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Ve své diplomové práci Listy Jakuba Demal Josefu Florianovi byl Igor Pejchal postaven před 

nelehký úkol. Materiálově obsažný (v současné době celý soubor z let 1903 až 1935 činí 346 

jednotek), leč stále ještě sbírkově neukončený konvolut dopisů, představuje pro literárního 

historika a editora vekou výzvu, neboť je jedním z klíčových vhledů do vztahu nakladatele a 

básníka, který nejen že poodkrývá souvislosti jejich pracovního a lidského, mnohdy velmi 

komplikovaného setkávání, ale dává také možnost porozumět širším souvislostem vlivu, který jak 

Florian, tak Deml postupně získali na neopominutelnou část meziválečné české literární produkce.  

 Odtud je tedy zřejmý smysl a význam práce Igora Pejchala, které jsou neoddiskutovatelné. 

Podstatnou roli pro hodnocení práce hraje samozřejmě způsob edičního uspořádání. Igor Pejchal 

měl výhodu, že se mohl zpočátku opřít o materiál, shromážděný Vladimírem Binarem a opsaný 

Jaroslavem Staňkem v sedmdesátých letech. Východiska a celková představa o daném materiálu 

tedy byla zřejmá od prvopočátku, což je pro každou ediční aktivitu této povahy důležité. 

Podstatné je ale ověření a rozšíření tohoto výchozí konvolutu o početnou archivní jednotku této 

korespondence, uloženou v Moravském zemském muzeu v Brně. Ukázalo se, že archiv skrývá 

nejen originály Staňkem opsaných dopisů, ale také dosud nepřepsané texty, které vhodně doposud 

dostupný, samizdatově zveřejněný svazek doplňují.  

 Pokud jde o zásady edičního postupu, Pejchal zde přiznaně navazuje na dosud zavedenou 

praxi při vydávání Demlovy korespondence (publikace vycházející pod vedením dr. Iwashity 

v nakl. Dauphin a v Literárním archivu PNP), která respektuje zvláštnosti a jedinečnosti Demlova 

způsobu psaní, a to po lexikální i syntaktické stránce. V tomto případě je nutno poznamenat, že 

výsledný editovaný text působí přehledně, přičemž nesmazává originalitu původního podání. 

Poznámkový aparát je z valné míry využit pro překlady zejména německých a latinských textů. 



 Diplomová práce Igora Pejchala tak v tomto základním rozvržení vystupuje jako vhodný 

zásadní krok pro realizaci knižní podoby této edice. Pro její úspěšnou realizaci bude ovšem třeba 

učinit některé drobnější korekce, jako je například sjednocení způsobu zápisu časových odkazů 

v záhlaví dopisů, zejména ovšem realizovat jmenný a pokud možno také věcný rejstřík, které 

v diplomové práci zcela scházejí. Stejně tak absentuje ta část poznámkového aparátu, která by 

ozřejmovala četné zjevné i naznačované souvislosti a vytvořila tak potřebnou informační síť, která 

by tuto korespondenci zejména administrativní, ale také velmi osobní a specifickým způsobem i 

umělecké povahy včlenila do širších literárněhistorických souvislostí. Nezbývá než doufat, že Igor 

Pejchal učiní po svém letitém setkávání s tímto pramenným konvolutem i tento zásadní a finální 

krok. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji – na pozadí srovnání s dosud 

obhájenými diplomovými pracemi této povahy na ÚČLLV – klasifikaci velmi dobře. 
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