalm 113: In exitu Israel …. 

domus Jacob …. Při vyjití Israele …. domu Jakobova) Israel ohne Ende. Diese Texte sind so 

klar, dass man mit Entrüstung jene Scholastik wegwirft, welche den Leuten predigt, das 

Weltgericht sei das Ende nicht nur der jetzigen Weltgestalt, sondern der Welt überhaupt. Da 

diese verknöcherte und bornierte (?), aber arrogante Scholastik selbst die Bibeltexte so 

nichtswürdig behandelt, so dürfen wir uns nicht wundern, dass sie eine Botschaft Unserer 
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Lieben Frau von la Salette, weil sie den Verbrechern ins gewissen brennt, ans Kreuz schlägt. 

Also nur Mut! Diese Feindschaft ist aus der Hölle geboren und wird daher keinen Bestand 

haben. 

Indem ich mich Ihren frommen Gebeten mit allen meinen Nöten imnigst und 

wiederholt empfehle, verbleibe ich mit herzlichen grüssen Ihr ergebenster 

 

Dr. Aug. Rohling 

 

Milý pane Floriane, 

 

nebylo by dobře tento a i ty dřívější listy Rohlingovy přeloţit a ve sborníku otisknout? Měl 

bych doktora Rohl. poţádat o autorizaci? Zvláště tento poslední dopis je slavný! Co on vidí, 

kde ostatní ničeho nevidí! – Nazývá mne přítelem a píše mi přátelsky. Jak je mlád tento 

stařec, kdyţ ještě ve svém vysokém věku dovede něčím po mladicku plesknout, jak vidíte. 

Mluví téţ o zkostnatělé scholastice. 

Originál si tu nechávám, nechtěje ho zatím svěřit poště. 

Biskup Msgre Josef Hůlka to rozřešil takto: poslal mi poukázkou 3 K, ale tentokrát se 

nepodepsal, nýbrţ podepsán jest: 

 

„Ant. Tuháček, bisk. ceremoniář v Čes. Budějovicích, zasílá Jménem J. Bisk. Milosti 

3 K za 2 výtisky dekretu o častém sv. přijímání a zasílá současně poštou zpět pod 

kříţovou páskou 2 výtisky: Ta, která pláče, jeţto Jeho Biskup. Milost výtisků oněch 

nikterak by nemohl upotřebiti. S výrazem úcty Ant. Tuháček, bisk. cerem. 14/2 1909.“ 

 

Tak doslova opisuji. 

Z toho vidím, ţe jste Msgre Hůlkovi téţ jeden exemplář poslal, kdyţ ráčí vracet dva. 

Tuto maličkost hodlám napsati J. M. panu kanovníku doktoru Rohlingovi, ač nebude-

li podobných maličkostí do neděle víc. 

Dnes mi téţ přišel 3. svazek 1909 Aktů Apoštolské Stolice. 

Vaši společnou pohlednici z Prahy jsem dostal rovněţ dnes: ten Mehoffer! Jest to 

krásné, ale děsuplné: plíce, lidské plíce krvavé jsou perutěmi!! Střeva rouchem! Mázdřice 

závojem atd. Brrr! 

Napište mi, prosím Vás, slovíčko o Praze. 
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Co mám psát (tj. nač se ptát) doktoru Rohlingovi? Ach, nevíte ani, kterak touţím psát 

mu o Vašich Kruzích! Pěkně Vás prosím, uţ to jednou napište trochu svým rodným jazykem, 

a já, přeloţe Vaše slovo do němčiny i do latiny, pošlu jeden exemplář doktoru Rohlingovi 

a druhý Léonu Bloyovi. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Ve čtvrtek Vám pošlu něco korunek. 
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Wien II/1 Barmherzigen-Brüder-Kloster, Thür 42 

20/2 09 

 

Milý pane Floriane, 

 

napsal jsem Vám právě svoji nejnovější adresu. Z Bystrce jsem prostě odešel, a sice ve středu 

17/2 09, nemoha tam uţ déle dýchat. Teprve dnes, tj. 20/2 09, psal jsem o tom něco málo 

bisk. ordinariátu do Brna, přiloţiv lékařské vysvědčení. Dnes uţ jsem byl přes noc ve Vídni, 

a sice v klášteře u milosrdných: pan převor (je Čech, rodem z Prostějova) vlídně a bez ohledu 

na peníze mne přijal a řekl (dav mne prohlédnouti primářem nemocničním), ţe mám u nich 

zůstat několik dní, aţ bych se uklidnil a si odpočal, mám prý mimoto plícní katar a potom 

abych prý jel do Švýcar, to ţe mi pomůţe. Jel jsem do Gorice (kde je dr. Rohling), ale uvízl 

jsem ve Vídni, neb jsem se dověděl, ţe v Gorici do 28/2 je i P. Blokša: to mne zde zdrţelo. 

Přílohy tohoto listu posílám ct. L. do Šaratic, aby také něco věděli. Pište mi. Pozdravuji Vás 

milionkrát. 

 

Jakub Deml 

 

Pan auditor babický dosud nic neví, a nehodlám mu hned psát, kromě Vás a ještě jednoho 

domu jest mi všechno jaksi lhostejno. Člověk je pes a kromě Vás a ještě někoho sotvakdo 

z českého národa má mne ještě za člověka, neboť by se mnou zacházeli jako lidé, ať uţ jsem 

cokoliv. 

 Rád bych se k Vám po čase podíval: mohu přijet? 
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[23. 2. 1909] 

 

Prosím Vás, milý pane Floriane, račte okamţitě sděliti poštovnímu slavnému úřadu ve Staré 

Říši mou prosbu, aby všechny zásilky poštovní, jeţ přijdou na moji adresu, nebyly odeslány 

do Bystrce (kde uţ nejsem), nýbrţ na poště, resp. u Vás ponechány, neb Vás hodlám 

navštíviti. 

 

Hodlám Vás vskutku navštíviti tyto dny. 
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V Babicích, 25. února 1909 

 

Milý pane Floriane, 

 

chtěj nechtěj musím Vám jen psát, a chtěl jsem k Vám uţ dnes přijít. Pan auditor však mi 

nedá, aţ prý bude lepší cesta, mimoto ţe prý si mohu tak zlou cestou smrtelně zhoršit svou 

nemoc, plícní katar, abych prý počkal ještě pár dní, ţe prý jste slíbil p. auditorovi návštěvu, ţe 

tedy jistě co nejdřív přijdete, a ţe byste jistě uţ dnes přišel, kdyby cesta byla moţná atd. 

Musím tedy aspoň na začátku své II. Deficience poslechnout rozumných rad, ale jak 

dlouho to vydrţím, nevím. Zjednal bych si fůru, ale Petřík jistě by nejel, a cizí povoz nesmím 

jednati. Myslím si ve své nekonečně nepříčetné naději, ţe přijdete do Babic tuto neděli, bude-

li Vám to moţno: jsem zde. Snad tedy v neděli i budu. Jinak nevím naprosto nic. „Soud“ ještě 

není skončen, nelze tedy mluvit o „nových nebesích a o nové zemi“. 

 Sem do Babic jsem přišel včera zrovna k večeři. Všichni byli v Jiříkově vidění. 

Dneska jsem celý den skoro leţel, slabotou. A pak jsem chtěl jít k Vám! K Vám přece musí jít 

člověk, jenţ zná chodit – anebo je nezbytno udělat kompromis s moderními vymoţenostmi 

komunikačními; kdo pak nemůţe udělat ani jedno, ani druhé, ten nepopíratelně leţí nebo stojí, 

jiné variace není. – Z důvodu výše řečené naděje (ach, nestojím za nic!) neposílám Vám 

poslední svou korespondenci, mezi níţ nalezá se i úřední list arcibiskupský z Palerma 

o Annibalu de France, jenţ se dle téhoţ dokumentu v dobrém a stálém zdraví vynatrefuje, 

anţto v den katastrofy v Messině nebyl. Téţ dopisy Praţanů, Fenclův, doktora Kupky 

(+ Neuschla), Václavův apod. Kapitolní děkan Šudrla, jenţ se podpisovával na výnosy 

brněnské konzistoře (viz broţuru Melaniinu etc.), má zítra funus. – Z Bystrce jsem dal odeslat 

na adresu „Studium / St. Říše“ svůj nemovitý majetek, nepolekejte se tedy, přijde-li to. 

Truhlíky Vám mohou poslouţit – aspoň k zatopení (tři jsou pěkné nové, se zámečkem). Jaká 

ironie: zatopení, zámeček... Na světě je boţsky! (viz Legendu, jak sv. Petr chtěl být 

Pánembohem). 

 

Vám 

J. D. 
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[březen 1909] 

 

Prosím Vás, pane Floriane, máte-li nějaký halíř na frankaturu, račte poslati na adresu: 

 

„Seiner Hochwürden 

 Herrn P. Hanalla, 

 d. B. Subprior 

 Wien II/1 

 Barmherzigen-Brüder-Kloster“ 

 

 toto: 

 

1.) Dekret Sacra Tridentina 30 exemplářů 

2.) Jeden exemplář Homilií 

3.) ″ ″ Pouť 

4.) ″ ″ Sant Menrát 

5.) ″ ″ Smrt 

 

Můţete přidati Tu, která pláče, jakoţ i nějaký sborník, recenzní lístky, a co vůbec se 

Vám tu chvíli uzdá. P. Hanalla je Moravan, z Dol. Kounic, a jaksi plachý, aţ skromný. Není 

stár. Staral se o mne. 

 Rovněţ Vás prosím: na adresu Dp. Josef Opletal, Collegio Germanico, Roma, pošlete 

 

2 ex. Notantur a 

2 ex. sborník 6. 

 

Přidati můţete opět, co chcete, kromě Sant Menráta. 

A aţ sem půjdete, vezměte mi 1 ex. Homilií, a ale 5 dekretů. 

Tedy Brno zahajuje boj proti Té, která pláče? 

„No, no, tak, tak.“ Roháček (kanovník) 

 

• 
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Pan auditor Vám děkuje za nápisy a dekrety a vzkazuje Vás pozdravovat, „ţe uţ tady máme 

Venturu, Evangelické ţeny“ (ipsissima verba).
81

 V tom svazku Grignona jest pěkný obrázek 

(jakoby světlotisk): Panna Maria čtyry roky stará! Jest od Steinle-ho, věc roztomilá! (právo 

reprodukční 1888 vyhradil si Manz v Řezně). – Z Moderní bibliotéky přišlo nám od 

Stevensona Klub sebevrahů: mám Vám to poslati? Začíná to takto: 

 

„Distinguovaný princ Florizel z Čech získal si za svého pobytu v Londýně svůdností 

svých způsobů a rozváţnou velkomyslností náklonnost všech tříd…“ (Jako by ten 

Stevenson líčil můj pobyt ve Vídni anno Domini MDCCCCIX Februarii, hle, jak si 

člověk maţe na pysky povidlí!) „Byl pozoruhodným muţem jiţ dle toho, co o něm 

bylo známo, a to bylo jen nepatrnou částí jeho skutečných činů…“ 

 

etc., jest to neobyčejně veselé. Knihu Stevensonovu přečetl jsem dnes jedním dechem. Co se 

týče těch cích, i kdyby toho nevymáhal rozkvět Studia, placet. I já mám výhled k východu 

zatarasený – sněhem. Směju se všemu, pomalu. • Dr. Tomáš Hudec vydal u benediktinů Sv. 

Jan Apoštol v Efesu. Kriticko-exegetická studie. Cena 1,60 K. 

Dne 10. prosince 1908. Jeho Svatost Pius X. v audienci asesoru Sv. Officia udělené, 

odpustky 300 dní, i duším očistcovým věnovatelnými, obdařil tuto modlitbu na vyhubení 

špatné a na povznesení dobré literatury. 

 

Přeslavný Apoštole, který s tak velikou horlivostí jsi se přičinil, aby zničeny byly 

v Efesu spisy, o nichţ jsi dobře věděl, ţe by byly převrátily mysl věřících, rač také na 

nás nyní dobrotivě shlédnouti. Popatř, kterak bezuzdný nevěrecký tisk usiluje vyrvati 

ze srdcí drahocenný poklad víry a neporušených mravů. Osviť, o to Tě prosíme, svatý 

Apoštole, mysl tolika převrácených spisovatelů, aby uţ jednou přestali otravovati duše 

svým zlým učením a svou záludnou věrolomností; pohni srdce jejich, aby se jim 

zošklivilo zlo, které páchají na vyvoleném stádci Jeţíše Krista. Nám pak vypros té 

milosti, abychom, jsouce vţdy poslušni hlasu Nejvyššího Pastýře svého, nikdy se 

neoddávali četbě špatných knih, nýbrţ naopak četli a dle sil svých rozšiřovali takové, 

jeţ svou spasitelnou pastvou pomáhají všem přispěti k větší slávě Boţí, povýšení 

Církve svaté a spáse duší! Amen. 

 

                                                           
81

 Nejvlastnější slova. 
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• 

 

Odpustky řečené moţno získati jednou za den. Podmínka k získání jich: poboţně říkati tuto 

modlitbu ke cti sv. Pavla Apoštola, a se srdcem alespoň zkroušeným. 

 Tak praví biskupská kurrenda brněnská 1909 č. 2. 

 Zdá se mi, kdyby v tom nebyl zrovna Pavel, ţe by biskup Pavel sotva si takové 

modlitby povšiml. Ostatně, ono nikdá neuškodí trochu se pomodlit. – – 

 Uvedená právě modlitba jest oficielní překlad konzistoře brněnské: co tomu řekne 

Selská děva? Bez ohledu na všechny své nepřátele, protivníky a odpůrce půjde statečně dále 

do všech vesnic, dědin, dědin a vesnic, „neboť“ (abych uţil rýmu té děvy). 
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[4. 3. 1909] 

 

Prosím Vás ještě o rukopisy pana auditora ze sv. Mechtildy, a o moji novou kníţku mešních 

intencí (má formát knihy účetní, je téţ podobně vázaná a linkovaná). • Téţ bych rád své 

oučty, jestli je najdete (měl jsem je spjaty kovovou ručičkou). Račte přibalit i ta 2 klišata 

úředních obálek! (zajedeme s tím někam). Téţ Acta Sanctae Sedis! všechna. 
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Babice 8/3 09 

 

Milý příteli, 

 

můj dík za 5 balíků od Vás vzhledem k materialistickým tuţbám mého srdce spočívá v tom, 

ţe Vám (v duchu) stanovím a tuto vlastnoručně potvrzuji 100 000 franků (s korunama to 

nejde!) roční apanáţe. „Povídačku starou zpívám dneska vám, karafiát sem, karafiát tam.“ 

 Nyní moje noviny: 

 Právě jsem dostal 4. číslo papeţských Akt; obsah: 

 I. a) Pius X. na str. 230. odpovídá paříţskému hraběti Emilu Kellerovi, jenţ se o to 

stará, aby Johanka z Arku byla prohlášena za svatou. Na str. 234–236 jest opět dekret 

papeţský, týkající se téţe beatifikace. Tato věc jde, jak vidět, v Římě zhurta. 

 b) Na str. 238. jest „Napomenutí o vydávání a publikování akt sluţebníků Boţích nebo 

blahoslavených. 

 Akta, která se týkají ţivota, ctností a zázraků Sluţebníků Boţích nebo 

Blahoslavených, k jejichţ procesům beatifikačním a kanonizačním rukou přiloţila svatá 

Kongregace Ritů, tiskem vydávána a uveřejňována býti nemohou bez dotazu u téţe svaté 

Kongregace, a bez licence nihil obstat Jeho Veledůstojnosti Pana promotora svaté víry, nebo 

asesora (přísedícího) téhoţ svatého Sboru. 

 Dáno v Římě ze Sekretariátu sv. Kongregace Ritů 12. února 1909.“ 

 Z toho soudím, ţe v případě, kdyţ bychom chtěli uveřejniti dekrety o b. Johance 

z Arku nebo Ruysbroeckovi, museli bychom ţádat (i pro sborník) o imprimatur v Římě. 

 c) Na str. 233. týchţ Akt papeţských jest Dekret, jímţ se schvalují na jedno desetiletí 

konstituce (tj. pravidla) kongregace misionářů Lasalettských. 

 Tento dekret zní doslova takto: 

 „Nejdůstojnější P. Josef Perrin, generální Superior kongregace misionářů vulgo 

Lasalettských, zároveň se svými generálními Asistenty, a vyjadřuje téţ prosby (přání) všech 

alumnů své kongregace, po poskytnutých jiţ dekretech jak chvály, tak schválení Ústavu, 

úpěnlivě poprosil Jeho Svatost Pána Našeho Papeţe Pia X., aby, maje zřetel k tomu, ţe týţ 

Ústav v těchto posledních časích po mnoha země částech se rozšířil, schválení konstitucí téţe 

kongregace laskavě ráčil uděliti, téţ za tím účelem, aby všichni sodálové (členové) uţšími 

mezi sebou a k tomuto Ústavu pouty byli připoutáni. 
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 Kdyţ pak Jejich Eminence Nejdůstojnější Otcové, představení Kongregace 

Řeholníkův, v generálním zasedání níţe jmenovaného dne ve Vatikáně pořádaném, na referát 

Jeho Eminence Pana Kardinála Františka Cassetty, věc tuto zrale prozkoumavše uváţili, 

usoudili odpověděti, aby řečené konstituce, jak v exempláři autentickém svaté Kongregace 

Řeholnické formulovány jsou, na zkoušku jednoho desetiletí dále byly schváleny (smysl asi 

jest: aby se s těmi misionáři udělal pokus ještě na 10 let – Jakub Deml), při tom však ţe řádně 

mají býti zachovávány změny (modifikace), které v tomtéţ exempláři úředně byly provedeny. 

Bez ohledu na jakákoli zařízení opačná. Dne 29. ledna 1909. 

 Kdyţ toto vše Jeho Svatosti Pánu Našemu Piu X. Papeţi níţe podepsaný Sekretář 

svaté Kongregace Řeholnické přednesl, Jeho Svatost rozsudek svatého téhoţ Sboru (Rady) 

ráčil milostivě schváliti a potvrditi, dne 1. února téhoţ roku. 

 

Fr. I. C. Card. Vives, prefekt 

D. Laurentius Janssens O. S. B. 

Sekretář“ 

 

L. + S. 

 

II. Emmerich=Blätter nazývá se nový časopis, jejţ ve lhůtách volných jal se vydávati farář 

Schwägler v Dürmentingen ve Würtembersku. Jsou to „Studien zu den Visionen der gottsel. 

Anna Kath. Emmerich.“.
82

 Vyšťoural jsem to právě tyto dny. Jedno číslo mám, a dle obsahu 

doufám, ţe tento časopis (resp. redaktor jeho) můţe P. Fenclovi dobrých sluţeb prokázati. 

Z tohoto čísla (aţ přijdete do Babic, můţete prozkoumat) se dovídám téţ, ţe pan B. Kühlen, 

Kunstverlag in M.=Gladbach (někde u Kolína nad Rýnem), vydal kolorovaný obrázek sv. 

Kateřiny Emmerichové s modlitbou a ţivotopisem pro lid. S aprobací kolínského ordinariátu. 

V této modlitbě jsou i slova: „Erhebe sie (o Gott) uns, die wir als unsere treue Mitschwester 

schon längst in der Gemeinschaft der Heiligen verehren…“
83

 Jen brněnští doktoři nechtějí 

připustit, aby křesťan někoho ctil za svatého, dokud oni neráčejí promluvit. 

 III. Pan auditor dostal zas balík knih od Hilmara Hubera. Mezi jiným (na mou radu) 

kníţku o Panně Marii od ctihod. Sluhy Boţího Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, 

s předmluvou od P. Fabera! Jak výborná jest tato věc, poznejteţ laskavě z tohoto úryvku: 

„Nalezám (praví Grignon) sedm druhů falešných poboţných a lichých poboţností k Matce 

                                                           
82

 Studie k viděním blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové. 
83

 Přijmi od nás (ó Boţe) tu, jiţ dávno ctíme jako svou věrnou spolusestru ve společenství Svatých… 
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Boţí, totiţ: 1. kritické poboţné, 2. skrupulózní poboţné, 3. zevně poboţné, 4. zkostnatělé 

poboţné (die eingebildeten Andächtigen: tj. utkvěvší na jednom způsobu, v jedné představě), 

5. nestálé poboţné, 6. pokrytecké poboţné a 7. sobecké poboţné. 

 Kritickými poboţnými jsou ponejvíce pyšní učenci, soběstačitelní duchové, kteří 

v základě mají nějakou poboţnost ke svaté Panně, kteří však veškeré úkony poboţnosti k ní 

kritizují, ta cvičení, jeţ nevzdělaní lidé ve své prostotě a zboţném smyslu své dobré Matce 

přinášejí (věnují), kritizují je, protoţe tyto poboţnosti nejsou dle jich chuti. Tito kritičtí 

v pochybnost berou všechny zázraky a události (Geschichten = povídky?), o nichţ věrohodní 

svědkové (Gewährsmänner = gewahr nehmen, werden = vnímati) zprávu podávají, anebo jeţ 

z kronik řeholních převzaty jsou, vypravování, která nám dosvědčují Milosrdenství a moc 

nejsvětější Panny.“ „Říkají (tito kritičtí), ţe co se jich týče, tyto zevnější poboţnosti nemilují, 

a ţe jejich duch není tak slabý, aby museli víry přikládati takové spoustě pohádek a pověstí, 

jeţ o Matce Boţí kolují. Anebo jindy zase odpovídají, ţe vypravovatelé, jsouce řečníky 

z povolání, věc přehnali, anebo: slovům jejich dávají potupný výklad. Tohoto druhu falešných 

poboţných a pyšných, světsky smýšlejících lidí jest se velice obávati. Dělají nekonečnou 

škodu poboţnosti mariánské, a bohuţel předobře se jim to dařívá, lidi od toho odvrátiti, pod 

záminkou, ţe se odstraňují nepřístojnosti.“ 

 Co chcete víc, příteli Té, která pláče? Grignon i Vám, chudák, musel prorokovat? 

 Pozdravuji Vás milionkrát. 

 

Jakub Deml 
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V Babicích 13/3 09 

 

Milý pane Floriane, 

 

ten den před sv. Josefem, tj. ve čtvrtek, pořádá p. auditor hostinu. Mám naporučeno, za tímto 

účelem a jménem hostitele Vás pozvati. Podotýkám-li, ţe se k témuţ cíli dostaví i pan Stříţ, 

doufám, ţe se jistě dostavíte, a to tím spíše, ţe sníh opadl, a ţe já nebo Vy takových hostin 

pořádati nemůţeme. Pro řečenou naději svou ani Vám písemně negratuluji. Pozdravuje Vás 

p. auditor a já se na Vás těším. 

 

Jakub Deml 

 

(P. Březina si na mne vzpomněl s dobrou.) 

 Tu, která pláče, mi prosím Vás přineste. 
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30/3 1909 

 

Milý pane Floriane, 

 

slečna Leopolda mi píše, ţe by nás ráda zavezla na La Salettu. Domluvte se s ní a zařiďte to 

tak, abychom na La Salettu jeli zrovna ty dny, co bude v Babicích biřmování (30. dubna). 

 Pan Březina opět mne vzkázal pozdravit. Nového je to pouze, ţe mi v Jihlavě lékař za 

asistence p. auditora vytrhl včera dva zuby. Tyto dny tady máme zajímavého zahradníka, 

starého mládence, jenţ umí německy, česky, vlasky, latinsky a řecky. Zajímá se o Antikrista, 

ale to je hadr, zrovna teď nám vypravuje, jak mluvil s císařovnou Alţbětou, Burgšandárem 

a princeznou Štefanií, přičemţ mu císařovna pravila, ţe bude míti zjevení, a princezna 

Štěpánka povídá, ţe si ju musí vzít za ţenu, sic ţe umře. Toho všeho se polekal, a obrátiv se, 

spatřil Jeţíše Krista v zeleném rouchu, stojícího na glóbu; milý zahradník kouřil doutník, 

i otázal se, jsa pozván blíţe přistoupit, není-li to hříchem kouřit, coţ bylo zodpověděno 

záporně (toto je pro mne nejdůleţitější): Das ist keine Sünde, sondern Gewohnheit.
84

 Musíme 

se oba s p. auditorem ukrutně přemáhat, abychom nepropukali v smích! Představte si mou 

slabost zvláště v této věci. – Ta němčina! (Kristus Pán tomuto českému zahradníkovi mluvil 

německy!) Teď např. zrovna povídá, ţe při modlitbě říká Synu Boţímu „Jemnostpane“. – – – 

 

J. D. 
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 To není ţádný hřích, toť pouhý zvyk. 
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Babice / 20. V. 09 

 

Milý pane Floriane, do Říma jsem psal, aby Acta S. Sedis posílali na adresu Studium, Stará 

Říše, nikoli na jméno mé. Kdyţ Vám tedy přijdou, nechte je u sebe. Podotýkám ještě to, ţe 

pro celý rok 1909 jsou tato Acta předplacena. – Dále Vás upozorňuji, ţe tiskař Trnka poslal 

sem do Babic vzorky výtečných obalových papírův. Toto podotýkám, an záhy budete 

vyhledávati papír na desky Člověka. – Kdybych zde měl onen dopis faráře Koubka a onen 

bystrckého poštmistra, v němţ mi sděluje její příjmení, tu bych hned zítra (ba jiţ dávno) onu 

děvečku ţaloval. – Prosím Vás, odešlete Homilie, Notantur, Pouť, Církev zítřka, Smrt, Hello, 

Říjen – na adresu Pan Karel Marek, Brno, Axmannova ul. 11. p. I. – Dále Vás prosím, abyste 

odeslal Homilie, Pouť, Smrt, Sant Menrát na adresu Fr. Müller, c. k. poštmistr ve Spytinově 

na Moravě. – Oba tito páni mi poslouţili a můţete jim to odeslat pod mým jménem. 

Nezapomeňte oběma pánům přidati po jednom výtisku Dekretu. – V případě náhlé smrti své 

opět potvrzuji za univerzálního dědice veškerého majetku svého pana Josefa Floriana, 

spisovatele ve Staré Říši. Do řečeného majetku svého počítám tuto i autorské právo na 

všechny vydané i rukopisné práce své. Novému ţivotu neodprodal jsem ţádných z těchto 

práv. Práce: Bílý medvěd, Světlo věčné, Člověk v rouše fialovém, Noc, Hrad smrti, Letní 

dopoledne, Chvíle soumraku, Jed, Orli, Prorok zahrnuji pod titul: „Vivos voco / mortuos 

plango.“
85

 

 Konzistoř mi zase psala, nazývajíc mne ctihodným Pánem (Venerabilis Dominus). 

Odpověděl jsem konzistoři na 22 archových stránkách, opis tohoto svého listu mám zde. Psal 

mi p. Stříţ, Otto a Jirsová. Pozdravuji Vás. Já jsem velmi zdráv, jen kašlu, abych sekundoval 

p. auditorovi, jinak nedělám nic. 

 

Jakub Deml 
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 Ţivé svolávám, mrtvé oplakávám (původně to byl nápis na zvonu a ještě pokračoval fulgura frango = blesky 

zaháním). 
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Babice / 13. 7. 1909 

 

Milý pane Floriane / bohoslovec ctp. Václav Ševčík, který je od včerejška v Babicích, jel 

včera z Hradce Králové s dp. Aloisem Jemelkou z Tovaryšstva Jeţíšova, a tento jezovita, byv 

ctp. bohoslovcem otázán, co soudí o zjevení lasalettském, pravil: „Zjevení Lasalettské je 

švindl. Pius IX. i Lev VIII. byli od Melanie podvedeni.“ Ctp. Václav Ševčík pravil: „Znáte, 

důstojný pane, knihu Léona Bloy Ta, která pláče?“ Na to odpověděl jezovita Jemelka: „Já ji 

mám, četl jsem ji, ale tato kniha nevyvrací mého tvrzení, neboť ničeho nedokazuje.“ 

Bohoslovec Václav namítl, ţe Léon Bloy není samotným, jenţ obhajuje La Salettu, např. 

i Dr. Rohling... Jezovita odpověděl: „Dr. Rohling je blázen; Josef Florian je blázen; P. Deml 

je člověk exaltovaný.“ 

P. Alois Jemelka S. J. odjel do Prešpurku a zůstane tam aţ do března 1910, jak myslí. 

Mělo by se mu říci, ţe je ţákem jezovity Ţáka, tj. dvojnásobný osel. Pan Václav Ševčík posílá 

Vám od bohoslovců z Hradce 14 K; Václav odešel k rodičům, i jsem tu opět sám. Pozdrav! 

 

J. D. 

 

Ne kaţdý Spasitel 

 

Ne kaţdý Spasitel, kdo velevtipně vykládá 

všech písem smysly záhadné, ţaludek chátry baví 

zpíváním bujným o ráji, jenţ dříve opadá 

neţ demagogů rozmarné a autentické hlavy! 

 

Co elektrických poserů a prázdných bajadér 

se denně spouští z výsosti a kankán rozpoutává 

po prknech lidské blbosti za lichotivé hudby sfér, 

která se jako polyfon za halíř rozehrává! 

 

A národ tleská zuřivě a tleská na kolenou, 

nad bengály a cinkáním vytrţen k blaţenosti, 
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a necítí, ţe dušemi se mračna štěnic ţenou, 

a všeobecnou otravou * jak trouchnivějí kosti. 

 

Napsal Fr. Eisler 

(Ze sbírky Mořské sny 1902) 

 

*) všeobecné volební právo 

 

P. Lankašovi P. Fabera uţ jste objednal? V téţe věci obracím se na knihkupce Francla 

[objednávám pouze Betlehem]
86

 v Praze, tedy počkejte. 
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 Přípisek tuţkou. 
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19 23/7 09 

 

[…] uţ od včerejška jsme prosti návštěvníků všech. Leopolda mi oznamuje, ţe teprve za 14 

dní přijede do Babic. V Šaraticích uţ prý jsou ţně. Podivno: pan děkan šaratický mne 

vzkazuje pozdravit: a kdyby chtěl, jak lehko by to mohl (tj. mne pozdravit…; osud Člověka 

mne roznemocňuje – vidím-li, ţe „se nedá nic dělat“). 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Tento lístek píšu narychlo, pan auditor totiţ posílá Václava schválně s jistým psaním do 

Budějovic na poštu – a tak jsem tuto svou trošku na bicykl přivěsil. Přijďte, kdy se Vám 

zachce: já staroříšsk. p. faráři vyhovím: jen bych rád věděl přesně datum: odkud – aţ dokud 

prosím Vás, optejte se P. Evermoda, kdy mám tam být – a dokdy: abych mohl se dle toho 

zařídit. 

Modlím se na nás uţ jaksi „drze“ (jsem exaltovaný, Jemelko S. J.). 

 

 

 

 

 



446 

 

276 

[srpen 1909] 

 

Milý pane Floriane, 

 

jihlavský Verner zapůjčil mi nových sérií polských obrázků (celkem 150); přiďte si nějakých 

vybrat, protoţe ostatní vrátím. Téţ mám mnoho barevných vosků pečetních pro Vás. 

 

J. D. 

 

Lankaš zblbnul definitivně. 

 Včera jsem rozeslal 500 K a dnes 1050 K na Vaše oučty. 

 Přijďte sem kvůli p. auditorovi, jenţ, jak vidím, chce se s Vámi vyrovnat, a neví, co 

jste mu dluţen… Udělejte to třeba písemně, chcete-li. 
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Babice II. neděli adventní 1909 

[5. 12. 1909] 

 

Milý pane Floriane a p. Stříţi! 

 

Hlas……………………………...…30 K 

Ochrana – – – – – – – – – – – – – – –5,80 K 

Selský obzor ––––––––––––––––––1,50 

Venkovan ––––––––––––––––––––2,80 

Naše omladina 

Selské hlasy – – – – – – – – – – – – –10,– 

Selka 

Štít – – – – – – – – – – – – – – – – – –2,08 

Hlasy svatohostýnské – – – – – – – – 1, 

Křiţák……………………………...? 

Stráţ     8,– 

Korrespondenzblatt   6,– 

 Celasanktinsblätter   2,40 

Melišův rozhled – – – – – – – – – – –3,20 

Anděl stráţný    1,60 

Echo z Afriky    1,30 

Meditace    10, 

Custos     2,– 

Katholisches Vereinsblatt  2,– 

Moravský hospodář   4,– 

Vlastivěda moravská   ? 

Lehner Dějiny umění   ? 

Ludmila    2,20 

Časopis Matice moravské  4,– 

Vychovatelské listy učitels.  6,– 

Časopis vlastenec. spolku Olomuc. 3,– 

Český jinoch    1,– 

Milotický hospodář   2,40 
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Duchovní knihovna Rajhrad   4,– 

Knihovna našeho lidu   4,– 

––––––––––– 

      120,28 K 

 

 Všechna tato sviňstva pan auditor odebírá a platí, jenţe ještě jiná (nechce se mi to vše 

vypisovat) – a některá z nich nikoli v jednom, nýbrţ v mnoha exemplářích! Takţe – vidíte, 

jakým jest přítelem Studia! Kromě toho posílává příspěvky „na přilepšenou“ nejen Václavovi, 

coţ by bylo vysvětlitelno, kdyţ ne omluvitelno – ale i jakémusi Raabovi, do Vídně, do ústavu 

nemocničního, kterýţto Raab jest pokrevním bratrem nadučitele Raaba, bývalého nadučitele 

v Lesonicích, nyní v Litohoři, kterýţto vídeňský Raab p. auditorovi tyto dni píše: „Jak jste 

dobrý! Jak laskavý! Jak šlechetný!“ Takovýchto „Raabů“ má pan auditor aspoň tolik, kolik 

jest dní v roce. Šebkovské paní řídící dává darem p. auditor housku (štryclu) putry kaţdý 

týden, tak jest naporučeno sl. Anně, která se mi omlouvala, proč víc putry nemá. Toto máslo 

se dává jako daň kromě čokolády, kterou Lidunka Tobolkova tak tuze ráda jí, jenţe to musí 

býti čokoláda v krabičkách, nikoli obyčejná. – Jsem tady sám. Pan auditor prý hned ráno (ani 

neměl kázání) odejel s Petříkem do Dobronic, kdeţ dnes měl funus Václavův otec, 

p. auditorův bratr. Anna mně schválně k večeři upekla celou husu, a já schválně si jdu teď 

narazit čtvrtku plzeňského (došlo) – Kéţ jste tu! 

 

Deml 
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26. I. 1910 

 

Milý pane Floriane, 

 

právě jsem dostal několik sérií uměleckých pohlednic z Krakova. Přijďte se na ně podívat, 

dokud p. auditor to nerozešle, i jemu se to velmi líbí. Současně píšu témuţ vydavatelstvu do 

Krakova, aby, mají-li, poslali zevrubný katalog těchto svých výrobků do Studia, nevím 

ovšem, jak budou ochotni rozuměti češtině. 

P. Fencl mi dnes poslal dlouhé psaní, jest churav. Přijměte zatím to, co Vám posílám, 

tj. list Fořtelův a P. Jiříka. 

 

J. D. 
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Sv. Blaţeje 1910 

[3. 2. 1910] 

 

Milý pane Floriane, prosím Vás, přečtěte dopis Rohmerův a přijďte mi tuto neděli buď 

písemně, nejraději však ústně (dovolí-li Vám sněhy) říci, co opat náš píše o Colacurciovi, 

Kateřině, biskupovi a Salmové. Posílám téţ dopis Sauerův – a některé ze svých novějších 

rukopisův. 

 Antoni, litterae Tuae, Cicerone redivivo sapientes, maiori utique gaudio mihi sunt 

quam ille Abschnitt viginti coruncarum Assessorialium, quas certe manus Sororis 

dupplicarunt, erubescentes clamque tremescentes. Natio columbina sumus... Vale et ora pro 

me
87

 

 

Jakub Deml 

 

Dneska „jsme“ zabíjeli. 
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 Antoníne, Tvůj dopis, „vonící“ oţivlým Ciceronem, mi udělal rozhodně v kaţdém případě větší radost neţ 

onen Abschnitt dvaceti pomocných korunek, které určitě opsaly sestřiny červenající se a ve skrytu třesoucí se 

ruce. Jsme holubičí plémě… Buď zdráv a modli se za mě. 
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V Brně 29/4 1910 

 

Milý pane Floriane, 

 

jest přísný rozkaz, aby se knězi příchozímu z cizí diecéze bez „celebret“ mši svatou slouţiti 

nedovolilo. Povaţte mou situaci: přijdu do konzistorních místností, tam mi řeknou, ţe oni 

celebret nevydávají, a ţe nutno jíti s tou ţádostí buď písemně, buď ústně na biskupa. To já 

také vím, ţe oni nevydávají ţádných „celebret“, ale kam, pro Rány Kristovy, mám jít, kdyţ 

konzistoř mne posílá k biskupovi a biskup mne odkazuje výhradně na konzistoř! To přece víte 

uţ dávno, ţe si biskup zakázal, abych s ním korespondoval, chci říci: abych mu kdy psal, 

tento zákaz J. M. biskupa Pavla mám černý na bílém: a ţe si mne nepřeje viděti, to vzkázal po 

svém sekretáři P. Kratochvílovi (týţ, který jest spolupodepsán s dr. Jakubem Hodrem na 

posledním výnosu brněnské konzistoře proti Panně Marii) tehdy z Jaroměřic babickému panu 

auditorovi dp. Josefu Ševčíkovi. Povaţte a zvaţte ještě jednou vše zvlášť a vše dohromady: 

I. Biskup mne nechce viděti. 

II. Nesmím mu ani psát (černé na bílém). 

III. Ordinariát nemohu zas já viděti (jest to bytost bez těla, tedy neviditelná). 

IV. Avšak ani k ordinariátu nesmím psát (tento zákaz mám také černé na bílém). 

V. „Celebret“ (tj. potvrzení, ţe ten a ten kněz není suspendován) vydává jen 

a) biskup, 

b) neb ordinariát. 

Z toho následuje, ţe 

VI. mohu jíti na sv. Hostýn, neb na La Salettu, neb do Říma jen ve „funkci“ (co to 

jest?) laika, já od roku 1902 na kněze vysvěcený!! 

 Udělal jsem to, co mi poradil sekretář Kratochvíl (vyššího pána tu chvíli v konzistoři 

nebylo, protoţe dr. Hodr neslyší, toho jsem tam zahlédl, mluvil jako umírající osoba, a druhý 

kdosi na něj řval, jako by se s ním vadil, anebo jako by písař okresní vyváděl z omylu 

ubohého sedláčka), tj. na místě napsal jsem ţádost, jiţ v opisu Vám přikládám. Ani nevím, 

proč jsem to udělal, kdyţ vím, nač jsem Vás právě znova upamatoval, ale ve 

všudynepřítomnosti prostředkův udělá člověk i věc nemoţnou. Bude-li mně vyhověno,  
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podrţte vše u Vás, dokud jinak nerozhodnu. Pozdrav! Píšu narychlo, chtěje ještě za světla 

vyraziti z Brna k Východu. 

 

Jakub Deml 

 

P. S. Hned v prvním kumbálku konzistoře P. Juřina hrá si s jakousi mašinou. 
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Ještě 29/4 1910 

 

Čekáme v Přerově, o půl druhé po půlnoci odtud vyjedem. Ad vocem
88

 Juřina. Jest to týţ 

P. Juřina Rudolf, který dojíţdíval kaţdé neděle z kláštera do Staré Říše, týţ, který tvrdošíjně 

a k tomu ještě bezprostředně po své apostazii mrzačil katolickou liturgii, zpívaje (jako jeho 

nástupce P. Zikmund Záběhlický) „Panem de coelo“
89

 česky, ačkoli Stolice Apoštolská přísně 

to zakázala, – týţ P. Juřina, jenţ při posledním kázání ve Staré Říši veřejně sám se pochválil, 

řka v oslí extázi: „Vím, ţe jste mne měli rádi“ (kdyţ ho nikdo nechválil, musel tak učinit sám) 

– týţ P. Juřina, který po svém odpadu od Církve a od Kněţství jen se vyspal a uţ dostal 

„celebret“, stačilo obětovati trochu kadidla a vykonati krokodýlí úlitbu před kanovníkem 

Pospíšilem – nuţe tento P. Juřina R. jest nyní písařem, a tudíţ zasvěcencem biskupské 

konzistoře brněnské!! Zdá se, ţe pro apostaty a schizmatiky nebude pomalu lepšího místa jako 

biskupské konzistoře... 

Pozdravujeme Vás, pane Floriane! 

 

 

 

 

 

                                                           
88

 K hlasu. 
89

 Chléb z nebes. 
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V den sv. Kateřiny Sienské 1910 

[30. 4. 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

sedíme v Gródzczi za dlouhanáckou tabulí v ohromné hospodě selské, vysoké, s trámy ve 

stropě etc. Mají pravou slivovici, zato však pivo není pro člověka, nýbrţ pro jalovici. 

Hospodský jest Polák, nebo Slezan, jestiť to v kraji Petra Bezruče (šli jsme pod samými okny 

továrny Bucholzovy). Vrchní velení nad konduktéry svěřil jsem Antonínovi. Avšak vítěz od 

Motu Proprio tentokrát utrpěl hanebnou poráţku, jeţto místo na Hostýn zavezli nás z Ostravy 

do Krakova, a protoţe jsme nechtěli tento blud odpykat i „krví chudého“ (nedali jsme nic, ač 

se sběhli všichni přednosti i konduktéři! to bylo v Bílsku), řekl nám milý přednosta, ţe 

cestujem jako děti! Teď jsme na Těšínsku. 

 

Vaši: Jakub 

Antonín 
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30/4 1910 

 

Jsme v Bielici ve Slezsku u Krakova. Pozdrav! 

 

Jakub 

Antonín 
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V Šaraticích, na sv. Zikmunda 1910 

[2. 5. 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

zdá se mi, ţe jak sobě, tak i Vám dělám zbytečné výdaje času tím „celebret“; vţdyť já toho 

dokumentu potřebuji pro diecézi – brněnskou! Namítnete, ţe „celebret“ má smysl a se vydává 

toliko pro diecézi cizí. Posuďte tedy, čím jest mi diecéze brněnská, kdyţ i známí faráři se mne 

ptají: „A vy uţ smíte slouţiti mši svatou?“ Aţ Vás trochu popustí onen spravedlivý hněv proti 

babickému, otaţte se ho, kolik a kteří církevní hodnostáři vyslovili ústně i písemně svůj úţas 

a své rozhořčení nikoliv nad tím, ţe pan biskup Huyn skrze psaný cirkulář po jednotlivých 

děkanstvích a farách před rokem ohlásil, ţe „knězi naší diecéze Jakubu Demlovi všechny 

kněţské funkce kromě modlitby brevíře jsou přísně zakázány“, avšak nad tím, ţe do dnešního 

dne tento slavný a vysoký zákaz nebyl formou stejného rozsahu odvolán, ač jiţ od Svátku 

Boţího Těla v roce minulém Mši svatou opět slouţím dle jiného biskupského výnosu! 

Potřebuji tedy, kněz diecéze brněnské, „celebret“ pro diecézi brněnskou! – srovnejte to ve své 

mysli, máte přec za sebou důkladná studia věd technických, sociologie, národní ekonomie etc. 

 V této situaci nemohu Vám udati svou adresu, není na to kdy, neb studuji na rozích 

městeček a dědin onen nejzáhadnější a nejmystičtější text: „Ţebrání jest dle §...“ Rád bych 

znal křesťana (kromě těch pěti, které znám), jenţ by měl starší vydání Evangelia, aspoň 

v těchto kříţových, čili prosebných dnech... Leopolda posílá dětem nějaké šatečky, 

a pozdravujeme Vás. 

 

Jakub Deml 

 

Mohl bych se podepisovati prostě: 

  

kněz z Náchoda 

 anebo Hochwürden von Náchod 

 Excellenz von Náchod 

 (co se nachodím!) 
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V Jihlavě, Dominica 

infra Octavam Ascensionis
90

 

1910 

[květen 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

nemoha celebrovati ve Staré Říši, kde to jest bez kříţe, schválně jsem zajel do Jihlavy, já 

příliš optimistický… Vězteţ tedy: o jedenácté hodině dorazila pošta do Jihlavy, a já, od 

večera lačen a valně promrzlý ţádám v klášteře u minoritův, aby mně laskavě dovolili slouţiti 

mši svatou. Ze sakristie poslali mne k „panu radovi“, tj. k představenému tohoto kláštera, 

avšak milý „pan rada“, uslyšev moje jméno, ihned věděl, ţe jsem byl kdysi v Třešti, a velice 

hrubě mne odbyl, praviv: „V biskupské kurrendě jest oznámeno, ţe P. Demlovi není dovoleno 

slouţiti mši svatou.“ Tázal jsem se „pana rady“, jak tomu jest dávno, co kurrenda tuto zprávu 

přinesla. „Asi 2 neb 3 měsíce,“ odvětil p. rada, a ačkoli jsem ho ujistil, ţe o tom ničeho nevím 

(vţdyť ještě před 6 dny konzistorní asesor, šaratický pan děkan, celebrovati mi beze všeho 

dovolil!!), pan rada jihlavských minoritův odbyl mne s mojí ţádostí, jak odbývá svět 

nejsprostšího podvodníka… Poníţil mne tolik, ţe jsem jiţ nebyl s to neţ jíti, jako jiní věřící, 

na mši svatou k premonstrátům, a zůstati hezky vzadu u dveří… Jestliţe moje „suspenze“ 

byla před 2 měsíci opravdu v Kurrendě: proč ani babický, ani staro-říšský, ani jinošovský, ani 

šaratický mi nic neřeknou? Proč mne a biskupa klamou? 

 

Váš Jakub Deml 

                                                           
90

 V oktávu (svátku) nanebevstoupení Páně. 
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Sv. Petra z Alkantary 1910 

[18. 10. 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

nejraději bych vše vyřídil ústně, ale nejdu-li k Vám, z toho povaţte (stojí-li to za pováţenou), 

jak jsem unaven. Bezpochyby málo spím. 

 Předně tedy, posílám Vám druhou odpověď P. Hugona Bensona, tentokrát píše 

z Londýna, a dr. Neuschl nám v hodinách sociologie vykládal, kolik lidí tam umírá denně 

hladem, z čehoţ zase my soudíme, ţe tam panuje veliká drahota. Angličtí lordi, nebo aspoň 

sněmovna pérů (to se mi povedlo, viďte?) by měli aspoň do Arundel Streetu dopraviti 

argentinského masa... Slovem, chcete-li v 444 exemplářích zostudit Lorda of the Worlda, 

bude třeba zaplatit jen vstupného deset liber šterlinků. Býti Vámi, učinil bych toto: okamţitě 

bych poslal Léonu Bloy pět set franků. Vidíte, ţe mi jde angličtina k duhu. 

 Za druhé. Teprve včera doplnil P. Ludvík svou řeč, a pravil, ţe onen „jemnický“ 

„Soudce“ tam u Tobolků, tj. u Jana Tobolky, nadučitele, v Šebkovicích odsoudil, bez ţaloby 

a bez procesu, i Vás! A k jakému trestu nebo pokutě? K bláznovství. Především k tomu, 

a potom i k jinému, coţ odpovídá rozsudku bývalé „paní pojezdné“ za časů Rumlerových. 

 Pravil totiţ „jemnický“ „Soudce“ (tato dvě slova kolovala o pánu Tobolkovy 

posvícenské tabule, jinak ho neznám, má prý však báchor), ţe Váš případ jest mu dobře 

povědom z jeho soudní praxe, náleţíte prý do odrůdy bláznů náboţenských. Vyšetřoval prý 

kdysi pan „Soudce“ člověka, jenţ byl jinak zcela normální a klidný, ale jakmile něco jen 

zavadilo v jeho mozku o „kolečko náboţenské“, tehdy „uţ byl v tom“, „chytil ho rapl“, 

a takovým způsobem se stalo, ţe jednou prý zfackoval (ten náboţenský blázen) z ničeho nic 

člověka, jenţ nechtěl jíti na Mši svatou. Věda lékařská prý panu „Soudci“ vše potvrdila. 

„A není to blázen, ten Florian, kdyţ nechá výnosného místa profesorského a nemaje groše 

v kapse začne vydávat knihy, a obtěţue následkem toho fary?“ 

 Pan „Soudce“ „jemnický“ chtěl, jak patrno, říci, ţe náleţíte mezi „chytrácko-

náboţenské blázny“, neb řekl, ţe „chodíte po farách“. P. Ludvík podotknul mu ostře, ţe 

chodíte jen do fary babické. Na to prý všichni zmlkli. 

 V téţe společnosti byl prý také jeden starý (mně nepovědomý) učitel, který Josefa 

Floriana, tj. Vás, „rozbíral“ (tj. špinil) po stránce pedagogické, an za přitakování paní Adély 
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Tobolkové dovozoval, ţe ty své děti vychováte špatně, protoţe prý jich neposíláte do veřejné 

školy. Atd. 

 Chcete-li míti podrobnosti jiné, obraťte se přímo na P. Ludvíka, jenţ byl svědkem oné 

„Hostiny ateistovy“; on Vám nic nezapře. P. Fencl poslal panu auditorovi zpět tu knihu 

Emmerichové, kterou jste mu posledně z Babic dali odeslat. Myslím, ţe se nějak v tom 

popletl. 

 Posílám panu Stříţovi opis svého listu (do Milevska), aby mu neukrápla krvavá 

slzička, ţe píšu dnes Vám. 

 Pan auditor trvá ve svém stavu. Myslím, ţe i zhloupne. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Ty hyacintové cibule byste měli nabídnout Leopoldě, jak jsem řekl p. Stříţovi. 
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Svaté Cecilie 1910 

[22. 11. 1910] 

 

Milý pane Floriane, poněvadţ vítr bouří a sníh věje, na mou návštěvu k Vám jest málo naděje, 

a rád bych Vám řekl, jak následuje: I. P. Ludvík potřebuje několik Dekretův. II. Mussotter mi 

poslal čtvrtý a pátý svazek sv. Bernarda, rovněţ veliký kodex spisů sv. Cypriana, za 25 Mk. 

III. Prosím Vás, abyste co nejdřív objednal dvě postříbřené sošky Naší Paní Lasalettské: jednu 

si nechám na cesty a druhou chci darovat Matyldě Vaňkové, která toho potřebuje. Pravím: co 

nejdřív, ba okamţitě, poněvadţ paňáčkům lasalettským to dlouho trvává, a já ty sošky chci 

míti ještě před Vánocemi. Adresa zní: (vizte 3x10). – IV. Talíř uţ mi, dle věštby Vaší, na 

hlavu přiletěl: hned po Vašem odchodu rozsoptil se na mne mezi čtyrma očima p. auditor, 

přísahav, ţe P. Ludvíček „jest nízký pomluvač a klevetník“. Kdybych nebyl, dle příkladu 

Josefa Egyptského, utekl, pana auditora, z lítostí nad panem řídícím Tobolkou, zcela jistě by 

byli čerti sebrali: zsinalého a nemajícího podoby ani krásy. 

Kdybych mohl s Jeho Excelencí mluviti, tak bych mu poradil, aby naporoučel výstavu 

Velebné Svátosti a adoraci jenom v takové dni, kdy se nejde ani do školy, ani se nekonají 

politické volební agitace, ani se neúřaduje v záloţnách. Sice kněţstvo a věřící kvůli Věčnému 

Klanění budou zanedbávati povinnosti svého stavu. Anebo bylo by nezbytno pro jisté 

nepovinnosti [resp. nadpovinnosti*)], jako např. pro Návštěvu či Stráţ Velebné Svátosti, pro 

zaopatřování nemocných, pro konání spravedlnosti chudým, vdovám a sirotkům, pro těšení 

zarmoucených atd. atd. atd., uděliti, anebo vymoci právo bilokace. Pak se snad uplatní u nás 

i ty papeţské dekrety. 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

*) Kdyţ se ujal pojem „nadčlověka“, dluţno křesťansky doufati, ţe zavládne 

i „nadpovinnost“. 

 

P. S. Současně Vám posílám praţský Přehled 1910 č. 3., z něhoţ na str. 54–56 se poučíte, ţe 

tak dlouho se chodí se dţbánkem pro pivo, aţ se ucho utrhne. Redakce Meditací sochaře 

Bílka ţaluje! Proč? Pro jeho bludy? Nikoliv, nýbrţ pro jeho: „dluhy“! Ó mrzákové, 

zasluhující, věru, aby s Vychodilovou Hlídkou byli hozeni od nevěrců i věřících do jednoho 

pytle, s touto posmrtní vzpomínkou: 
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„Časopis Meditace, podobně jako Hlídka, liší se od jiných katolických listů tím, ţe 

nenadává a je psán váţným tónem!“ 

Kdyby českomoravští berani měli v kotrbě místo motolice ovčí za mák Vědy, Umění 

a Náboţenství, tu by věděli, ţe nejváţnějším ze všech tvorů pod nebem a pod zemí jest: Satan. 

Nic, nic, nic jiného mu nezbývá neţ tento fíkový lupen jeho koncentrované kozloviny: váţný 

tón. Slyšíte, křesťané: váţný tón! Vy mi nerozumíte? Ó zmetkové rozumu a citu, coţpak 

nechápete propastného rozdílu mezi váţným tónem a váţností? Běda, v kterémsi 

homiletickém škváru, jejţ odbíral farář Koubek, povýšený na děkana, dokazuje se věřícímu 

stádu, ţe Spasitel Jeţíš Kristus byl a jest: váţným. Tluku si oběma pěstmi do čela, křiče 

ohromením: Tedy, tedy, tedy proto diktoval Duch svatý Evangelium? Bylo třeba rehabilitovat 

Michol, „váţnou“ manţelku krále Davida, „váţnou“ dceru (ďábelsky) váţného Saula, jejíţ 

jméno jest otázkou a znamená v jazyce Boţím, tj. hebrejském: „Kdo jest dokonalým?“ Ptám 

se, ale jiţ zuřivě se ptám: Proč tedy potřeboval „váţný“ Saul mládence Davida: hrajícího? 

Jest hudba věcí váţnou? Jest váţnou věcí poezie a sochařství? Já řku, jest ještě, jest vůbec 

něco váţným kromě drštky a hnoje? Někdo přišel do Kány Galilejské, aby tam strašil 

Führichovy muzikanty. „Kdo jest dokonalým?“ Modernista odpovídá: kdo nehraje, kdo se 

nesměje, kdo netančí. Modernista snaţí se jen a jen o to: míti a zachovati váţný tón. Bude se 

mi vytýkati, ţe přeháním, ale, pánové, dámy od realismu, já konám věc váţnou, nepřeháním, 

pouze vymítám, a váţně dím: Váţné jest to, co jest jisté. Jediné jisté, pánové a dámy od 

realismu, toť hmota, tudíţ: počátek a konec hmoty. Člověk jest pánem země. Člověk, toť 

koruna hmoty. (Promiňte mi tu korunu, pánové a dámy od realismu!) Vrcholem vývoje jest 

přepodstatnění. Drštka přepodstatňuje hmotu. Drštka jest počátek, lejno konec hmoty. Ale 

vývoj se nezastavuje: lejno jest počátek a drštka konec. Atd., atd., in infinitum.
91

 Takto jsme 

dokázali tezi, ţe kromě drštky a hnoje nic jiného není váţným, ţe tedy modernista právem 

dělá, co dělá, a ţe realista neprávem mluví o Umění. Modernista právem zakládá 

Raiffeisenky, vaří škrob, prodává v obchodních zádruhách, rozvrtává ouhory, pěstuje 

močůvku, robí svůdnice a stoky. Otázka: Proč pes na kočku vrčí, a proč kočka myši ţere? 

Odpověď: Protoţe modernisti seţírají realistům privileje. 

                                                           
91

 Donekonečna. 
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A ještě jedna otázka: Proč František Bílek odpírá zlému? Protoţe hned Braunerová 

Zdenka přizdila ho Tolstému. 113 K 78 h, slovy: sto třináct korun, osmasedmdesát 

Bitnarových h... 

 

Jakub Deml 
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Babice / sv. Ondřeje 1910 

[30. 11. 1910] 

 

Milý pane Floriane a milý pane Stříţi, 

 

šťastně jsem šel. Sestřička Klára při loučení plakala jak děcko. A Veronika mi řekla, ţe 

s týmiţ city na mne vzpomíná sestra Dominika, které prý jsem dal před lety v Babicích medu 

(já o tom ovšem nevím). Jak vidím, zakrátko bude nás návidět celý přívozský konvent, takţe 

ctihodné matince nic jiného nezbude. Bůh řídí a zachovává svět (abychom mluvili dle 

Středního Katechismu) zcela dobře. 

 Pan přednosta Max Lederer zachoval se jako upřímný přítel. Sotvaţe mne spatřil, 

zavlékl mne do svého kabinetu, a za chvíli přinesla mi jeho paní (byvši představena chotěm) 

horkou kávu, chléb s máslem a karlovarské oplatky. Mimoto mnoho jsem se musel bránit, 

abych u nich nezůstal noclehem, neb se domnívali, ţe jsem unaven a ţe bych měl jíti aţ ráno 

dále. Podivil jsem se jejich pohostinnosti, a nikterak nelhu, pravím-li, ţe co do křesťanské 

lásky chování jejich ke mně bylo neporovnatelně srdečnějším neţli chování P. Richarda 

Tenory v Náměšti, pana asesora v Šaraticích – kdyţ nejmenuji všech ostatních obročníků 

moravských, kteří mnou zjevně opovrhují, jako Novoříšští etc. etc. A ještě více jsem se 

podivil, uslyšev, ţe přítel Lederer dodnes nedostal sborník Listopad 1910, ani ostatních 

Vašich knih této doby. 

 Svůj exemplář Obviňuji se komusi půjčil, rovněţ Historii beze jména, která prý jistou 

učitelku v Čáslavicích silně uchválila. Řekl jsem mu, ţe Obviňuji se máte ještě dosti na 

skladě. Ale on mi řekl pravý důvod své obavy stran toho půjčení: ţe by nerad pozbyl 

exemplář, kde jest od Vás tak krásná dedikace. V tom jsem ho jiţ uchlácholit nemohl. Nabízel 

mi darem novou a velkou cvičebnici (českou) jazyka francouzského, ale já jsem se polekal 

tlouštky knihy té, a šetrně jsem odmítl. Slovem: byl by se mnou srdce rozdělil. Paní jsem se 

tázal na jejich děti, a dověděl jsem se, ţe dceruška jejich jmenuje se Marta a chodí třetí rok do 

školy. Školní úřady naléhají na pana přednostu, ţe Marta musí míti na vysvědčení známku 

z náboţenství, i musí ji otec posílati k rabínovi do Morav. Budějovic, a téţ sám ji 

v náboţenství vyučovat: „Můţete si myslit, jaké to pro mne jest, kdyţ ji mám učit, čemu sám 

nevěřím,“ pravil mi přítel Lederer, ovšem ne před svou paní. Kdyţ si na oba tyto manţele 

vzpomínám, nemohu si říci neţ toto: jaké to děti! A zároveň mi vzcházejí v paměti a v srdci 
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všechna místa, kde vizionářka Dülmenská trpí pro Ţidy. Teprve dnes lépe chápu bolest její 

lásky! 

 

I/XII 1910 

 

Nebude Vám snad divno, ţe jsem se sestřičkami zbloudil, a to: do Kněţic atd., čili: od 

Okříšek jsme z Opatova šli plné 4 hodiny. 

 Pan auditor Josef Ševčík z Babic, pošta Lesonice u Morav. Budějovic, jest 

 Mrzák Nevděčník. 

 Víte, co říkal za mé nepřítomnosti P. Ludvíkovi? 

1.) ţe moje věci v posledním svazku Studia jsou sprosty, 

2.) bez křesťanské lásky, 

3.) a ţe mne, tj. kněze Jakuba Demla, pan biskup musí ţalovat! 

Jak vidíte, pan auditor definitivně zblbnul! Můţete mu to říci. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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289 

Ten den po sv. Ondřeji 1910 

[1. 12. 1910] 

 

Milý pane Floriane a pane Stříţi Odolene! 

 

29. listopadu 1910, č. 272 sděluje brněnský Hlas toto: 

 

„Ministerstvo zemské obrany pochválilo stráţmistra Ottu Demla u 10. zemského 

četnického velitelství, za snaţivost a svědomitost, s jakou vypátral zlodějskou tlupu.“ 

  

Jak se zdá, pokolení demlovskému svěřen na světě úkol vypátrávati zloděje, svatokrádce 

a zakuklené darebáky. An jsem knězem, mám tento úkol v Církvi Římskokatolické proti 

modernistům, tj. proti arcidarebákům a arcizlodějům. Jak Vám známo, měl jsem na Moravě 

v této věci předchůdce, superiora Demla olomouckého. 

 Pan auditor Ševčík babický před P. Ludvíkem, svým kooperátorem, prohlásil téţ, ţe 

moje listy v posledním svazku Studia jsou přehnané, coţ ovšem znamená, ţe jsem mizerný 

lhář: ovšem dle soudu pana auditora, jenţ uţ do nejdelší smrti nebude faktorem, dle 

napomenutí svatého Pavla, nikoli dle příkladu biskupa Pavla. Slovem: pan auditor, ač má 

Kriegsmedaili, stále ještě nosí bryndák a cedílek. – P. Ludvík touţebně čeká na Dekrety o sv. 

Přijímání, jakoţ i Vašeho náhledu o třetím Šavlovi, tj. o doktoru Vychodilovi. Já pak Vás 

prosím o 2 kusy svojí světlotiskové podobizny, coţ najdete v šupleti mého stolku. 

„Ať ţije revoluce!“ P. Ludvíkovi zdál se dnes pamětihodný sen o sestře Veronice, ač 

ji nikdy nespatřil! Zdálo se mu, ţe my čtyři, tj. Josef, Antonín, Jakub, Veronika, přišli jsme do 

Babic, na Mši svatou. P. Ludvík dal mi přednost, oděl jsem se rouchem bohosluţebným a šel 

jsem k oltáři. P. Ludvík mně ministroval. Potom přišel ministrant, P. Ludvíka vystřídal, 

a P. Ludvík šel celebrovat k Oltáři Panny Marie, tam u lavic. Modlitby stupňové se zdařily, 

ale k oltáři se dostat nemohl, poněvadţ před oltářem stál divan, jenţ jest v pracovním pokoji 

pana auditora, a který pan auditor převzal, jak snad víte, po kterémsi neboţtíku z panstva 

lesonického. Pateru Ludvíkovi bylo jíti k oltáři přes tento divan, jehoţ křeslo, či lenoch má tré 

rokokově vykrojených hřbetů. P. Ludvík se na těchto hřbetech pletl klerikou a albou, a motej 

se jak motej, nemohl překročit. 

 Tento sen nepotřebuje výkladů. Jak víte, p. auditor stráví na tom divaně den jak den 

celé Boţí půldne, zamotán v koţichu a v mrtvolném chrunění, fajfku v hubě. 
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 Hned potom měl P. Ludvík druhý sen: byl ve svém rodišti na Hané, s otcem 

a s matkou (která, jak víte, uţ zemřela), v pokoji. Nebe jest zataţeno strašlivými oblaky, 

s obrysy prudce zářícími. Oblaka jsou neproniknutelné, šíré vrstvy polen, dvojích: buď na 

metr, buď 60 cm dlouhých. Polena jsou kulatá, jaká vozívají na vagonech. Blesky téměř 

nevidět, tak jsou kratičky a ostry. Zato hromy burácejí pekelně, a s kaţdým hromem sletí 

k zemi rozbitý rám okenní. Třískami jsou ţelezné šupiny zvící vlaského ořechu. To se zdálo 

P. Ludvíkovi.*) 

 Sestřičky ho vzkázaly velice pozdravovat, a mně řekly, posílajíce mu po obrázku, ţe 

se za něj budou modlit. 

 Teprv dnes jsem se dověděl, ţe má P. Ludvík také sny. Krásné, jak vidíte. Ať ţijí 

blesky, ó Šavlové! 

 

*) prý toto napřed. 

 

Jakub Deml 
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290 

Ten den po sv. Ondřeji Apoštolu 1910 

[1. 12. 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

nevěděl jsem, ţe Vám dnes budu psát ještě jednou. Biskup mi poslal celebret na cestu do 

Říma, a konzistoř k tomu připojila jakési vysvětlení. Nevím, proč mi biskup do celebretu píše, 

ţe kromě Mše svaté nic jiného mi v diecézi brněnské dovoleno z kněţských funkcí není. Či si 

myslí, ţe budu na silnicích a na náměstích ve Štýrsku, Přímoří, v Lombardii, v Etrurii aj. 

kázat a křtít? 

 Konzistoř zase jednu důleţitou věc ve svém výnosu zatajuje. „Spokojuje se i se 

ţádostí za odpočinek dočasný“, ale zcela zapomněla připojiti datum tohoto svého 

„spokojení“. Proč mne po půl druhém roce nutí k tomu, zač jsem před půl druhým rokem 

pokorně prosil? Atd., atd. Býti jednadvacet měsíců na odpočinku není dosti „dočasno“? táţu 

se, nevěda, umím-li násobilku, anebo nejsem-li obětí nesmyslného snu. Poněvadţ jest moţno, 

ţe Vás letos uţ nespatřím, adresujte mi vše na mého přítele P. Ludvíka Vránu, kněze 

v Babicích, jemuţ poslední svá vota svěřuji. Vše ostatní sdělím Vám později, an bych dnes 

ještě rád psal opatu Rohmerovi, Parentovi a Rigaudovi, popřípadě i doktoru Rohlingovi, a po 

minulé cestě jsem ještě trochu roztřesen. O příslušné dokumenty, které jsem si dal u Vás 

(vlastně u pana Stříţe) uschovat, napíšu Vám později; nač bych to vláčel po Dolních 

Rakousích? Napadá mi, ţe za hranicemi Rakouska musím míti téţ nějaký papír od 

místodrţitelství? P. Josef Polák, tuším, také cos takového měl, kdyţ tehdy putoval s Vámi na 

La Salettu. Vy to budete věděti, i prosím Vás, byste mi obratem pošty na výše udanou adresu 

odpověděl. 

Není vyloučeno, ţe tuto neděli budu ještě v Babicích; můţete-li, přijďte. Pan auditor, 

jak se mi zdá, před P. Ludvíkem o „přehnanosti“, „bezlaskavosti“ Studia ţvanil jen kvůli 

úřadům; protoţe dnes cpal do mne dalmatské a plzeňské, aţ jsem se tomu podivil. Děti, děti. 

 

Vám zcela Jakub Deml, 

t. č. adventník 
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291 

Exspectatio Partus B. M. V. 1910
92

 

[18. 12. 1910] 

 

Milý pane Floriane, dnes večer odevzdal mi pan auditor takovouto listinu: 

 

č. 555 

„Velebnému panu Jakubu Demlovi, 

knězi církevnímu, t. č. 

v Babicích. 

 

Připisem ze dne 8. prosince 1910 č. 85 869. – dle sdělení nejdůst. bisk. konzistoře dd. 

15. t. m. č. 7691 – veleslavné c. k. místodrţitelství, abyste vyzván byl vybraný 

zvýšený plat za dobu od 1. března do konce června t. r. měsíčních 33 K 34 hl vrátiti, 

a sice do konce tohoto roku, jelikoţ vybírání těchto obnosů není právně odůvodněno, 

coţ se Vám na vědomí dává, abyste dle této výzvy c. k. místodrţitelství se zařídil a ji 

vyplnil. 

Z děkanského úřadu jaroměřického v Mor. Budějovicích dne 18. prosince 

1910. 

 

Fr. Dostal, děkan“ 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Pan auditor mi řekl při tom, ţe se mu pan děkan, tj. veledůstojný odesílatel, omlouvá, ţe prý 

to koná na rozkaz, a ţe tedy za to nemůţe, ač prý ví, jak je to pro P. Demla bolestné. Já vracet 

peníze! C. a k. místodrţitelství vymáhá na knězi Jakubu Demlovi „33 K 34 hl“, jak mi sděluje 

Nejdůstojnější Konzistoř! A jakých to „33 K 34 hl“? Prý měsíčních! To snad náměsíčních? – 

Březen, duben, květen, červen, jedna, dvě, tři, čtyři; to jest 

 

I 33 K 34 hl 

II 33 K 34 hl 
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 Očekávání Narození Páně. 
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III 33 K 34 hl 

IV 33 K 34 hl 

     ––––––––––– 

Dohromady 133 K 36 hektolitrů 

 

„Zapředně“, jak říkal v Třebíči jeden gymnazijní c. k. profesor filologie: zapředně 

bych byl oněch, dnes veleslavným c. k. místodrţitelstvím na mně vymáhaných 133 K 36 hl 

musil dostati, čemuţ tak není. Zadruhé: musil bych je mít. Pan auditor myslí, ţe jsem obětí 

nějakého omylu. Nebylo by divu, šlo to tolika kancelářemi a rukama: od veleslavného c. k. 

místodrţitelství k nejdůstojnější biskupské konzistoři, od nejdůstojnější biskupské konzistoře 

k veledůstojnému děkanskému úřadu, od veledůstojného úřadu děkanského k důstojnému 

úřadu farnímu, od důstojného úřadu farního konečně a teprve k velebnému panu Jakubu 

Demlovi, knězi církevnímu. 

 Prosím Vás, milý pane Floriane, jakoţto člověka, jenţ učil na školách, abyste mi 

laskavě svým časem sdělil, kde jest v první větě řečeného a věrně mnou opsaného přípisu 

děkanského podnět a výrok. Hlavně výrok, prosím. S p. auditorem nechci se v této věci raditi, 

dobře věda, kterak ho všechny tyto, na mne přicházející výnosy rozčilují, a on má svých 

starostí dost. 

 Toto mi ještě scházelo na mé cestě do Říma! Naposled mne budou chytat četníci, 

Kriste, na nebi! Ach, mám to pěkné Vánoce. 

 

Jakub Deml 

 

P. S. Kdybych byl nucen, Deus avertat,
93

 veleslavnému c. k. místodrţitelství nějaké peníze 

dávati, byl bych eo ipso
94

 nucen podati skrze nejdůstojnější biskupský ordinariát úpěnlivou 

ţádost, abych to mohl po 20 haléřích a ve lhůtách čtvrtletních spláceti – zároveň s prosbou, 

aby nejdůstojnější biskupský ordinariát tuto moji ţádost milostivě podporoval. 
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 Bůh ať odvrátí. 
94

 Uţ tím, právě proto. 
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292 

Sv. Tomáše Apoštola 1910 

[21. 12. 1910] 

 

Milý pane Floriane, 

 

současně posílám po listu P. Evermodovi a Jeho Excelenci. 

 Při svačině i večeři jsem pozoroval, ţe pan auditor jest ve stavu pokání (coţ ostatně 

jest ţádoucím v době adventní). Teprve před rozchodem, kdyţ P. Ludvík uţ byl odešel, řekl 

mi pan auditor hláskem jako vymláceným kláskem, ţe neví, jestli sestra Veronika byla u něho 

u zpovědi, ţe mu v té věci píšete, atd. Tentokrát p. auditor necanil. Za druhé: „P. Václav mi 

píše,“ tak děl p. auditor dále, „ţe o tom děkanovi to nepovídal, a co se týče toho ostatního, ţe 

si to vše zodpovídá“. P. auditor se mne ptal, zdali jsem „někam“ o Václavovi psal. Rozumí se, 

ţe ne, a ţe nic nevím. Patrno jest, ţe P. Václav byl v nějaké záleţitosti povolán ad audiendum 

verbum
95

 k biskupu Doubravovi. Není to myslím hezké... Váš oddávaný 

 

Marš-Noir 

 

Přeju Vám zlaty prasátko. 

 

A esce jedno zjaty pjasátto! 

anebo majy 

anebo jadsi vejky: 

 

P. Ludvík Vrána, 

Kooperator 

Babiciensis 

illicensis 

vicensis 

magnificensis.
96
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 K uslyšení slova (aby /někdo/ slyšel slovo). 
96

 A esce jedno zjaty pjasátto! […] magnificensis. – psáno kaligraficky Ludvíkem Vránou. 
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Nasa svina má mjady! Ale jedno zajehja a jedno zezjaja! Svina! Zepjé. In eodem loco.
97

 

 

• 
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 Na témţe místě. 
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293 

na samém prahu 1911 

 

Milý pane Floriane, 

 

anţto zatím nemyslím, ţe bych k Vám přišel osobně, posílám Vám dopis Parentův, jenţ byl 

původně adresován do Staré Říše, a jenţ, jak se mi zdá, týká se i Vás. Je-li v něm něco 

důleţitého téţ pro mne, prosím, abyste mne o tom náleţitě (tj. moţno-li, osobně) uvědomil. 

Atd. Onu kníţečku (Marie Enfant) rovněţ Parent posílá, tedy si ji nechte. O posledních fázích 

našich farských rarachů psát Vám nebudu. Pan auditor přijímá kaţdého a jistě v tom zemře; 

nejsem vůl, abych ho poučoval o lepším. Pan auditor i nadále bude odbírati Stráţ, Selské 

hlasy Šamalíkovy atd. Pan auditor i nadále zůstane členem „čtenářského spolku v Morav. 

Budějovicích“, kterýţto „čtenářsko-pěvecký spolek“ korespondenčním lístkem p. auditora 

upomenul tyto dni o roční příspěvek, a jak dnes náhodou vidím: pan auditor jim těch 7 K 

posílá!!!!! Komu? Učitelům a jiným ţivnostníkům: ač milému P. Ludvíkovi zůstává dodnes 

za tento prosinec plat kooperátorský dluţen! Rovněţ, zůstávaje kooperátoru spravedlivou 

mzdu dluţen: posílá místo gratulace „k Jeţíšku“ do Vídně jistému bratru bývalého nadučitele 

lesonického, jenţ je nyní řídícím kdesi, na přilepšenou 5 K, sice nemnoho, ale přece. Zkrátka, 

jest to, jak se patří, pravda, ţe zůstanem in eodem loco. Jinak děláme svyho Moţnyho. 

 

† Jakub Deml 
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294 

[31. 12. 1910] 

 

Těchto 50 K posílá na Studium, mým prostřednictvím, pan farář P. Evermod Petrů, coţ 

dotvrzuji vlastnoručním podpisem. Čekal jsem Vás, a nejdete. 
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V Šaraticích, 17. 5. 1911 

 

Milý pane Floriane, 

 

poslouchati jest věc dvojí, viďte? Beatus, qui non servivit indignis se.
98

 Tak čtu v oficiu na 

den sv. Jana Nepomuckého. Tak čtou všichni kněţí ve svém Brevíři. Ale jak se to má 

přeloţiti? Blahoslavený, kdo neslouţil nehodným sebe. 

 Spasitel praví: „Syn Člověka nepřišel, aby mu bylo slouţeno, nýbrţ...“ 

 Toť motto. A nyní toto. Minulou sobotu, tj. den, kdy jsem opustil svou rezidenci, 

přišel jsem do Heraltic. Kdyţ jsem šel podle kostela, napadlo mi: Kéţ by tak bylo otevříno 

jako v Opatově! Zahnu tedy v levo, právě odbíjely věţní hodiny tři čtvrtě, jenţe jsem nevěděl 

na kolik, a také jsem se o to nestaral, poněvadţ nikam nepřijdu pozdě. Beru za kliku, povolila. 

Stojím v kostele: jak jest tu krásně! 

 Víte, jaká mne oblaţila krása? Dvojí: plameny voskovic a ticho. 

 B. Kateřina Emmerichová mluví o poţehnání posvěcených zvonů. 

 Posvěcené svíce mají také svoje poţehnání. Toto poţehnání sdílí téţ v jisté míře 

dotykem neb blízkostí. Nezapomenu, jak Maria Julia mluví s kytičkou, která leţela poblíţ 

Velebné Svátosti. 

 Oltář má velikou moc – a Syn Boţí praví: „Nepřišel jsem, aby mně bylo slouţeno.“ 

Od té doby, co „přišla hodina Jeho“, jako by si liboval Spasitel v nebezpečenství smrti. 

 Kdyţ jsem uzřel, kterak oltář plane světly (celkem dvanáct svíček hořelo, potom jsem 

si je spočítal), – napadlo mi: Aha, to jest zrovna před svatbou, anebo po ní! Neboť nebylo na 

oltáři barev smutečních. 

 Jen to mne překvapilo, ţe kostel jest úplně prázden lidu. Pokropen svěcenou vodou, 

jdu dále kupředu, a vidím: uprostřed těch hořících voskovic stojí monstrance, a v ní Velebná 

Svátost. Dotkl se mne libý cit vděčnosti vůči nynějšímu Velepastýři, Biskupu Pavlovi, jenţ 

tak horlí pro Ustavičné Klanění. Jenţe po chvíli znepokojila mne myšlenka: jakţe, zase něco 

nového v Kurrendách? Tak uţ jest opraven Zdrávas, jak slyším uţ přes rok na staroříšském 

panu faráři, a teď zase byla by zavedena Adorace bez lidí? V samém pojmu adorace obsaţeno 

jest, ţe se má někdo klanět, je-li doba klanění... Zajisté, Andělé se klaní, neb na to jsou 

stvořeni, jak známo. Jenţe, je-li na ten a ten den poboţnost adorační ve farnosti ustanovena 
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 Blaze tomu, kdo neotročil člověku nehodnému. 
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a Velebná Svátost vystavena, měl by tam snad někdo z farníků být... Pravím: snad, neboť 

málokdy teď přijdu k biskupským kurrendám, a tam bude vše odůvodněno! Nicméně sděluji 

Vám, příteli, tuto svoji pochybnost ze své pouti, věda, ţe potřebujete vţdy času, neţli se 

osmělíte radu udělit, a ţe Liturgie jest jaksi Vaším oborem. Prozkoumejte, prosím Vás, 

příslušné prameny, a aţ se s Vámi opět uvidím, musíte mi o tom říci svůj názor. Z té příčiny 

Vám ještě podotýkám, ţe jsem v tom heraltickém kostele klečel přes čtvrt hodiny, Velebná 

Svátost stála nepohnutě na svém místě uprostřed dvanáctera hořících svíc (vzpomněl jsem si, 

ţe 6 jest číslo ďáblovo, ale 12 ţe jest číslo apoštolské, poněvadţ je-li dvanáct svíček vedle 

Velebné Svátosti, nesmí se počítati dvakrát šest, nýbrţ čtyrykrát tři! A čtverka je číslem 

Panny Marie, jak Jste mi řekl), potom zvonilo poledne, pomodlil jsem se Regina Coeli a ještě 

něco, potom jsem vstal, nevěda si dobře rady s tím kostelním tichem, prohlédl jsem důkladně 

celý kostel, v sakristii u dveří, tj. v zámku dveří sakristijních trčel svazek klíčů, větších, 

menších – aţ mi posléze napadlo: běţ do fary a řekni tam, ţe stráţ od Velebné Svátosti utekla, 

a ţe jest váţná obava, aby nevzali Pána... Jdu tedy po 20minutové svojí adoraci na faru, pan 

farář stojí v síni a rozdává dětem školním jakési broţury nebo letáčky, a ač mne viděl 

přicházet, měl se s lejstry svými k odchodu, neb nevím, jakým způsobem se dvéře přivřely. 

Sotvaţe jsem heraltického pana faráře spatřil, poznal jsem, ţe jest radou, neboť měl límec, 

coţ jsem dříve nevěděl, a mimo to okamţitě jsem poznal, ţe jsem tam neměl chodit, neboť, 

nevím proč, a nemohu za své představy, ihned – ale uvědomil jsem si tu představu, kdyţ jsem 

šel zas zpět, tj. od fary – ihned mi napadl tento, zajisté ďábelský a tedy pokušitelský obraz: 

Neposkvrněné Početí, které zledovatělo v kráse své. Takový obraz, takovou jsem měl 

představu, uzřev heraltického pana radu. Představa tato byla, jak dobře pravím, pokušitelská, 

neboť, spatřiv pana radu, zapomněl jsem dát (myslím) křesťanské pozdravení, a poněvadţ pan 

rada ani ruky mi nepodal, natoţ aby mrkl očima neb jazykem: místo všeho řekl jsem toto 

hloupé slovo: „Pane rado, mám ještě čas na štaci – k Brnu?“ „Jede o dvou.“ 

 Já: „V kostele nikdo není?“ 

 Pan rada: „Právě teď jsem odtud přišel!“ 

 Bude-li se Vám to, příteli, zdáti podivným, uvaţte jen, ţe pan rada počítá čas podle 

Reamura, kdeţto já dle Celsia. 

Také se mi zdá, ţe pomalu v kaţdé farnosti jest hlídka, která se měsíčně střídá, a jakmile 

uhlídá, ţe přichází do vsi Jakub Deml, bleskurychle dá znamení, a ihned všichni farníci 

i kněţí od svatostánku utekou – anebo, coţ jest pravdě podobnější: tato hlídka sama to tak 

narafičí, aby P. Deml přišel vţdy do kostela bohaprázdně opuštěného, a měl tedy vţdy o jednu 

blamáţ víc... Která trouba ještě věří P. Demlovi? 
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 Před chvilkou zúčastnil jsem se téţ politické debaty. Pan kaplan Max Horák, jejţ 

velmi miluji, asistoval docentu Srámkovi při jakési volební schůzi ve Zbejšově, a kdyţ se 

vrátil – inu, nemáte ponětí, jak můţe kněz mluviti o svých farnících! Neřekl sice, jako 

P. Buchta Roketnický, ţe obecní výbor jsou samí cizoloţníci, ale z jeho charakteristiky měl 

jsem představu, ţe mluví nikoli o svých farnících, nýbrţ o hovadech. Bylť P. Max velmi 

rozčilen, coţ mi připomněla i slečna Leopolda sestra vd. asesora, jíţ den před tím řekl: „Vy 

jste zásadně proti politické činnosti kněţí, tak drţte hubu!“ 

 Slečna se bála opětného rozčilení, i pravila: „Pojďme odtud, neţli pan kaplan ze 

schůze se vrátí.“ Večer se uţ tedy nedebatovalo, šli jsme spat. Ráno při snídaní nemohl se pan 

kaplan udrţet, přes to, ţe se ho nikdo z nás na průběh schůze atd. neptal. Z dalšího jsem 

pozoroval, ţe by se zas mohl přenáhlit, tentokrát proti mojí hostitelce, i pronesl jsem svůj 

rozsudek, řka: Veškerým tím politikařením, veškerým tím schůzkováním, agitováním 

a poslancováním nic jiného nedokáţete, neţli ţe utnete Malchovi ucho pravé, a Spasitel musí 

mu je zase nastavit! – – 

 Beatus, qui non servivit indignis se. Non obedio preacepto regis, sed preacepto legis. 

 Sv. Jan Nepomucký drţí na ústech prst i v těchto dnech kandidatur... 
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Pondělí svatodušní 1911 

Babice-Lesonice 

[5. 6. 1911] 

 

Sdělte mi, prosím Vás, co Rohmer píše. 

Pan auditor odjíţdí na Moravec, a bude tam do neděle. 

Píšu narychlo. 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



478 

 

297 

25. června 1911
99

 

 

Pane Floriane, 

 

prosím Vás, schystejte mi všechny rukopisy, které jsem Vám svěřil k uschování: svoje 

překlady z kard. Bellarmina, Dionysia kartuziána, Bédy Ctihod., a ostatní. Rovněţ všechny 

moje práce původní (např. opisy mých listů, různým osobnostem odeslaných). 

 Téţ listy a listiny mně adresované, pokud u Vás uschovány jsou (např., jak se mi zdá, 

listy Otokara Březiny, Bílka sochaře, † P. Josefa Poláka, Kateřiny z Mutěnic atd.; přípisy 

úřední snad téţ nějaké u Vás budou). Doufám, ţe Vám to nedá tolik hledání, protoţe máte 

všechny věci roztříděny. Abych Vás však příliš z práce nevytrhoval, a přílišného balení Vás 

ušetřil, sděluji Vám, ţe si asi za týden, jistě však nejdéle do 8. července t. r., pošlu do svého 

najmutého bytu u Zvěřinů pro svůj nábytek, a při tom bych si téţ u Vás věci zmíněné vyzvedl 

anebo vyzvednouti dal. Bylo by mi však milejší a Vám moţná pohodlnější, kdybyste mi ony 

věci do toho dne (tj. nejdéle do 8. července) k Zvěřinům odeslal, naloţilo by se to najednou. 

 

Jakub Deml, kněz, 

t. č. v Babicích, 

p. Lesonice, M. 
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 Opis dopisu uloţený v Praze se textově liší v jednotlivostech a jeho podoba zde není uvedena. 
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Ten den před sv. Prokopem 1911 

[3. 7. 1911] 

 

Pane Floriane, 

 

potvrzuji s díkem Vaši dodávku první a prosím, byste mi (neţli roztřídíte to ostatní) zatím 

poslal aspoň všechny moje překlady ze sv. Bernarda a z kard. Bellarmina, jakoţ i onen 

překlad z Dionysia kartuziána. Můţete to poslati nevyplaceně. 

 

Jakub Deml, kněz, 

t. č. v Babicích, pošta 

Lesonice, Morava 
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V Babicích, p. Lesonice, 21. července 1911 

 

Pane Floriane, 

 

jak víte, vypůjčil jsem pro Vás na Vaši ţádost v babické Raiffeisence peníze, a to: 

 

19/8 1906…………..400 K 

15/9 1906…………..400 K 

1/8 1909……………440 K 

   –––––––– 

Celkem…………….1240 K 

 

Jelikoţ pan auditor jest váţněji nemocen, a zaplacení tohoto dluhu v babické 

Raiffeisence (která uţ jest pod správou jinou) naléhá, ţádám Vás, abyste se v této věci nejdéle 

do 14 dní hleděl vypořádati. Úroky rovněţ jest platiti. 

Mimoto ţádám Vás, abyste mi zaplatil 200 K, které jsem pro Vás vypůjčil od své 

švagrové, a 100 K, vypůjčených pro Vás od pana děkana Brunona Sauera z Milevska. Tito 

dva poslední věřitelé úroků, tuším, neţádají. Poţaduji od Vás téţ 90 fr., jeţ jsem zaplatil za 

obrázky lasalettské. Mimoto opět Vás ţádám o všechen svůj majetek nemovitý, rukopisy, 

knihy (např. Acta S. Sedis), obrazy (Bílkův originál mého portrétu, originály Jíchovy, 

Kameníkovy) – rovněţ nejdéle do 14 dní, neb vím, ţe to nemáte tak zmateno, jak předstíráte. 

A podotýkám ještě, ţe za jednání nezletilého Stříţe činím zodpovědna Vás. Rozumí 

se, ţe ani Vám, ať jiţ před svou smrtí, nebo po ní, nedovoluji ze svých rukopisů ničeho 

uveřejniti. 

 

Jakub Deml, 

kněz 

 

P. S. 

Při této příleţitosti ţádá Vás pan auditor o vrácení rukopisů ze sestry Mechtildy, poněvadţ se 

rozhodl jinak. 
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V Babicích, 26. října 1911 

 

Pane Floriane, 

 

Váš dopis a ţádost beru zatím na vědomí, a bude-li pak moţno vzíti na Vás zřetel, stane se, 

jak si přejete. Včera jsem mluvil s p. Stříţem, ţádaje ho o oněch 200 K, které na tisk Studia 

půjčila moje švagrová, a on mi řekl, ţe o těch penězích ničeho neví. Ţádám tedy Vás, abyste 

mi je splatil, neb neví-li o nich on, víte o nich jistě Vy. Švagrová na zaplacení naléhá, 

a nebudete chtít pracovati nepoctivě. 

Místo Josefky odpovídám Vám já, neb z výpovědi sl. Anny, která včera byla u soudu 

a viděla p. † auditorův testament, se zdá, ţe mám hlavní slovo ohledně pozůstalosti. 

 

Jakub Deml 
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[17. 6. 1922] 

 

S paní Pavlou Kytlicovou je zle. Odjedeme z Karlových Varů do Tasova pozítří. Modlete se 

za ni, pro Boha prosím! Čeká ji smrt Březinova – Váš 

 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



483 

 

302 

[31. 12. 1925] 

 

Milý příteli, 

 

proto jsem neodpovídal, ţe skáčeme jako při velké vodě po krách dluhů. Kdybychom jich 

nemuseli také umořovati, na placení úroků ještě bychom stačili. A abychom mohli to i ono, 

musíme dělati dluhy nové u tiskařů. K novému roku pršely oučty a upomínky. Nejlačnějším 

chřtánům se po kuse hodilo. Na měsíc, na dva bude zase pokoj, ale nezůstalo kromě naděje 

zase nic. Rádi bychom Vám přáli skutkem a není nám to, věřte, docela nic milé, ţe to nemůţe 

býti hned. Z roku 1925 jako ze smoly vytáhli jsme nohy jen zázrakem. Paní Pavla často říká, 

kdyţ se mluví o Vás: Kdybych měla, pomohla bych jen Staré Říši. Obrací se na mne pan 

Cyril Čermák, majitel škrobárny ve Velkém Meziříčí. Píšu mu, ţe jeho ţádost předal jsem 

Vám, zkuste tedy a učiňte mu, oč ţádá, snad ten jeho syn (asi student v Praze) dá si říci 

a místo té Moderní revue koupí si Dobré dílo. Já mu Vás, jak se říká, „vřele doporučím“. Ten 

jeho dopis mně vraceti nemusíte. 

 A proč jste mi nějakou knihu neposlal? Vţdyť nejsem v Praze, a tak ani nevím, co 

vydáváte. Aspoň seznam nějaký jste mi mohl poslat! Chcete chytati ryby a nic nenalíknete, to 

ani ty nejhloupější neberou. Za 100 Kč mně toho poslat můţete, přichází k nám časem dosti 

mladých lidí, ale čeho sám nevidím, jak mohu doporučit jiným? Ale pošlete od kaţdé knihy 

jen po 1 exempláři, aby výběr byl větší, a do seznamu připište kupní ceny, to víte, ţe k nám 

nechodí bankéři, většinou studenti a podobná drobotina. 

 Mortuos voco
100

 a pomáhají, pomohou – to doufám i pro Vás. Naštěstí ţádných intencí 

nedostávám, a tak mohu ustavičně obětovati za ty, kteří se pro nás obětovali a obětují. 

 Nevíte, prosím Vás, jak je nyní s poštovním úřadem šekovým? Oznámili kdysi, ţe 

všechny tiskoviny, které od nich máme (sloţenky a šekové sešity), mají platnost jen do 

1. ledna 1926… 

 Zejtra je 1. ledna a nového poučení se nám dosud nedostalo. Máme čekati dál, či něco 

udělat? Ale co? Či bude nový šekový úřad pro Moravu v Brně? Ale jak máme k němu? My 

máme pár grošů ještě v šekovém úřadě praţském: jak je vypovědět, kdyţ ty jejich formuláře 

uţ neplatí? Doma peněz nemáme (poslední „padly“ na fůru uhlí), sice bych Vám je poslal 

hned. 

                                                           
100

 Mrtvé volám. 
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 Gratiam Dei ex • oro Tibi Tuisque.
101

 

 

J. D. 
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 Modlím se za Boţí milost Tobě. 
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4. II. 1929 

 

† 

Drazí přátelé, 

 

náš dobrý čtenář pan Inţ. Emil Šmrha v Českých Budějovicích na smrt stůně, před 14 dny 

operovali jej – tj. chtěli operovat na rakovinu ţaludku a jater, ale všechna lékařská pomoc uţ 

přišla pozdě. Včera byl pan Šmrha zaopatřen svatými svátostmi. Jsem tu jiţ několik dní, ale 

zítra se vrátím domů. Pan Šmrha má velké bolesti. Jest docela při vědomí. Rodiče jeho velmi 

trpí. Prosím, pamatujte ho při svých modlitbách. 

 

Váš Jakub Deml 

 

Paní Pavla v posledních týdnech zle churavěla, silné záchvaty srdeční, bolení hlavy, návaly 

krve do hlavy. Noc co noc musí si dávat studené obklady na hlavu i na srdce. 
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V Tasově 7. II. 1929
102

 

 

Milý pane Floriane, 

 

příčiny našeho mlčení jsou velice jednoduché: 

1.) „odborníci“, tj. jedna městská spořitelna a jedna brněnská banka, nám řekli, ţe na 

ten náš dům není moţno půjčit uţ ani 1000 Kč, poněvadţ prý je hypotekárně uţ vrchovatě 

zatíţen půjčkami. Z toho je patrno, ţe ani naše ručení nemělo by ţádné ceny; 

2.) ve vydávání knih jsme stále ještě pasivní, máme dluhy v tiskárnách – ve všech 

čtyřech; 

3.) paní Pavla je nemocná a její nervy jsou jiţ tak zeslabeny, ţe kaţdou chvíli na něco 

si stěţuje a sotva stačí zatím na řešení úkolu jednoho: dopsati Rodiče a děti, jichţ prý budou 

ještě 2 díly. Také řízení naší domácnosti velmi vyčerpává její síly, víte proč. 

4.) S domem tedy dosud nemůţeme dělat nic (jak se říká „disponovat“) a peněz 

nemáme a zdraví oba jen na tolik, ţe tak tak vystačujeme na vlastní úkoly, které jsme si určili, 

anebo které i bez naší vůle nám pod rukama vzrostly. 

To tedy jsou vlastní příčiny našeho mlčení. Aţ nebudeme muset mlčeti, dá-li Bůh, 

však sami „promluvíme“, tj. uděláme, co bude moţno. Na dobré vůli jistě nám nechybí, také 

ne na podnikavosti, chci říci na odvaze, musíme tedy čekati ještě na zřetelnější pokyn vůle 

Boţí. 

S přátelskými pozdravy 

Vám i Vaší milé rodině 

 

Jakub Deml 

Pavla Kytlicová 

 

P. S. V Českých Budějovicích bylo v neděli 2/II -37 °C. Nám v Tasově zmrzly toho dne 

všecky sýkorky aţ na jednu – a také ten poslední ze 3 našich kosů (my víme, co krmíme) 

leţel ráno zmrzlý pod naším oknem, paní Pavla ho našla, leţel naznak a vedle něho červená 

bobule planého šípku. 
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 Opis dopisu uloţený v Praze se textově liší v jednotlivostech a jeho podoba zde není uvedena. 
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18. III. 1929 

 

Milý pane Floriane, 

 

modlete se, prosím, za Otokara Březinu, uţ 3 neděle leţí – srdeční vada – a nic nejí, ke všemu 

jídlu má naprostou nechuť – mluvení jej brzo vyčerpává – dnes o 9 hod. v noci přijede prof. 

dr. Syllaba z Prahy. Zdejší lékař dr. Šlechta mi řekl, ţe stav O. B. je váţný, ač prý některého 

dne, jako dnes, tep se velmi zlepšuje. Po odchodu prof. Syllaby vynaloţím s pomocí Boţí vše, 

aby se přítel náš dal zaopatřit sv. Svátostmi, a to jak se stane, bude jistě nejlepším 

blahopřáním pro něj i k Vašim zítřejším jmeninám. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



488 

 

306 

7. IV. 1929 

 

Milý pane Floriane, 

 

prosím Vás, mohl byste mi to dát písemně, co pan Březina říkal o pomníku na svém hrobě? 

Mám totiţ stylizovati provolání k národu, aby lidé dávali peníze pro Františka Bílka, aby ten 

pomník za 150 000–200 000 Kč mohl bez jakéhokoliv výdělku udělat. O této sochařově 

nezištnosti psaly uţ totiţ čs. noviny. 

16. dubna odjedu do toho Říma. 

Pozdravujeme Vás a Váš milý „dům“ oddaně. 

 

Jakub Deml 
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23. IV. 1929 

 

Milý pane Floriane, 

 

modlím se zde za Vaše Dobré dílo, za Vás a celou Vaši rodinu i dp. P. Ludvíka. Totéţ učinil 

jsem včera na hrobě sv. Benedikta a sv. Scholastiky na Monte Cassino. 

 

Váš 

Jakub Deml 
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308 I (delší varianta uložená v Praze) 

V Tasově 23. 5. 1929 

 

Milý pane Floriane, 

 

paní Pavla velmi váţně stůně se srdcem. Třikrát denně musí uţívat léků. Doktor jí řekl, ţe 

toto uţívání sice je teď nutné, ale ţe nemá trvalých účinků, aby prý tedy co nejdřív odjela se 

léčit do lázní Poděbrad. A tak v nejbliţších dnech odjede, čeká odtud jen zprávu. Pamatujte 

naší pacientky na modlitbách. 

 Po Vašem odchodu řekla mi pí Pavla, co Arno Sáňka napsal: ţe prý jste mne okradl. 

Ujišťuji Vás, ţe je to slovo p. Sáňky a nikoli slovo mé. Nemohu říci více, poněvadţ kniha 

Sáňkova se mi nedostala do ruky, vím však jen tolik, ţe pan Sáňka není z těch, kteří vcházejí 

dveřmi do ovčince, a Šalda by jej zařadil nikoli mezi kritiky, nýbrţ mezi špehouny. 

V nejlepším případě platí zde přísloví: Summus jus, summa inijuria.
103

 

 

* 

 

Městské radě do Jaroměřic jsem psal. Opis toho listu mám schovaný pro tisk. Před 1. červnem 

do Tasova neputujte, poněvadţ není jisto, budu-li doma. 

 

S pozdravem Vám 

Jakub Deml 

                                                           
103

 Nejvyšší právo – nejvyšší křivda. 
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308 II 

V Tasově 23. V. 1929 

 

Milý pane Floriane, 

 

po Vašem odchodu řekla mi paní Pavla, co Arno Sáňka napsal: ţe prý jste mne okradl. Je-li 

takové slovo v knize Sáňkově, je to slovo Sáňkovo a nikoli mé! 

 

* 

 

Paní Pavla váţně stůně se srdcem, třikrát denně uţívá medikamentů, ale lékař řekl, ţe bez 

lázní se to nespraví, aby jela do Poděbrad. Velmi nerada, a proto pomalu se tam chystá. 

Prosím, vzpomeňte na naši pacientku v modlitbě. 

 

* 

 

Městské radě do Jaroměřic velmi zřetelně jsem psal; opis toho listu mám. 

 

* 

 

Není jisto, budu-li před 1. červnem doma, proto své putování do Tasova odloţte aţ po tomto 

dni. 

S pozdravy Váš 

 

Jakub Deml 

 

Za knihu Coestrovu zatím děkuji, tj. zatím ji s díkem kvituji. 
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27. VI. 29 

 

Milý pane Floriane, 

 

právě přišel Váš telegram, i zvěstuji Vám, ţe paní Pavle dnes v noci začalo být lépe, jaksi 

náhle přelomila se nemoc, takţe dnes, tj. 27. VI., ponejprv vstala z loţe a vydrţela celé půldne 

sedět u stolu, také uţ s chutí pojedla, ba i veselá byla. Včera byla zaopatřena sv. Svátostmi, 

jistě tedy onen obrat v nemoci jest toho ovocem. Sami lékaři vzdávali se jiţ veškeré naděje, 

ale Bůh se dal uprosit. Naše pacientka třikrát týdně přijímá Tělo Páně, víckrát totiţ není 

dovoleno nemocným, kteří nemohou zůstat lačni. 

Paní Pavla jest ještě velmi slabá a radí se jí, aby zůstala nějaký čas co nejvíc v klidu, 

vţdyť 3 neděle zmítala se mezi ţivotem a smrtí. Onen svůj dopis městské radě jaroměřičské 

pošlu Vám zítra, opíšu jej. Zatím přijměte můj srdečný dík za Vaši přímluvu u Boha pro naši 

milou P. K. a tento balíček. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

Aţ bude nemocné tak dobře, ţe by s Vámi mohla v řeči závodit, napíšu Vám. 
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30. 4. 1930 

 

Milý pane Floriane, 

 

paní Pavle je hůř, uţ přes týden leţí, stále kašle, je všecka umořená. Prosím Vás o modlitbu. 

 

S pozdravy 

Jakub Deml 

 

Doktor řekl: katar cest dýchacích. Kdyby prý nastala nějaká komplikace (zánět plíc např.), 

smrt je jista. 
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V Bosně 5. 9. 1930 

 

Drazí přátelé, 

 

dříve neţ Vám pošlu peníze a XV. Šlépěje, oznamuji Vám, ţe knihkupectví U zlatého klasu 

Praha II, Spálená 15, objednává 2 Durych Eva. Učiňte s touto firmou, jak uznáte sami za 

dobré, já jim Evou poslouţit nemohu. 

 Proč mne na rubu ten pan Červený posílá k Vám, budete snad věděti Vy, já nevím. 

 Bude-li na tom pí Pavla tak dobře jak teď, není vyloučeno, ţe ke konci tohoto měsíce 

se k Vám na chvilku podívám. 

 Pozdravujeme Vás všecky, počítajíce v to kaţdým coulem i Hladovského, srdečně – 

i kdyţ se tak v nynější hospodářské krizi nezdá. 

 

Jakub Deml 
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V den Sv. Michala 1930 

[29. 9. 1930] 

 

Milý pane Floriane, 

 

pan Čapek ty listy sv. Kateřiny nedobře natiskl, ale i tak Vám za ně děkuji, jakoţ i za Evu. 

Čekal jsem, ţe se tu zjeví dvé dvoukol a s nimi Metoděj a Michal, a poněvadţ se 

nezjevují, posílám poštou pár cibul krásných gladiolů; sázejí se na 30 cm od sebe a 5 cm 

hluboko do země na slunné místo, a dosti je zalívat. 

Paní Pavle je hůř: kašel i katar zmizel, ale srdce je na tom velmi zle; jezdí sem primář 

z třebíčské nemocnice. Pacientka nesmí vstávat, však pro slabost ani nemůţe a je tak 

přepadlá, ţe byste ji sotva poznal. Bojím se nejhoršího. 

Abych nezapomněl: také Vám děkuji za ty mé listy z Rilkeho. A prosím Vás, nejsou 

tam někde u Vás některé, mně adresované, dopisy Otokara Březiny? Na Slovensku byl jsem 

sice důkladně vykraden jedním dobrodincem z království českého, který se mi, neţádán, 

nabídl, ţe mi přerovná bibliotéku, a s ním pak zmizelo mnoho mých vzácností – přesto však 

konejším se jiskřičkou naděje, ţe nějaký ten dopis Březinův leţí někde u Vás: dejţ to Bůh! 

Originál (ať by jich bylo kolikoliv) s radostí bych Vám nechal, jen bych se spokojil opisem. 

Nevím, jestli jsem Vám uţ napsal, ţe v tom Novém Jičíně u Krajského soudu 

konfiskací Šlépějí XIII. potvrdili, ale odvolal jsem se k vyššímu soudu. Kdyţ se čsl. 

spravedlnost bouří uţ teď, co udělá, aţ bude čísti ještě ohnivější výroky Březinovy? 

Tomu Benediktovi Schallerovi odpovím pěkně, zasluhuje toho. 

 

S pozdravy a prosbou 

o modlitbu 

Jakub Deml 
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[31. 1. 1931] 

 

†            • 

Milý pane Floriane, 

 

šťastně jsme se dostali domů o 1/2 12. Ujel jsem ve čtvrtek celkem 144 km a platil jsem jen 

288 Kč za celý den! Vidíte, ţe to není tak zlé a ţe by se to dalo opakovat. Paní Pavle zas je 

lépe. 

Pozdravujem Vás pěkně – ale prosím: pošlete mi adresu toho Francouze, kterému 

bych věnoval toho Jeneweina! 

 

Jakub Deml 
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3. II. 1931 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám Vám vše, co jsme zatím našli – a pomáhaly mně hledat Vaše děti. Aţ najdeme ty 

ostatní sešity, zase Vám je pošlem. 

Paní Pavla přijala Vaše poselství s váţným souhlasem a chce podniknout kroky 

u církevní vrchnosti: „Kdyby mně to byl někdo poradil, byla bych to udělala hned na 

začátku!“ řekla rozhorleně. Tuto sobotu přijede k nám p. převor Braito, zeptáme se ho, jaký je 

kanonický postup: paní Pavla uţ zas leţí nemocna, a já mám zas na krku farní úřad (pan farář 

odejel do nemocnice s tím okem), jinak uţ bych byl odejel do Brna k prelátu Tenorovi, on je 

výborný praktikus v právu kanonickém. 

Ta praţská Unie dnes nám telefonovala, ţe tu zvětšenou fotografii matky pí Pavly 

budou mít hotovou aţ v polovici příštího týdne, coţ znamená, ţe bychom tu Marii ještě 

potřebovali, poněvadţ ten obrázek můţe malovat jen podle té fotografie. Nevěděli jsme, ţe 

i na fotografování má Unie takové pilno! 

S pozdravy od nás všech 

 

Jakub Deml 
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V Tasově 5. III. 1931 

 

Milý pane Floriane, 

 

konečně mohu Vám poslat toho Joela. Ještě to není, jak to má být, myslím však, ţe je to dobrý 

začátek! 

Tomu Vašemu příteli Francouzi jsem Dílo F. Jeneweina poslal, dosud však nevím, 

zdali mu došlo. 

Ten posel od Vás přišel nečekaně jako smrt, právě v poledne, a povaţte: nechtěl ani, 

aby se děti ještě naobědvaly!! Hned pryč a pryč – jako ze Sodomy! Podruhé musíte poslat 

místo krkavce holubici! Chtěl jsem tomu strejčkovi dát peníze na cestu, ale on mne jako kníţe 

odmítl, ţe má peněz dost! Marie a Františka plakaly, odcházejíce od nás, Marie méně, ta je 

vtělená kázeň, kdyby jí Hospodin někdy poručil, jako Abrahamovi, aby obětovala svou dceru, 

zapíchne ji se suchýma očima, a kdyby jí Hospodin poručil, aby se při tom smála, bude se 

smát. Také Františka chovala se u nás po celý čas tak důstojně, ţe sám před sebou jsem se 

často styděl. Vidíte tedy, ţe Vaše dcery nebyly zde nadarmo, proto jejich náhlý odjezd 

nemálo se nás dotkl. S pozdravy Váš 

 

Jakub Deml 

 

P. S. 

V těchto dnech zemřel v Kroměříţi a na sv. Hostýně se dal pohřbít Alois Hlavinka, můj první 

farář – pamatujete se, jak jste byl v Kučerově a jak jsem já byl od něho odloučen? – Také 

tasovský pan farář začíná mne uráţet (ta ztráta oka působí na něj tak, ţe v neděli ostatkovou 

na sokolském bále mezi pitomými maskami tancoval horlivě do 2 hodin v noci!! A snad proto 

/qui potest capere capiat/
104

 se na mne vzteká!). Mám od něho vypůjčený kalich, obávám se, 

ţe mi jej vezme. Půjčil byste mi svůj? Přijel bych si někdy pro něj! 

                                                           
104

 Kdo je schopen pochopit, ať pochopí. 
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[březen 1931] 

 

Dnes jsem dostal od p. Rouzeta kníţku Termierovu (Léon Bloy, 1921), podobiznu-fotografii 

Bloyovu (kabinetní formát) a delší latinský dopis. Měl z našeho Jeneweina velkou radost! 

Jeho bratr je dominikánem a studuje v Belgii. – Pozdrav! 

 

Jakub Deml 
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8/IV 1931 

 

Drazí přátelé, 

 

posíláme Vám trochu těch květinových semen. Ale doufání takové máme, ţe i nějaké ty 

sazenice pro Vás budou. Pozdravujeme Vás srdečně. 

 

Jakub Deml • 

 

Paní Pavle je uţ 14 dní velmi pěkně. V květnu zde budeme mít biskupskou vizitaci. 
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V Tasově 12. IV. 1931 

 

Milý pane Floriane, 

 

tu podobiznu ve 4. svazku Rodičů a dětí reprodukovala Unie tiskem z hloubky, celkem 1200 

kusů za 1200 Kč. Dáte-li reprodukovat méně neţ 1000 exemplářů, bude to asi o něco draţší. 

Ten hlubotisk je sice plastičtější, ale ne tak jemný jako světlotisk. 

Bratr p. Rouzeta je dominikánem a studuje v Belgii, tak mi píše sám p. Rouzet. On 

tedy chce mi za toho Jeneweina něco ještě darovat? Pro mne má kromě modlitby (a tu on uţ 

mi dává!) nanejvýš ještě cenu jen to, co se týká mé domácí kaple a mého oltáře. Měl-li by 

tedy pan Rouzet např. nějaký obrázek – hlavně Panny Marie – přijal bych jej rád. 

Nejjednodušší by bylo, kdybych k p. Rouzetovi zajel a uviděl, co má, takto je těţko si vybírat 

a volit. 

Mám ostatek z těla sv. Terezie z Lisieux, potřeboval bych na něj nějaký pacifikál, Vy 

nemáte nic takového? 

S pozdravy 

 

Jakub Deml 
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[po 22. 4. 1931] 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám tuto ţádost Vám, dělejte a učiňte s ní, co chcete. Ztrácím za ty ţadatele u Vás slovo, 

vydali mého Jeneweina. 

 Víc nepíšu, neb není vyloučeno, ţe z neděle se k Vám podívám, a to s Rusem, 

dr. Valeriem Vilinským, jehoţ jméno jistě znáte (pracuje v unionismu etc). 

 

S pozdravy Váš 

Jakub Deml 
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5. V. 1931 

 

Poněvadţ jsem tento týden dostal a ještě dostanu návštěvu, jsem nucen odloţit návštěvu 

k Vám na neurčito. 

 Pozdravujeme Vás všechny srdečně. 

 

Jakub Deml 
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6. VI. 1931 

 

Milý pane Floriane, 

 

ten rukopis o Johance z Arku nemám a také se nepamatuji, ţe bych jej byl od Vás měl. 

Nemýlíte se snad s někým jiným? 

 Jaroslav Durych, jak se dovídám, chystá prý Vám hroznou a strašnou pomstu za to, co 

jste o něm natiskl. Nevím, co to bylo, mně jste to dosud neposlali. Ale děj se, co děj, já se 

o Vás nebojím. 

S pozdravem Váš 

 

Jakub Deml 

 

P. S. Paní Pavla K. má radost z Vašeho soudu o Rodičích a dětech. – Já teď zastupuji 

sousedního faráře, který odejel na 6 neděl do lázní. 
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[26. 8. 1931] 

 

Pozdravuji Vás z Kuksu, kam jsem přijel na exercicie. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



506 

 

323 

10. XI. 31 

 

† 

Milý pane Floriane, 

 

ţádal jsem od Unie nejdokonalejší reprodukci a oni mi odpověděli, ţe barevného světlotisku 

uţ nedělají, neměvše na něj zákazníků – ale ţe by mně tu madonu natiskli v barvách ze 

stočků. 

 Optal jsem se tedy u Štence, má-li barevný světlotisk, ale on mi neodpovídá – má asi 

teď pilno a já bych tak rád vydal ten obrázek k Vánocům. 

 Prosím Vás, Vy máte takových zkušeností s reprodukcemi, napište a poraďte mi, kam 

a jak ten obraz milostný mám dát reprodukovat. 

 Jaroslav Durych v Akordu (1. listop.) zahajuje proti Mému svědectví palbu těţkými 

kusy, přičemţ uráţí (a bezdůvodně) i pí Pavlu Kytlicovou! Ostatně, Vy Akord jistě máte. 

Sokoli ve svých Věstnících veřejně apelují na všechny své lidi, aby do Znojma psali tomu 

a tomu pánovi všecko, co o mně vědí, „výlohy, resp. i cestovné se hradí“. Tak vidíte, ţe mám 

o zábavu postaráno... 

S pozdravy od nás 

 

Jakub Deml 
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Na svátek Krista Krále 1931 

[22. 11. 1931] 

 

Milý pane Floriane, 

 

tu tasovskou madonu jsem s přispěním kostelníka jednoduše v té komoře za varhanama vzal 

(ať nedím unesl), dal na ni za 50 Kč udělat hoblovanou bednu a poslal ji do Červeného 

Kostelce řezbáři Břetislavu Kafkovi, aby ji konzervoval – neb uţ na některých místech dřevo 

bylo červotočinou úplně seţráno a drţela jen uţ vrstva barvy... On ten Kafka to umí a píše mi, 

ţe ta restaurace bude stát 500 Kč. 

 Váš návrh na vydávání barevných reprodukcí „Milostných“ obrazů a Jeneweinových 

Patriarchů se mně dokonale zamlouvá a jiţ dnes píši Unii – myslím, ţe jinde by to lépe 

nedovedli – o reprodukci té tasovské madony (Unii do Prahy), jak to udělat, aby obraz mohli 

věrně reprodukovat. Myslíte, aby se reprodukoval v původní velikosti? A co nejdřív napíši 

i paní Jeneweinové o autorské právo na reprodukci Patriarchů: ku podivu: trvalo 25 let, neţ 

jsem přišel na chuť Jeneweinovým Patriarchům, to není podívaná pro „mládence a panny“... 

 Ty hodinky b. Johanky dʼArc dám tisknout nejspíš Muchovi. 

 Také F. X. Šalda ve svém Zápisníku mé Svědectví podrobil „zdrcující kritice“, poslal 

mi to P. Matěj Fencl s poznámkou: „Ale má ten Šalda hubu.“ – 

 Dobře na Vás pamatuji při Mši svaté, to je lepší neţ „přátelský pozdrav“. 

 

Jakub Deml 
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12. XII. 1931 

 

Milý pane Floriane, 

 

s tím obrazem (tasovské madony) nemohl jsem k Vám přijet, poněvadţ uţ byl v Čechách 

u Břetislava Kafky na správě a dosud ho nemám doma. Od Kafky putoval teď do Unie, kde 

mi udělají barevných obrázků pro lid. Napadlo mi, ţe by Vám Marie mohla udělat věrnou 

kopii podle originálu tady v Tasově. Přesto nepouštím ze zřetele Váš návrh na ten světlotisk 

kombinovaný barevnými patronami. Aţ k Vám, dá-li Pán Bůh, zase přijedu, dám si to vyloţit 

a uvidíme, co se dá dělat. Zatím Vás srdečně pozdravuji. 

 

Jakub Deml 

 

P. S. 

Vaše děti tím Betlémem „překonaly naše očekávání“. Figurky jsou dramaticky ţivé a také 

celek je řešen architektonicky dokonale. Jsme radostně oslněni a také tasovské obecenstvo 

(nevyjímaje ani p. faráře) uţ teď projevuje zájem kromobyčejný. 

Ostatně oni sami Vám budou o tom vypravovat. 
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[1932] 

 

Milý pane Floriane, 

 

tak Vás v tomto novém roce srdečně pozdravuji. 

 Betlém Vašich dětí je v Tasově největší a nejradostnější událostí. Stavěl jsem jej 

v kostele po celý Štědrý den a nastydl jsem tam v průvanu, několik dní jsem leţel a dosud 

nevycházím z domu, kašle se nemohu zbavit. Také pí Pavla stonala, se srdcem a včera ji 

znovu porazil Durychův článek v Akordu 1932. Durych se patrně bojí, ţe ztratí fary, tedy 

nejlepší abonenty svých mystických sviňstev, jinak si nedovedu jeho nevymáchanou drzost 

vysvětlit. Tuto neděli městské zastupitelstvo v Jaroměřicích udělalo proti mně veřejnou schůzi 

(v sokolovně) s rezolucí – – a hlavním řečníkem byl řídící v. v. Fiala, ten bývalý řídící 

z Babic, však jste ho mohl vídávat. Skoro nemine dne, aby se mi nedostalo nějaké sprostoty 

za to Svědectví. A tak vidíte, ţe se mne pokání dosti chytá, a kdybych byl o ně trochu nestál, 

mohlo se vyvinout v jaký taký modus vivendi, jenţe té dvojsmyslné cti přeji raději 

Durychovi. Zlatá hanba! Uţ i v čsl. rádiu prý třikrát proti mně přednášeli (prý 

dr. Čest. Jeřábek a jakýsi vychovatel z YMKY!). A víte, pane Floriane, ţe ze všech těch útoků 

zabolel mne jen ten Durychův? Tak je zlý, ţe v něm není ani paprsečku dobrého. Myslím, ţe 

se Durych zasvětil ďáblu a měl bych pro to i důvody – anebo hodlá zešílet. 

 

Váš 

Jakub Deml 

 

P. S. V těchto dnech dostanu jiţ barevné tisky té tasov. madony, hned Vám jich pošlu. 
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V Tasově 18. I. 1932 

 

Milý pane Floriane, 

 

ptal jste se, či přál jste si nějakého objasnění věty Durychovy o Duchu svatém. Myslím, ţe 

Vám je dává La Pérouse, ten sviňák psychiatr (lépe ještě: psychiatr sviňák) z Bernanosova 

Odpadlíka, kdyţ toto praví slečně de Clergerie: „Dát se, odepřít se, to jsou pro mne prázdná 

slova. Nikdy jsem neviděl, aby se někdo odepřel tomu, koho miluje, a dal se tomu, koho 

nenávidí; člověk a jeho ţádost jsou vţdycky jedno. Tvrdím však, ţe se člověk na konec 

vţdycky vzdá, jakmile ochabnou jeho síly a s nimi i přání, aby se líbil...“ 

 

–––––––––––––––––––––– 

 

Předcházelo toto: 

„… Viděl jsem zpupnější mladé lidi neţli jste vy, a na konec se vzdali... vzdali se 

s tělem i s duší.“ 

Je to moţné? zeptala se, dívajíc se na psychiatra s nevýslovným úţasem. „Coţ se 

člověk můţe vzdát?“ 

Začal se smát tak sprostě, tak hrubě, s takovou zřejmou snahou, aby ji pokořil, ţe se 

zarděla do tmava... 

„Já vám nerozumím,“ řekla Chantal. „Komu se člověk vzdává? Komu vydává svou 

duši? Mám za to, ţe se můţeme odepřít, anebo dát, ale vzdát se?“ 

 Durych podle všeho myslí, ţe se můţeme vzdát a plavat ničemně po proudu, jak on se 

vzdal Kuncířovi, Eisnerovi, nebo Hlubině, kdeţto Léon Bloy (podobně i Březina) a všichni 

mystikové učí, ţe blaţenost lásky na zemi i na věčnosti je útok a boj, tedy pravý opak vzdání 

se... 

 Já leţel 14 dní na zápal bronchií, v horečkách, kašli a potech, dnes ponejprv jsem vstal 

a ulehla paní Kytlicová na zápal pohrudnice a plíc... je to váţné – – Modlete se za ni. 

 

S pozdravem Vám Jakub Deml 
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20. I. 1932 

 

Paní Pavla má zápal plíc a zápal pohrudnice, bojíme se, ţe to nevydrţí. Jezdí sem z Třebíče 

primář Šádek. Já stonal 3 neděle se zápalem dýchadel, ještě nejsem zdráv. 

 S pozdravy a s prosbou o modlitbu za naši nemocnou 

 

Jakub Deml 
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27/1 1932 

 

Naděje uţ ţádná. 

 

Deml 
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30/1 1932 

 

Pohřeb Pavly Kytlicové v Tasově v neděli o 3. 
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[po 30. 1. 1932] 

 

Milý pane Floriane, na cestu do Vaší Sibiře, ač bych rád, se ještě pustit nemohu, nejsa na to 

zdráv. // O smrti Pavly K. vydám celou kníţku, takţe s dopisem můţete naloţit, jak chcete: je 

příliš, příliš stručný! Ať Vám uţ nikdy nenapadne posílat mi peníze! S pozdravy 

 

Jakub D. 
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V Tasově 7. II. 1932 

 

Milý pane Floriane, 

 

teprve dnes mohl jsem slouţit mši sv. za P. Václava Vedrala. 

 Vaši rodinu uviděl jsem pod svou střechou velmi rád, jen mi bylo líto, ţe tak brzo 

odjeli, chtěl jsem jim ještě říci, jak pí Pavla odešla na věčnost. Poslyšte jen to hlavní (zatím): 

Před 1/2 9 večer, v pátek 29. I. vstav po probuzení (náhle jsem se probudil) z loţe, neb jsem 

byl nemocen a celé noci strachem o pí Pavlu a lítostí jsem nespal – honem jsem se oblékl 

a běţím přes chodbu do pokoje pí Pavly. Promluvil jsem na ni a ona mně a ošetřovatelce, 

pozdvihujíc ruce, dala znamení, abychom ji v lůţku posadili. Kdyţ jsme ji nadzdvihli, 

pootevřela oči a řekla namáhavě, neb mluvila uţ jen namáhavě, majíc jazyk docela suchý – 

řekla mně: „Zavolejte svatou Terezičku!“ Já: „Ale vţdyť ona je tady, ona je u vás!“ Hned 

jsem uchopil malý relikviář s kostečkou z těla sv. Terezičky a přiloţil jej nemocné na ústa. 

Vroucně jej políbila a já jej poloţil na její srdce. Uchopila jej pravicí a sunouc jej po prsou 

tiskla jej na místa, kde cítila velké bolesti zápalu, aţ relikvii nechala leţet uprostřed prsou. Já 

se mezitím potichu a s lítostí modlil: „Svatá Terezičko, přijď! Volám tě svým kněţským 

slovem, kterým denně na oltář svolávám Slovo věčné: přijď!“ To mi bylo vnuknuto, a sotva 

jsem tuto tajnou modlitbu doříkal po třetí, ramena nemocné se zdvihla k hlavě (víte, pane 

Floriane, jak holubi drţí křídla, kdyţ uţ se snášejí na střechu svého domu!), srdce se 

zastavilo, tělo skleslo a na obličej pí Pavly sletěl úsměv tak náhlý a nápadný, ţe 

i ošetřovatelka se nad tím pozastavila a jen řekla: „Konec.“ A já nemohl pochybovati, kdo 

a kam odnesl duši zemřelé. 

To vše stalo se nanejvýš ve 2 minutách. 

 Bůh Vám zaplať, pane Floriane, Vám a Vaší rodině všechnu pomoc, kterou jste 

poskytli duši pí Pavly v těch dnech a hodinách, kdy jí nejvíce potřebovala. Ona nám teď můţe 

být u Boha velmi platna a jistě také chce. 

 Za vámi, jak mne zvali Vaši, ještě nemohu: jednak jsem ještě nemocen a musím se 

léčit a jednak musím střeţit „dům“, mám pocit, ţe jsem uprostřed lupičů, a víte, ţe je to víc 

neţ jen pocit: vidím skrz zdi a stráně. 

S přátel. pozdravem 

 

Jakub Deml 
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Bůh mi uloţil pokání, které jste mi předpověděl. 

Panem meum cum Cinere manducabam et potum meum cum fleutu miscebam.
105
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 Svůj chléb jsem jedl s popelem a do svého nápoje slzy přidávám. 
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12. II. 1932 

 

Milý pane Floriane, 

 

musím vědět, kolik těch obrázků potřebujete a do které doby je chcete mít. Budu hledět Vás 

v té věci vyslyšet, proto se ptám. S pozdravem 

 

Jakub Deml 
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19. II. 32 

 

Milý pane Floriane, 

 

posílám, co mohu, ač jste dobře vytušil, ţe jsem Vám těchto obrázků chtěl dát přidělat. 

V těchto 2 balíčkách má jich být 400, ať je přijmou Vaše děti, které paní Pavla měla velmi 

ráda, jako její pozdrav, ať je tedy přikládají do „archů“. 

Tyto obrázky dělala Unie z 5 štočků a počítala mně první tisíc za nějakých 1150 Kč 

a druhý tisíc uţ jen za nějakých 350 Kč; za 2000 kusů tedy celkem 1500 Kč. Mně se to 

zdraţilo ještě mimoto tím, ţe jsem k reprodukci poslal originál a dal jsem pojistit na 15 000 

Kč, takţe přednosta naší ţelezniční stanice, vida, ţe za pojistné sem a tam platím 300 Kč, 

prohlásil mne za blázna, neb prý stačilo pojistit i jen na 1000 Kč a ještě míň! A to ještě 

nevěděl, ţe totéţ pojistné jsem platil ještě jednou, celkem tedy 3x, neboť originál cestoval 

také do Červeného Kostelce do reparatury, a aby se cestou nerozsypal, musel jsem dát na něj 

udělat za 50 Kč hoblovanou, přesnou bednu. Reparatura stála celkem 1300 Kč. 

A tak vidíte, ţe 2000 exemplářů můţem vţdycky podniknout... Snad bychom bez 

námahy našli i třetího kompaňona. 

S pozdravem Váš 

 

Jakub Deml 

 

P. S. Tak rád bych Vás byl poprosil, a jiţ jiţ chtěl jsem Vám psát hned po pohřbu, abyste mi 

sem půjčil 2 Vaše děti. Ale nenapsal jsem Vám a zřekl jsem se toho, poněvadţ Vaše děti byly 

by pro mne jedinou moţnou lidskou útěchou, a já se jí necítil hoden a také jsa knězem jsem se 

i za tuto nevinnou útěchu lidskou trochu styděl. A tak jsem ty strašné, přesmutné dni proţil 

sám a od toho 17. I., kdy pí Pavla ulehla, jsem vlastně ani nespal – a od Vánoc aţ dosud jsem 

nemocen a teprve včera v Třebíči jsem se dověděl, ţe jsem měl také zápal plic, jak pí Pavla, 

a 14 dní nemám vyjít z domu a mám uţívat medicínu a ty následky na plících ţe prý tak brzo 

ještě neodejdou, řekl mi p. primář Šádek, jenţ k nám, tj. k pí Pavle, přijel z Třebíče během té 

nemoci asi 13krát schválně, mezi tím dvakrát i v noci. Byl jsem se ho zeptat na účet, co jsem 

za paní Pavlu dluţen, chtěl jsem si to vypůjčit někde, ale on řekl, ţe nechce nic, a přijal za vše 

mé „Zaplať Pán Bůh“. Teprve potom, aby pochopil, co mně tím prokázal, zjevil jsem mu své 
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dluhy, z nichţ 1932 poslední od ředitele Ţivnobanky dr. Preissa 10 000 Kč na 9 % + 2 % 

manipulační provize… 

 Neteř Tonička odešla od nás hned 7/I a uţ ji nepřijmu. Teď mi vede domácnost sestra 

Františka, vdova-výměnkářka z Jinošova. Ta tělesná nemoc mně náramně vadí. 
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[po 17. 3. 1932] 

 

Milý pane Floriane, 

 

ten článek Samuela Vernera z Gedeona otisknu, tím však neříkám, ţe ho nesmíte otisknout 

i Vy. – Včera byl u mne Jaroslav Krula umělec z Jaroměřic a přinesl mi zprávu, ţe Společnost 

Otokara Březiny náhrobek Březinův sochaři Bílkovi definitivně uţ zadala, davši mu napřed 

45 000 Kč a Bílek jim nechá z bronzu odlít „Tvůrce a jeho sestra Bolest“ (coţ je dalších 

45 000 Kč) – takţe celkem tato Bílkova Bolest (neboť sestrou Otokara Březiny byla Smrt) 

bude stát 90 000 Kč, takţe Společnosti O. Březiny ještě prý ze sebraných peněz zbude 15 000 

Kč, ale poněvadţ se bude sbírati dál, můţe se tato boule velice pěkně sbírati a „Domov i svět“ 

i „Nová Říše“ můţe i vedle toho značně prosperovati v prostředí, podle samého 

T. G. Masaryka, inteligence odvozené; já bych řekl odvezené. 

A tak jsme to, pane Floriane, s tím kříţovým taţením ke hrobu Březinovu slavně 

projeli. 

Jaroslav Krula tepe z mědi kříţ na hrob Pavly Kytlicové a tím i na hrob můj, jak 

v Bohu doufám. Jeden náhrobní kříţ přece tedy uskutečním. 

Cítím se ještě dosti nemocen, cítím, ţe bych měl leţet, ale nemaje nad sebou kontroly, 

chodím i ven a snad se ukáţu i u Vás. 

 

S pozdravem 

Jakub Deml 
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336 

[červenec 1932] 

 

Milý pane Floriane, 

 

jak vidíte, jsem jiţ zase doma. Na hrobě Pavly Kytlicové stojí velký kříţ. Vytepal jej z mědi 

Jaroslav Krula, měl byste jej vidět. S pozdravem Vám i Vašim 

 

Jakub Deml 
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V Tasově 19. XI. 1932 

 

Milý pane Floriane, 

 

uváţíte-li věc z gruntu, nemusí Vás mrzet nic. Přese vše, co mne od Vás kdy zabolelo (i kdyţ 

jste ani snad netušil, ţe je to takové), musím poctivě říci, ţe rozumíte pokoře, a ţe nejste jejím 

nepřítelem. Kdo toto neví, bude si myslet, ţe ten Váš „lʼagneau sans cris qui donne sa 

toison“
106

 je dobrotisko ukradené pro zábavu spolunocleţníků. 

 Listy, které jsem otiskl, jsou v jaroměřickém Březinově muzeu veřejně přístupny: 

nebýti toho, buďte ujištěn, ţe bych byl ani slovíčkem se nevrátil k té minulosti, ale takto 

nedalo se mlčeti. František Bílek měl u jaroměřických drţitelů Březinova muzea větší štěstí: 

na jeho ţádost všecku jeho korespondenci mu vrátili – mně však odepřeli vydati i to, co jsem 

O. Březinovi zřejmě jenom zapůjčil, a zrovna tak se zachovali i k paní Anně Pammrové. 

 Ţe jsem do své poznámky o Vás přidal o kapku víc krve, má svůj důvod také v tom, 

čeho nepochopil Jaroslav Durych, nejsa přítelem pokory. Po vydání Mého svědectví těšil jsem 

se věru pramálo „přízni české veřejnosti“ a i zvíře, obklíčené lovci, pramálo se uţ stará o to, 

ukousne-li nos chlapovi, či dvouletému – beránkovi (chtěl jsem říci dítěti). Prostě, zaútočí na 

kaţdého, kdo je v cestě, nebo kdo se přiblíţí. 

 Vy to snad opravdu ani nevíte, ale jisto je, ţe ti největší sprosťáci vyrukovali proti mně 

teprve tehdy, aţ kdyţ tiskem vyšla Vaše kritika Mého svědectví. 

 Řeknete snad: jak to souvisí? Dobře. Masaryk pochopil, ţe útoky namířené z mé 

strany proti němu týkají se výhradně, nebo aspoň hlavně těch, kteří jím zaštiťují svou 

omezenost, nepůvodnost a především zbabělost, jinak sotva porozumím, proč zastavil tehdy 

proti mně to soudní řízení. Něco podobného je s Vámi, pane Floriane: Vy jste znamením, 

nebo záminkou, ne však objektem boje – tak je tomu skrytě, či jste to uviděl jinak? To 

neznamená, ţe bych proti Vám nic neměl, ale to uţ mne dávno obolelo, nestojí to za řeč. 

 Vy však, aniţ o tom víte, byl jste, ať uţ vítanou, či nevítanou příleţitostí, ţe jsem 

upadl v pokušení nebýt lʼagneau sans cris uprostřed mnoţství, nýbrţ: býti naprosto sám! Ve 

Vás totiţ (kdo čteš, rozuměj) viděl jsem svou poslední rezervu, jedinou záchranu vítězství 

a boje, a najednou pocítil jsem velikou radost, ţe se mohu odvrátit od skutečných nepřátel 

a namířit zbraň do Vašich pozic… Nevizte v tom následku nějakého tajného hříchu, jak by 

                                                           
106

 Beránek bez křiku, který dává své rouno. 
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v tom snad viděl blbec, který náhodou na státní útraty byl nucen studovat na některé fakultě, 

ani v tom nehledejte zoufalství, ani nespravedlnosti, ani pýchy. Snad Vám napadne 

příslušnější termín. Vy jste to označil skrupulanstvím, ale je to něco jiného. Je to také dobrý 

příklad, ale je to ještě něco jiného… 

 Pauvre ame, cʼest cela!
107

 

 

Vţdy a dobře Váš Jakub Deml 

                                                           
107

 Ubohá duše, to je ono! 
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24. III. 1933 

 

Milý pane Floriane, 

 

chtěje Vám odpověděti hned, píši to v Brně, kde jsem měl práci celý den. Napište sám p. dr. 

Jarosl. Preissovi tak, jak mu to psávám já: 

  

Váţený pane vrchní řediteli, 

 

rád bych s Vámi mluvil ve věci, která by Vás mohla váţně zajímati, i prosím Vás, 

račte mi oznámiti, zdali by to bylo moţno a kterou chvíli a kde. Podotýkám jen tolik, 

ţe se nejedná ani o literaturu, ani o dluhy. 

 

V úctě 

Jos. Fl… 

  

–––––––––––––––––––––– 

 

Kdybyste si přál, napíši to dr. Preissovi sám a jeho odpověď Vám buďto předám, nebo ho 

poprosím, aby Vám odpověděl přímo. 

Já jsem jednou letos přijel do Prahy, abych si s dr. Preissem promluvil, a on právě na 

14 dní odjíţděl, takţe má cesta byla zbytečna. 

U takových pánů je vţdy lépe, kdyţ si člověk jejich slyšení zajistí, kdyţ je napřed 

uvědomí, ba zdá se mi, ţe si této formy i přejí, oni potom člověka přijmou jaksi klidněji. 

Jak vidíte, cestu s Vámi do Prahy zásadně neodmítám, naopak, na loupeţné výpravy 

jezdím rád, ale jezdit nazdařbůh, na to jsem teď v „krizi“, dvě stovky, ba víc by to stálo, 

a kdyby dr. Preiss nebyl doma (to se často stává!), bylo by těch stovek škoda. Taková je moje 

rada. Ţe dám císaři rád, co je císařovo, to uţ víte, proto mne z neochoty a ze skrblictví 

nepodezřívejte, ale bude mně pomalu 55 let, tak jsem opatrnější, jako ten pes, který si spálil 

hubu horkou itrnicí (řečeno po našemu). 

Pozdravuji Vás loajálně a ochotně. 

 

Jakub Deml 
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11. VII. 1933 

 

Prosím Vás, pane Floriane, půjčte mi na 4 neděle francouzský originál Chudé ţeny. 

S pozdravem 

 

Jakub Deml 
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[po 15. 11. 1934] 

 

Pane Floriane, 

 

za Vašeho † bratra Jana slouţil jsem mši svatou 15. XI., jak jsem se dověděl o jeho smrti. Já 

byl týden v Praze a doma mne čekalo Vaše úmrtní oznámení. 

Teď jsem zase v Praze, ale nezůstanu zde. Do Tasova letos nechci. Abyste tomu 

rozuměl: trpím tolik ve své duši, ţe bych z toho zešílel, kdyby Bůh se nade mnou 

nesmilovával. Je to nad mé síly. 

Byl bych se odebral k Vám, ale nedostalo se mi k tomu od Vás ţádného znamení, 

z čehoţ usuzuji, ţe to není vůle Boţí, abych k Vám šel, neboť nikdy jsem nechtěl konat vůli 

svou. 

Za půjčení toho ctihod. Ventury Vám děkuji. – Svůj dům v Tasově budu nucen prodat. 

Věděl byste kupce? 

 

S přátelským pozdravem 

Jakub Deml 

t. č. u arch. Čeňka Vořecha 

Praha, Bubeneč, 

Na Magistrále 

15 
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V Tasově ve výroční 

úmrtní den mé matky, 

tj. 18. března 1935 

 

Milý pane Floriane, 

 

vím, jak máte rád obrázky, a poněvadţ takových, na nichţ by byla nějaká valuta (takhle 

švýcarská!), nemám, přijměte k Vašim zítřejším jmeninám i s touto gramatickou chybou 

aspoň podobizny Pavly Kytlicové, Otokara Březiny a Rainera Marie Rilkeho, které jsme sice 

vydali, ale nikdo jich nechce. Nedáváme tedy z mála, zato však na místa, kde se to zachová 

aspoň pro mouřeníny, kdyţ běloši tím jako luxusem bláznů opovrhují. 

Vás a Vaši rodinu prosím o modlitbu, poněvadţ ve své duši trpím tak surově, ţe sotva 

kámen by to vydrţel. A trvá to jiţ mnoho měsíců. Vy tomu můţete rozumět. 

 

J. D. 
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I. IV. 1935 

 

Milý pane Floriane, 

 

a tak mi, prosím Vás, poraďte jiného umělce pro mé knihy neţ Jana Konůpka! 

 Ten, kdo má naše knihy zdobit, musí nás milovat, tj. musí nás znát spíš, neţ ho 

oslovíme, neboť na počátku bylo Slovo a teprve za ním přišlo tělo (obraz). 

 Pozdravuji Vás i Vaše! Blíţí se Velký pátek, tristis est anima mea usque ad mortem.
108

 

 

J. D. 

                                                           
108

 Má duše je smutná aţ k smrti (Matouš 26,38). 
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[nedatováno] 

 

Píšu sestře Veronice, a rád bych jí poslal ty růţence z Dačic s tím lupením a 2 obrázky. 

Prosím Vás, pošlete mi je, abych je zabalil a dopis svůj přiloţil. Jenţe nemůţete-li mně na ten 

oučel poslat jedno sto halířů na frankaturu, nemusíte mně posílat ani těch růţenců, neboť 

nevyplaceně poslat to nechci. Kdyţ tedy mně po tomto poslovi nic nepošlete, z toho 

pochopím i celou odpověď. 

 

Jakub Deml ruku přiloţil 
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[nedatováno] 

 

Pane Floriane, 

 

pan auditor hodlá a uţ dříve hodlal koupiti kříţ Tobolkům – řídícím do Šebkovic, aby se jim 

revanšoval za ta snídaní, i tázal se mne, co stojí ten lasalettský, jejţ máte. Chcete-li jej tedy 

zpeněţiti, můţete jej panu auditorovi přinést na tu pouť, neb aspoň se podívejte do účtu, co 

stojí. 

 Pozdrav Studiu věrný a zpytácký: 

 

Jakub Deml 
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[nedatováno] 

 

Prosím Vás, kdyby Vám Veronika poslala pro mne list, byste mi ho ještě ten den donesli, 

abych jí uţ jednou mohl psát. Pozdrav. 

 

Jakub Deml 
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[nedatováno] 

 

[…] ţe klecí jest lehkomyslnost, anebo spíše pitomost XIX. a XX. století; avšak ani takto není 

svět ušetřen nepříjemné tísně: orel je sice za mříţemi, ale na jeho brcích leskne se děs výšin – 

tedy jsou! – a jeho oko pálí pohrdáním, které tím lépe zdrcuje, čím je klidnějším. Lidé cítí: 

zvítězili jsme nad ním jen svou lstí, coţ jest podlost, jediná zbraň padouchů a zbabělců. 

 „Ţijeme v době, kdy odváţlivost zla opravňuje k odváţlivosti dobra,“ praví Hello. 

Praví to dokonale, avšak Léon Bloy praví to mocněji. Hella oklamali Dalilou, Léona Bloy 

chytiti nemohou: ten by je zatraceně pohladil! 

 

Toto, milý pane Floriane, jsem Vám chtěl říci, neboť, jako kaţdý blázen, i já ţiju v utkvělé 

představě, Bohu díky, neboť co by člověk na světě dělal? – 

 

Váš 

Jakub Deml 
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5 Závěr 

 

Listy Jakuba Demla Josefu Florianovi patří k nejvýznamnějším dopisům přátelům 

a spolupracovníkům, jako byly listy Otokaru Březinovi, Vladimíru Evermodu Balcárkovi, 

Františku Bílkovi či Matěji Fenclovi. Snaţil jsem se zde nastínit, ţe ediční historie dopisů 

Josefu Florianovi je komplikovaná a informace o ní v sekundární literatuře nejsou vţdy 

přesné. To pramení z objemnosti a nepřehlednosti souboru i z toho, ţe rukopisy byly dlouhou 

dobu nezvěstné (pravděpodobně se poté, co byly Jaroslavem Staňkem opsány, byvše uloţeny 

v knihovně Josefa Floriana v „krabici od margarínu“ /pokud lze uvést tuto informaci babí 

a neliterární/, ztratily).
109

 Ani já jsem se nevyhnul klopýtání. Původně jsem pracoval s opisy 

Jaroslava Staňka bez moţnosti porovnat je s rukopisy, jeţ nebyly mně ani nikomu v mém 

okolí známy. Avšak poté, co jsem 19. 3. 2009 „objevil“ v Brně v archivu rukopisy, které se 

tam soudě podle přírůstkového čísla objevily zřejmě jen dva roky předtím, musel jsem svoje 

metody od základu změnit, a přiznám se, ţe to bylo zpočátku nad moje síly a moţnosti. Snaţil 

jsem se tedy z chyb v edici Jaroslava Staňka poučit a po stanovení edičních zásad, přejatých 

z ediční řady Korespondence Jakuba Demla, připravit soubor dopisů Jakuba Demla Josefu 

Florianovi, jenţ je v úplnosti a v tomto uspořádání zveřejněn historicky poprvé. 

 V poznámkách pod čarou této edice jsem se omezil na překlady cizojazyčných pasáţí. 

Vzhledem k tomu, ţe tato korespondence obsahuje mnoho jmen, zmínek o připravovaných 

knihách a jiných věcných souvislostí, je dalším úkolem pro kniţní vydání tohoto souboru 

dopisů připravit i jmenný rejstřík a podrobnější vysvětlivky. Je také moţné, ţe v pozůstalosti 

Josefa Floriana uloţené v Brně jsou i jiné dokumenty úzce související s tématem mého studia, 

neboť jsem zatím pracoval pouze s kartony 2 a 3, jeţ obsahují Demlovy rukopisy. Soubor 

korespondence se tedy můţe ještě o několik jednotek rozšířit. V tomto smyslu bych chtěl 

v bádání pokračovat, v první řadě bych se rád pokusil zajistit maximální úplnost souboru 

dopisů Jakuba Demla Josefu Florianovi. Dále je v budoucnu potřeba doplnit tuto 

                                                           
109

 K dokreslení informačního zmatku, jímţ jsem procházel, ještě uvádím tyto nepřesnosti: Vladimír Binar datuje 

první dopis Florianovi 22. květnem 1904 (Binar, Vladimír: Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 

2010, s. 254), Alexander Wöll počátek korespondenčního styku datuje do roku 1901 [!], cituji: „Am 1. August 

1904 wurde Deml auf die Kaplanstelle in Babitz (Babice) in der Nähe von Altreisch (Stará Říše) versetzt, was 

schon rein geographisch die Zusammenarbeit mit Josef Florian (1873–1941) erleichterte. Mit diesem hatte er seit 

1901 korrespondiert […]“ (Wöll, Alexander: Leben und Werk (1878–1961). Eine Studie zur mitteleuropäischen 

Literatur. Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2006, s. 55). Toto tvrzení o nic neopírá. Opakuji, ţe není mým cílem 

hledat třísku v oku druhých, nikoli, například práce Andreje Stankoviče (o jehoţ diplomové práci 

o nakladatelství Josefa Floriana ve Staré Říši profesor Horák při obhajobě pravil: „Tato práce nebyla napsána za 

účelem obhajoby diplomové práce.“ Viz rozhovor Jana Venery s Andrejem Stankovičem, Babylon 4, 1994/1995, 

č. 8, 19. 6. 199, s. 3) a Alexandera Wölla mi jsou neustálou inspirací a při setkáních se zářností Vladimíra Binara 

mi přeskakuje hlas jako sýkorce. Kéţ je v těchto mých slovech viděna jen upřímnost. 
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korespondenci o známé odpovědi Josefa Floriana, které se dochovaly v mnohem menším 

počtu neţ Demlovy. Všechny tyto kroky by měly vést k hlubšímu poznání Demlovy 

a Florianovy spolupráce zejména v prvním desetiletí 20. století. A rovněţ by měly směřovat 

ke kniţní edici. Korespondenci mezi Demlem a Florianem i související vzpomínky na Josefa 

Floriana hodlá vydat v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla nakladatelství Dauphin. 
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