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PRVNÍSLOVO 

Dopis Jakuba Demla D. P. Josefu Ševčíkovi 

z 24. srpna 1906 

Důstojnému panu auditoru Josefu Ševčíkovi, faráři a -
v Babicích! 

Chtěl jsem, milý příteli, za hořejší spojkou "a" napsati "básníku", 
ale nenapsal jsem toto slovo, z jistého důvodu, ačkoli mně 
napadlo a já je uznal. Což teprve ti skutečně něčím jsou, o kterých 
se to jaksi úředně tvrdí - ? a také jsem nechtěl, aby se zdálo, že 
tento dopis zamýšlí něco jiného než poctíti Vás důvěrou. 

Běda! o mé osobě bylo konstatováno, že jsem ne-li zrovna a 
vždy "básník", tedy "spisovatel". Ale věc tato jest velmi povážlivá 
- - - Tímto oficielním pojmenováním odsuzuje publikum člověka 
kjakémusi doživotnímu, ba i posmrtnému vězení - publikum 
odstraňuje člověka, jak se to stává při nemocech nakažlivých ... 
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Publikum jako by tím řeklo: nevěřte jeho bolesti a chvále a 
haně a pravdě: to je básník- a takový člověk je přemrštěný .... A 
tak se stává, že Básníka počítají mezi Svaté, je-li zločinec, a mezi 
zločince, je-li svatým: jen na tom záleží světu, aby Básníka 
osamotnili ... Neznám krutější tyranie a smutnějšího osudu nad 
osud určený Bohem Básníkovi. 

Osud mé první knihy a osud mých článků po časopisech mne 
rozesmutňuje. .. Což pak to jsem chtěl, aby mne zařadili do 
literatury. Aby mne katastrovali - a třeba i pro věky? Co mi 
záleží na tomto odhadu a na těchto odhadovačích! Co je mi po 
tomto či jiném stavu, co je mi po starých či mladých, co po 
národě? Nemluvil jsem k duším? 

I stačí mi jediná duše- a jediné duši stačím já ........... Neboť 
když dva se najdou, jest to nový vesmír ..... , s kterým počítá i 
Bůh.... Vyznamená-li někoho Básník, má to cenu, kterou 
odhadneme poněkud, řekneme-li, že jediná duše, kterou Básník 
najde, stačí mu za celý národ ... Neboť Básník je- člověk. .. a jeho 
naděje jsou zmocněné silou jeho zraku a ostatních smyslů a 
hrůzou jeho žalů .. Co chce, leč nesmrtelnost? Ó, básník je velice 
málo "idealním ", jak ho nazývají posměšně, neboť usiluje o 
nesmrtelnost těla a nesmrtelnost země.... o věčnost 

pomíjejícího ..... Za letní noci letí hvězda; básník, který to vidí, 
řekne, že se roztrhlo nebe, a ihned dá se do pláče, poněvač si 
uvědomí, že nikdo (v tom jeho slově) neuvidí slávu, kterou on 
viděl, a bolest, kterou tím vyslovil ... Jedině tím, že je náboj 
zavrtán a ucpán, roztrhne skálu. Jedině tím, že je sláva a bolest 
vyjádřena jedním, úzkým, ukrytým slovem, dotkne se srdce: ó 
rouhači, ó lenivci, kteří řeknou o Básníku, že je 

. l ~ ' nesrozumzte nym .... 
Raději chci milovati jednoho, než ukazovati se všem. Raději 

chci mluviti k jednomu, než pro všechny psát. Výsledek je 
v případě prvém vždy čestnější a větší a silnější a čistší .. 
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Bůh Vás opatruj, jak si přejete, a odměniž Vás za mne, jak 
zasluhujete - mně pak ať ponechá jednu strašnou bolest, je-li jí 
potřeba k prospěchu duchovnímu mně nebo někomu jinému ... 
Modlete se za nás oba. 

Váš Jakub Deml 
In Vigilia Sti BartholomaeiA. D.1906 
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POČÁTEK DÍLA V PROCESU 

Vstoupit do díla Jakuba Demla znamená vystavit se nebezpečí. 

(Vladimír Binar: Čin a slovo) 

Zorientovat se v díle Jakuba Demla (1878-1961), které zahrnuje asi sto třicet 

původních knih a tisků, překlady, časopisecké publikace a obrovskou, z velké části 

nezpracovanou a rozptýlenou rukopisnou pozůstalost, není snadné. Od 20. let 20. 

století dodnes vzniklo několik studií či "orientačních popisů" tohoto díla, které ho 

otevřely a umožnily vidět jako celek vnitřně sjednocený, vrostlý do kulturní tradice a 

zároveň korespondující s poezií a myšlením současníků i následovníků. Po 

Vítězslavu Nezvalovi, Bedřichu Fučíkovi a Miloši Dvořákovi to byly zejména studie 

Vladimíra Binara, později Josefa Normona Rostinského. V době, kdy dokončuji tuto 

práci, se připravuje do tisku rozsáhlá monografie od německého slavisty Alexandra 

Wolla. 

Bezprostřední neodborný i odborný ohlas, který vyjadřují recenze či posudky, 

však dokládá, že orientaci často postrádali i čtenáři jednotlivých Demlových knih. 

Obtíže, které při četbě zakoušeli, se stávaly příčinou dlouhodobého odsudku, 

marginalizace a nepřijetí. Tyto obtíže však mohou posloužit také jako ukazatel 

Demlova specifického způsobu budování jednoty vlastní výpovědi. Zkoumání 

překážek i pozitivních ukazatelů významového sjednocení Demlova díla (a tím 

základních vodítek k četbě) je vlastním úkolem této práce. 

Binarovy, Fučíkovy a Rostinského studie prokázaly, že Demlovo dílo je 

vnitřně silně provázané. Vstoupit do jedné knihy Jakuba Demla proto znamená dostat 

se do labyrintu odkazů na knihy další. Ačkoliv se těmto referencím nemohu vyhnout, 

materiálovým těžištěm mé práce jsou pouze dvě knihy a rané časopisecké texty a 

rukopisy (zápisníky a korespondence) z doby, kdy Deml se svým dílem také sám 

začíná: tedy z let 1896-1907. Ačkoliv texty z tohoto období zmiňuje literární historie 

spíše okrajově a pohlíží na ně jako na pouhou přípravu k Demlovým vrcholným 
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knihám, může právě tento počátek výborně sloužit jako východisko pro studium 

Demlova stylu psaní i stylu čtení. 

Deml si v této době sám formuloval svůj úkol, hledal a intenzivně 

propracovával svůj jazyk a styl. Převážná většina textů z této doby je v podstatě 

exegezí Bible, děl Otokara Březiny a Františka Bílka. Ty v koncentrované podobě 

čtenáři ukazují, jak básník sám čte druhé a jakým způsobem jejich výpověď zapojuje 

do své vlastní. Stručným přehledem tvůrčích postulátů a interpretačních postupů, jak 

je on sám formuloval v denících a časopiseckých statích, do Demlova díla 

vstoupíme. 

První syntézou kritických snah, básnického kréda a biblické exegeze Je 

Demlova první kniha Slovo Otčenáše Františka Bílka (1904). V samostatné kapitole 

věnované této knize se pokusíme o experiment: budeme konfrontovat dva čtenářské 

postupy, které v prvním případě znemožní a v druhém umožní vidět, jak Deml svou 

výpověď buduje a významově sjednocuje. A to nejen uvnitř jedné knihy, ale i 

s přesahy do díla budoucího. 

Básník v této době snad víc než kdy jindy obnažuje svůj "styl čtení" 

v teoretické podobě. Tento styl se však ozřejmuje i jinak, prakticky. Texty Demlovy 

první básnické knihy Notantur Lumina vznikaly postupně v několika fázích. U 

poloviny z padesáti textů knihy se dochovaly časopisecké verze, někde i verze 

rukopisné, a to umožňuje sledovat básníkovu práci jako proces. Navíc knihu 

Notantur Lumina, která v tomto období postupně vznikala, autor integrálně 

přepracoval při reedici v roce 191 7, a tím opět vyznačil intence své práce. 

Zkoumáním těchto změn a textových variant se zabývá další samostatná kapitola. Při 

procesu změn přitom budeme sledovat tvarové i motivické konstanty Demlova díla. 

Na Notantur Lumina se tedy podíváme jako na knihu-vzorník a knihu-dílnu. 

Základní postup je dán: Zachytit v "textech počátku" jednak přímo 

formulovanou tvůrčí a kritickou koncepci, jednak "přímou akci" - zejména 

v editorských zásazích do vlastních textů - a vzájemně je konfrontovat. Oba tyto 

čtenářské experimenty jsou doloženy souborem textových příloh obsažených ve 

zvláštním sešitě. 

Závěrečná kapitola Tři texty v procesu pak sleduje proměny próz Znamení ve 

snu, Sen jeden svítí a Láska z knihy Notantur Lumina. Básník je přepracovával a 
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přesazoval do různých knih a souvislostí v průběhu celého díla. Tyto tři sondy do 

díla demonstrují, že v období počátků v letech 1896 až 1907 se ustavily konstanty 

Demlova stylu a že v té době básník ztvárnil základní prožitky, k nimž se bude vracet 

celý život. 

Vzhledem k povaze Demlova díla nevychází tato práce z jednoho předem 

daného teoretického modelu. Podstatnou inspiraci zde poskytují myšlenky a postupy, 

které vzešly z pražského strukturalismu a sémiotiky (Mukařovský, Červenka, 

Hausenblas, Jakobson), hermeneutiky a recepční estetiky (Jauss, Iser). Mnohem 

důležitějším ukazatelem však byla v tomto případě literární praxe: kritická a zejména 

ediční. Právě první čtenářské ohlasy specifikují překážky, na něž cestou Demlovým 

dílem může čtenář narazit. První edice Demlova díla je zase dosud nejnázornějším 

popisem díla a specifické problematiky, která se k němu váže. Od této dvojí praxe 

proto vyjdeme. 
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CHAOS, MLHA A TMA 

Ale jakmile se věci před našimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a rytmu, je to 
znamením, že jsme zbloudili z cesty a že jdeme v bažinatá místa rozkladu ... 

OTÁZKY 

N esrozumitelnost, či neporozumění? 

(Otokar Březina: Zasvěcení života) 

Nic se nepřirovnává. 

(Petr Kabeš: Odklad krajiny) 

O díle Jakuba Demla se psalo jako o díle neznámém, nepochopeném či nezařazeném, 

anebo jako o díle nepochopitelném a nezařaditelném. O díle Jakuba Demla se také 

psalo jako o díle zamlčovaném a umlčovaném. My však vyjdeme od ohlasů, které o 

něm hovoří jako o díle nesrozumitelném. 

O nesrozumitelnosti či neporozumění hovoří už první reakce na Demlovy 

knihy. O jeho třetí knize Notantur Lumina (1907) jeden z prvních čtenářů, 

schvalovatel z biskupské konzistoře, před sto lety napsal: 

Obdržev rukopis, dal se referent ihned a to s nemalou chutí do čtení nových básní autora, jinak 

již v písemnictví katolickém osvědčeného. Ale brzy se přesvědčil, že tu pouhé čtení nedostačí a že 

třeba jest čtenáři básně ty studovati, aby jim porozuměl a smyslu jejich se dopátral. Proto zdvojnásobil 

svou pozornost a snažil se co možná proniknouti napřed ku hlavní myšlence každé básně, vypátrati 

význam a vztah básnických obrazů a obratů neobvyklé dikce této poezie, jakož i sestrojiti logickou 

souvislost vět a myšlenek, aby aspoň poněkud vystihl intenci básníkovu a porozuměl obsahu jeho 

tvorby zajisté hlubokomyslné a vážné. Ale bohužel nepodařilo se mu to, takže ani při opětném, 

bedlivém čtení nebylo mu možno dopátrati se smyslu a rozumu básní těch. Referent tedy přinucen jest 

vyznati se naprosto neschopným, aby mohl o básních těch a hodnotě jejich nějaký úsudek pronésti. 

Tolik jen odvažuje se tvrditi, že není v nich obsaženo zajisté ničeho, co by ze stanoviska víry a mravů 

závadným bylo, takže by se jim z této stránky mohlo uděliti "imprimatur". Otázka, pro koho by se 
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tisknouti měly a komu a jak by mohly prospěti, zůstává tu ovšem nerozřešenou; jediný pan autor bude 

zajisté znáti čtenáře, jimž by spis tento zůstal knihou nezapečetěnou. 1 

Rozpaky a ironie nejmenovaného posuzovatele jsou zřetelné. Citát ukazuje 

kolísání nejen v posouzení básnické hodnoty, ale i srozumitelnosti knihy- pisatel se 

necítí kompetentní porozumět obsahu básnické sbírky (přesto neváhá rozhodnout o 

její "nezávadnosti"), dokonce pochybuje o existenci čtenáře, který by jí porozumět 

mohl. 

Obdobná situace se opakuje i v posudcích literární kritiky. Nepodepsaný 

recenzent časopisu Obzor, do něhož v téže době Deml přispíval, charakterizuje knihu 

NotanturLumina takto: 

Je to poezie vizionáře, který nenalézá dosti slov, obrazů a obratů ani v řeči sebe vytříbenější a 

do krajnosti exaltované, aby vystihl celou hloubku a šířku básnické své intuice a podal ji způsobem 

přístupnějším. Bude mu jistě rozuměti a dovede i nadšeně a dle zásluhy oceniti tajůplné krásy těchto 

jeho rapsodií básník Březina a jeho škola, nám však, bohužel, uznáváme, není dáno do hloubek těch 

proniknouti. Jen v několika kusech, kdy básník ztlumil vzlet své obrazivosti a snížil se ke mluvě 

obvyklé, rozchází se nám závoj mlhy, jež tůně, dálky a výše jeho poezie obestírá, že i my se můžeme 

pokochati nevšedními věru myšlenkami, horoucím citem a plamennou dikcí těchto básní veršem i 

prózou a chápeme náladu, která mu je vnukla. Nemá to býti výtka. Každý pěvec ať svou notu zpívá. 

Některou po něm zazpíváš hned, jinou se musíš učiti. A tak i kniha J. Demlova chce být studována, 

meditována, nejen na rychlo přelistována a pak odložena? 

Za oněch "několik kusů", v nichž "rozchází se nám závoj mlhy", cituje 

recenzent ze závěrečné prózy souboru, nazvané Básník: 

Když se řekne o někom, jejž není možno pominouti mlčením, že je nesrozumitelný, jest to tak, 

jako by se řeklo o vodě, stromu a ohni, že jsou k ničemu: a teprve tento oheň (připravující na př. 

oběd), tato voda (tekoucí na př. na mlýn), tento strom (poskytující právě ovoce či stín), že užitečny 

jsou. Ale což víte, komu Básník připravuje oběd, komu pohání mlýn, komu skýtá ovoce a stín? 

Recenzent z Obzoru k těmto slovům dodává: "Viděti z tohoto úryvku, že Deml 

dovede psáti i srozumitelně." Neopomíjí přitom fakt, že tu Deml píše "srozumitelně" 

o domnělé Básníkově nesrozumitelnosti. Naopak se zdá, že právě tato Demlova 

reflexe brání posuzovateli mluvit o nesrozumitelnosti ostatních míst knihy naplno 

(viz přiznání "vlastní nedostatečnosti"), takže i závěrečné přání, "aby Musa jeho 

1 Posudek neznámého autora, zaslaný J. Demlovi v dopise z biskupské konzistoře v Brně 9. srpna 
1906, uveřejnil Deml sám ve své knize Pro budoucí poutníky a poutnice - s. 228-229 
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častěji se takto ne snad snížila, než čtenářstvu přiblížila," a nabádání k "umírněnosti" 

tu jsou korigovány slovy "nechceme mentorovati". 

Z druhého posudku se zdá, jako by v knize samé byl obsažen rozpor mezi 

srozumitelností a nesrozumitelností, případně výpovědí přímou a nepřímou, jejíž 

hlubiny čtenář jen tuší, anebo v tomto bodě věří jinému čtenáři, "zasvěcenci", 

například "Březinovi a jeho škole". 

Rozpor mezi jednoznačně kladným hodnocením celku a neschopností či 

nemožností toto hodnocení celkem (tedy nejen explicitními místy) objasnit a podložit 

recenzent vysvětluje "vlastní nedostatečností". Ale i toto vysvětlení se (v posudcích 

obou) jeví jako nedostatečné, a v druhém případě jen prozatímní: oba pisatelé hovoří 

o bedlivém, v prvém případě však neúspěšném studiu knihy, recenzent z Obzoru 

dokonce slovy "kniha chce být studována, meditována" stanovuje porozumění jako 

úkol, nárok, který na čtenáře klade sám Demlův text. 

Vylíčenou situaci nelze vysvětlit nekompetencí posuzovatelů. S obdobnými 

potížemi se totiž setkáváme i v projevu F. X. Šaldy. O jeho erudici přitom není 

pochyb, navíc vřelá vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla z let 

1913-19283 svědčí o tom, že si v mnoha podstatných otázkách rozuměli. 

Šalda v roli kritika o svém příteli - v poměru k produkci vlastní a v poměru 

k produkci Demlově -téměř mlčel.4 Ono převažující mlčení o Demlově díle však 

nelze vykládat jako mlčení o někom, koho Šalda považoval za bezvýznamného, 

anebo za "zločince", který je hoden této formy zatracene. Z dochované 

korespondence mezi Demlem a Šaldou je naopak zřejmé, že vzájemná vřelost a 

přátelství vyvěrá z oboustranné sympatie a úcty k literární práci a tvorbě toho 

2 Srov. R. [redakce?]: Jakub Deml Notantur Lumina. Obzor 1907, č. 7, s. 166 
3 Šalda 1969: 322-409 
4 Šaldova bibliografie uvádí u Demlova jména 8 položek- vlastně jen 5 z nich se týká Demlových 
knih 
5 Takovou zatracující funkci přisuzuje Šalda mlčení ve své studii O takzvané nesmrtelnosti díla 
básnického (Šalda 1937: 16-17): "Způsobte, aby jména zločinců nebyla ani vyslovována ústy, ani 
psána a jmenována v tisku a na papíře, pohřběte je v anonymitě naprosté a úplné, nevzpomínejte jich 
ani vzdechem, utopte je v naprostém mlčení a zapomenutí, opisujte je jen značkou nebo číslem, a jistě 
zmenšíte, byť o malinké procento, nebo snad jen o zlomek procenta, kriminalitu. Víc než všechno 
ostatní děsí lidi být pověšenu nebo pohřbenu za živa v žaláři hluše: bez jména, bez sebe menší stopy 
po sobě zanechané ... " [kurzívy F. X. Šalda] 
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druhého. 6 Pokud Šalda v 1 O. a 20. letech o Demlovi veřejně mluvil, vždy jeho tvorbu 

podporoval a chválil.7 Analytická stránka jeho demlovských statí se však omezuje na 

několik postřehů nebo jen na krátký citát. 

Jednu za svých podrobnějších statí, pojednávající o Hradu smrti (1912) a Mých 

přátelích (1913), uvádí Šalda slovy: 

Není mně všecko jasné v Demlově "Hradu smrti": nad lecčíms leží mlha nebo tma, ale mlhu a 

tmu rozezvučují tu často světelné paprsky jedinečné krásy, síly a hloubky. Deml jest nesporně básník, 

básník opravdový a leckdy i vzácný; básník, který má svůj svět, své poznání i svůj výraz. 8 

Tento úvod a možná i závěr článku, vyjadřující nedostatečnost slov tváří v tvář 

Demlově knize ("Jeho dvě knížky daly mně něco, co vzpouzí se etiketě a jménu, ale 

není proto méně skutečné: naopak, jest to co nejblíže duchové skutečnosti samé."\ 

možná vysvětluje Šaldovo mlčení o díle Jakuba Demla. 

Jeho stať přitom nelze redukovat jen na citované pasáže- Šalda se tu například 

pozitivně zmiňuje o Demlově kompozici, jež se ze zpětného pohledu jeví jako jeden 

z klíčových problémů ohlasu Demlova díla-, nicméně v jejích prvních dvou větách 

se "v malém" opakuje základní situace z posudků předchozích: pisatel dílo oceňuje, 

přestože mu "není všecko jasné" a přestože "nad lecčíms leží mlha a tma". Slovo 

"mlha" tu zaznívá v ohlasech už podruhé a nikoliv naposledy. 

Logická souvislost? Vztah k Březinovu dílu? Etiketa a jméno? 

Nesrozumitelnost patří k leitmotivům i stereotypům ohlasu Demlova díla - ovšem 

mezi význačnými autory 20. století není tato situace ojedinělá. Podstatné je, že téma 

nesrozumitelnosti nastolil sám Jakub Deml (mimo jiné právě v próze Básník), že se 

jím už ve svém raném díle sám vážně zabýval, že na ně svou polemikou (která se 

6 Z Šaldovy iniciativy například Deml přispívá v roce 1917 do nově založeného časopisu Kmen, a 
ještě v roce 1925 Šalda Demla vyzývá ke spolupráci v časopise Tvorba: "A chci, abyste šel s námi. 
Naše fórum budiž i Vaše fórum a náš boj Váš boj. Prosím, abyste hned do prvního čísla poslal nějaké 
básně nebo krásnou prózu; a přispíval vůbec do listu pravidelně."- Dopis ze 17. 9. 1925, kurzíva F. 
X. Šalda (Šalda 1969: 404). 
7 Situace se radikálně změnila ve 30. letech, po Demlově zveřejnění Mého svědectví o Otokaru 
Březinovi- Šalda se cítí knihou napaden, ve své reakci se proti zveřejněným výrokům o vlastní tvorbě 
ohrazuje, a tehdy také poprvé vyslovuje silné výhrady k dílu Demlovu. (O vývoji vzájemného vztahu 
obou spisovatelů podrobněji pojednává úvodní stať K. Neradové aJ. Němce ke Vzájemné 
korespondenci F. X. Šaldy aJ. Demla (Šalda 1969: 322-328). 
8 F. X. Šalda: Jakuba Demla Hrad Smrti a Moji přátelé. Česká kultura, 16. 5. 1913 
9 F. X. Šalda: Jakuba Demla Hrad Smrti a Moji přátelé 
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primárně týkala ohlasu díla Březinova) přistoupil - a právě vývoj jeho díla 

v "přípravné fázi" ukazuje, že je intenzivně hledal nějaké praktické řešení. 

Pozoruhodné je také konkrétnější určení potíží uvedených tří posuzovatelů. 

První čtenáři totiž stáli před Demlovými knihami poprvé bez opor a stáli před 

úkolem je nějak představit a zhodnotit. Jejich zkušenost není zprostředkovaná. 

Všichni tři se zjevně snažili pochopit intenci knih. Neměli zlou vůli, ale ocitali se 

v nejistotě, nebo přinejmenším nenalezli kontext, do něhož by Demlovy texty vřadili. 

Knihy, na které reagovali, byly nejen u Demla, ale i v soudobé české literatuře 

nové coby útvary spojující různé žánrové a druhové postupy: Notantur Lumina -

sbírka veršů a básní v próze, často kombinovaných, část knihy také obsahuje řetězec 

sentencí či aforismů; Hrad smrti - snová próza s několika výraznými tematickými 

přeryvy, rámovaná "záhadou nalezeného rukopisu"; Moji přátelé - básně v próze 

jiného typu než v Notantur Lumina10
• Tyto knihy se proto "vzpouzejí etiketě a 

jménu" už proto, že jejich tvar lze sotva k něčemu přirovnat. Porovnání a jeho 

jazyková podoba přirovnání či metafory je přitom nejobvyklejší způsob myšlení a 

vyjadřování o literatuře. Roman Jakobson11 mluví o metaforické povaze metajazyka, 

který obtížně vystihuje metonymický, "kontextový" aspekt jazyka popisovaného 

díla, a tak snadno redukuje dílo pouze na jednu z jeho složek, jež zdaleka nemusí být 

složkou dominantní či určující. Právě v tom by mohla spočívat hlavní potíž 

Demlových posuzovatelů. 

Výjimečnost citovaných výpovědí "prvočtenářů", jež se Demlovy 

ne/srozumitelnosti tak či onak dotýkají, spočívá v tom, že o ní nemluví jako o 

nesrozumitelnosti jednoznačně. V tomto bodě zůstávají nerozhodné a snaží se potíže 

s textem specifikovat: 

První čtenář nenachází logickou souvislost vět a myšlenek, tj. nedokáže 

rozeznat sjednocující linii či princip výstavby knihy. Postup, který zvolil, tj. hledání 

hlavní myšlenky a posléze i vztahu a významu jednotlivých významů a obratů, se 

neosvědčil. 

10 Básněmi v próze nazval texty Notantur Lumina sám Jakub Deml v reklamním textu na obalu knihy 
Rosnička z roku 1912 
11 Roman Jakobson.: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. (Jakobson 1995: 72-73) 
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Druhý čtenář vkládá klíč k porozumění do rukou Březinovi a jeho škole- to je 

bližší hypotéza "neznámého jazyka", kterému se třeba naučit, aby čtenář porozuměl i 

Demlovi, je to rovněž hypotéza o adresátovi. Zároveň však říká, že kniha chce být 

studována a meditována - odhaluje tak možnou intenci knihy vést čtenáře k jinému 

než navyklému způsobu četby. Mohlo by to tedy znamenat, že se smyslu čtenář 

dobere "uvnitř" knihy, což je jiný postup než hledat ho vně, například u Březiny, 

jako v bodě předešlém. Tento čtenář posléze také nachází místa "srozumitelná", 

z nichž jedno cituje. Upozorňuje tím na jednu stopu, jež vede k porozumění "uvnitř" 

knihy samé. 

F. X. Šalda v souvislosti s Hradem smrti a Mými přáteli nemůže Demlovy 

knihy charakterizovat pomocí "etikety a jména", tj. nemůže jejich smysl vystihnout 

přirovnáním, jež se svou podstatou obrací "vně". Mimo citovanou pasáž Šalda opět 

hovoří o výstavbě, konkrétně kompozici Demlových děl. 12 

Obtíže s porozuměním se tedy týkají výstavby, resp. formy Demlových knih a 

jeho vztahu k literární tradici, zejména k dílu Březinovu. U Šaldy se vedle 

problému porozumění objevuje problém s dorozuměním: Šalda nastoluje téma 

nepopsatelnosti Demlových děl pomocí běžných způsobů pojmenování. 

12 "A nejen básník, okřídlený norec do azuru (tmavého azuru, který jest jen obrácená bezedná propast) 
jest Deml, nýbrž i do značné míry umělec, tj. uvědomělý duch formový, který komponuje, staví, řadí 
strategicky po zákonu nejvyšší ekonomie a účelnosti své prostředky. způsob, jakým jest vytvořena a 
do konce knihy udržena fikce nalezeného rukopisu, jakým připomínají se vědecké zásady kritického 
editorství, jakým jest osvětlován a interpolacemi řešen text, ukazuje na ducha stylového, u něhož není 
rozporu mezi vůlí a intelektem." (F. X. Šalda: Jakuba Demla Hrad Smrti a Moji přátelé)- K tomuto 
citátu nutno dodat, že podobný ostentativní kompoziční rámec je v Demlových knihách postupem 
spíše ojedinělým. Z korespondence navíc vyplývá, že tento rámec byl dodán vlastně až ex post. 

15 



CHYBY A NEDOSTATKY 

Nemá formy, nemá kázně. Věty se bortí a rozlamují. 

Metaforické příkrasy odrazují nesrozumitelností. Naivní a nekritický. 

Neumí třídit. Ryzí impulsiv. Vypjatý a zkreslující subjektivismus. 

Vstoupil do literatury pod vlivem ... 

Po F. X. Šaldovi už kritici neopakují "není mně všecko jasné". Naznačené hypotézy 

o možných příčinách nedorozumění se staly přímými výtkami. O nesrozumitelnosti a 

jejích možných příčinách se pak mluví, jako by šlo o "objektivní vlastnosti" díla. 

Odvozenost od Březinovy poetiky (v raném díle; v jedné kritice Mých přátel 

naopak uvidíme, že Březinovo dílo fungovalo i jako norma, které Deml "nedostál"), 

neuspořádanost, nesourodost, tvarová nekázeň se staly trvalými motivy recenzí a 

ohlasů spolu s dalšími "chybami", které zrekapituluji v této kapitole. 

Kritiky beztvarosti se Demlovi dostávalo nejdříve pro jeho knihy, kterým se 

obvykle říká deníkové, ale přesnější (ač obecnější) je mluvit o knihách 

dokumentárních: slovo deník totiž navozuje dojem lineárního chronologického 

uspořádání13 . Takových knih je však u Demla málo, a zpravidla se o nich ani jako o 

denících nehovoří, jde o práce memoárové či kronikářské jako Hlas mluví k slovu 

(1926) a Mohyla (1. vyd. 1926). V dokumentárních knihách Pro budoucí poutníky a 

poutnice, Domů, řada Šlépějí či Mé svědectví o Otakaru Březinovi navíc deníkový 

zápis v první osobě představuje jen jednu z mnoha užitých forem, častým 

komponentem těchto knih je například dopis (odeslaný či přijatý). A tyto knihy také 

13 O Šlépějích jako o původní Demlově formě píše Vítězslav Nezval: "Rád bych se zmínil o formě 
Šlépějí, o té originelní formě, kde nic nebrání životu, aby tam dělal bezprostřední záznamy jako 
seismograf. Šlépěje není ani deník, Demlovi by se zdálo být jistě otroctvím pokládat za svou 
povinnost starat se systematicky o dny, jak se před ním vlekou. Šlépěje nejsou ani časopis, třebaže 
v nich čteme poznámky o knihách, dopisy Demlových přátel, Šlépěje nejsou dokonce ani takzvanými 
intimními zápisky, neboť není člověka, jenž by se dovedl cudněji vyhnout intimitě, než je Jakub 
Deml, třebaže se dovíme o něm, že tolikátého či tolikátého obědval to a to. Šlépěje jsou básnický 
útvar, jehož se zúčastňuje život co nejbezprostřednějším záznamem, útvar, v němž rozloha života se 
rýsuje zvláště bohatě, neboť Deml nezkresluje život žádnou apriorní formou, naopak odhaluje jeho 
zdánlivou ne logičnost, jeho ukrutně výstřední tvář tím, že klade vedle sebe ve zvláštních úhlech 
záznamy o nejrůznějších stránkách života. Lyrismus, dokumenty, polemiky, to vše se střídá 
v Šlépějích a dává nám vskutku nahlížet do nadreality života." (Vítězslav Nezval: Rodný kraj v díle 
Jakuba Demla; citováno ze souboru Trialog, viz Binar 1996: 177) 
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nelze ztotožňovat s Demlovými rukopisnými deníky a zápisníky, jež jen dosvědčují 

stylizovanost a výraznou kompoziční aktivitu v dokumentárních knihách. 

První Demlovou knihou stylizovanou výrazně dokumentárně byla Rosnička 

(1912). S. K. Neumann přivítal knížku s nadšením, mezi svá vřelá slova14 však vložil 

i radu: 

Nicméně zdá se mi, že pan Deml a někteří jeho bývalí či dosavadní přátelé vzali si příliš k srdci 

příklad Léona Bloye. Přál bych jim více českého soustředění do sebe, více snahy o lyrický výraz a 

ukázněnou formu ... 

Jako odpověď této poznámce o formě zaznívají slova protidemlovského 

pamfletu Antonína Ludvíka Stříže z roku 1915: 

A ví se přece, jak úzkostliv jest P. Deml, aby byl původním. Ale kdyby o nic jiného nešlo než o 

toto, mohli bychom sami P. Jakuba Demla uspokojiti. Knihy jeho docela nejsou napodobením Leona 

Bloy, ani formou. Formy P. Deml už vůbec nemá, protože nemá kázně ... 15 

Kritika nedostatku formy však postihla i Demlovy knihy na první pohled 

nejstylizovanější a nejpropracovanější, jako jsou Moji přátelé a Miriam. Kritik Naší 

řeči (1917) mluví v recenzi Mých přátel o nedostatku souvislosti a zborcení větné 

linie. 

Prósa Demlova při vší pečlivosti, kterou věnoval svým větám, nedostihuje však oné hudební, 

měkce plynoucí a skvěle rytmisované prósy, kterou známe z moderních českých essayí a básní 

v próse, Březinových aj. V jeho básnických drobnůstkách jsou věty, které se čtou dobře, ale velmi 

často narazíme na věty, které nemají linie, bortí se a rozlamují v tříšť slov beze vší rytmické 

souvislosti, anebo se zase kupí v těžkopádné, vleklé a jakoby slepované útvary beze všeho půvabu 

slovního .. .'"6 

Březina je zde užit jako vzor "správnosti", který má demonstrovat Demlovu 

"chybu", avšak věcně vzato, je tu konstatován strukturní rozdíl mezi Demlovým a 

Březinovým prozaickým slohem: Demlův projev se v tomto srovnání jeví jako málo 

plynulý, přetržitý. 

14 Mj. slovy: "Tohle mohl napsati jen veliký básník. Tohle mohl napsati jen dobrý člověk.'' (srov. 
Neumann: Setkání s Katolíkem. LN 20, 1912, č. 243, 4. září, s. 1-2 ); Deml recenzi přetiskuje s vlastní odpovědí 
v knize Pro budoucí poutníky a poutnice. 
15 Tato výtka se týkala knih Rosnička, Domů a Pro budoucí poutníky a poutnice. Viz Antonín Ludvík 
Stříž: Decenium P. Jakuba Demla. Nova et vetera 14., 1915, s. 25 
16 nepodepsaný článek Jakub Deml, Moji přátelé (Naše řeč 1917: 300) 
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V souvislosti s Demlovými výrazovými prostředky se v Naší řeči opakuje 

tvrzení o nesrozumitelnosti, o hledanosti jeho metafor (které jsou zde považovány 

za prostředky zkrášlující). 

Jeho metaforické příkrasy se většinou vyznačují onou hledanou nuceností, tak příliš a dávno 

známou z básní našich dekadentů-epigonů; působí na oko zdáním původnosti, myšlenkové hloubky a 

rafinovanosti, ve skutečnosti však odrazují nesrozumitelností, zatemňujíce spíše představu, než aby ji 

objasňovaly ... 17 

A nakonec Je tu výtka nestylovosti, nejednoty, zlomů neJen v rovině 

rytmicko-melodické, ale i v rovině pojmenování: 

A však ani v tom není u básníka slohu a jednoty, a strojenost a zdánlivá rafinovanost jeho 

výrazu prolamuje se na mnohých místech výrazy, při nichž se nelze ubránit dojmu všednosti, ba 

triviálnosti. (Černý kořene, není možno, abys se tady tak roztahoval, s. 20. Tvá rána jest vykrvácená, 

vyšvechtalá, str. 12. Hvězda dopadla s nebe, až to vyšplíchlo, str. 44 aj.). Hledaná strojenost 

kombinovaná s neméně dělanou naivností výrazu jsou jediné význačné rysy jeho slohu. 18 

O nejasnosti a nestavebnosti, o potřebě tvaru, kázně, výběru, řádu, rytmu 

mluví také Ame Novák ve své (celkově "pochvalné") recenzi lyrické Miriam: 

" ... doposud chybí tomuto básnickému srdci schopnost tvárná, která by náměty, nesporně 

bohaté a vděčné, zhnětla, zmohla, zvládla. Umění počíná se tam, kde látky zmocní se výběr, řád, 

kázeň, kde improvizaci neúprosně si podrobí rozvaha a rozmysl, kde valící se proud lyrický jest 

semknut rytmickým živlem. Jakub Deml však nevybírá, nýbrž podružné staví zcela volně vedle 

podstatného ... V knize Miriam, která pouze na začátku vykazuje jakýsi pokus o stavbu, vznikají z toho 

přímo nejasnosti a mlhoviny ... " 19 

Nejostřeji formulovaná stanoviska o Demlově díle i osobě padla po uveřejnění 

Mého svědectví o Oto karu Březinovi (1931 ). Kniha pobouřila čtenáře především 

řadou soukromých "časových" názorů na soudobé společenské i literární dění, jež 

Březina vyslovil pouze v důvěrných rozhovorech, a zřejmě je nehodlal zveřejnit, 

nazývaje je "pravdami okamžiku". Deml však ve své knize podal všechny, "malé" i 

"velké" pravdy svého celoživotního přátelství s Březinou v jejich neustálenosti, 

proměnlivosti, v napjatém dramatu. Knihu pojmenovanou jako svědectví, "mé 

svědectví" (tedy ani jako obhajobu, ani obžalobu), přijali kritici coby urážku 

17 (Naše řeč 1917: 300-301) 
18 (Naše řeč 1917: 301) 
19 Arne Novák: Jakub Deml, Miriam (Lumír 45, 1917, s. 326-328) 
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Březinova majestátu?0 Mnozí jmenovaní se cítili napadeni a měli potřebu se bránit

příkladem může být kniha Oty Rambouska Básník Otakar Březina a Jakub Deml 

(1931) nebo Jana Vrby Otakar Březina a jiní přátelé v mé paměti (1932). S těmito 

projevy kontrastovalo vystoupení Karla Čapka: 

Na Otokara Březinu je Jakub Deml svědkem poněkud naivním; ale pokud mohu podle svých 

zkušeností soudit, není svědkem křivým ... Soudnější a taktnější přítel Březinův by byl lépe než Jakub 

Deml rozlišil, co z projevů jaroměřického "starého z hory" náleží básníkovi a co náleží jeho malému 

prostředí; Deml nám zkreslil Otokara Březinu ne tím, že by k jeho slovům něco neprávem přidal, 

nýbrž tím, že nedovedl třídit. Je škoda, že Jakub Deml, jeden z Březinových nejbližších, mu 

neprokázal lepší službu; ale není v zájmu historické ani mravní pravdy, aby legenda o jaroměřickém 

světci byla vykupována těžkou křivdou na jeho nekritickém svědkovi. 21 

Karel Čapek tu hájil Demlova Březinu proti kolektivně stvořené a sdílené 

představě nadpřirozené bytosti, k níž označení "Březina" přilnulo už za básníkova 

života. Ale zároveň proti Demlově knize postavil vlastní (zdá se, že kolektivně 

sdílenou) představu o tom, jak se má psát. Čapek se zastal Demla-osoby, jeho 

domnělého názoru a svědectví, ale tímto způsobem též zneuznal Demla-básníka i 

Demla-kritika (píše, že je naivní, nekritický). 

Tato zkušenost ukazuje, že u Demlových dokumentárních knih se čtenáři 

nejčastěji "zapomínají ptát", zda rozumějí. Jako by jediným podstatným měřítkem 

Svědectví a dalších dokumentárních knih byla věrnost ověřitelným faktům. Přitom 

gesto, kterým Deml posílá do světa své nejintimnější prožitky, je krajně 

nesamozřejmé a na porozumění apeluje. 

Nad Svědectvím a jeho autorem definitivně zlomil hůl i Šalda, a to byl soud do 

značné míry rozhodující, autoritativní a později také kanonizovaný: 

Deml je také básník- neodvolal bych nic z toho, co jsem o něm kdysi napsal - ale básník 

podvědomí, bez intelektuálného uvědomení a intelektuálné kázně, ryzí impulsiv, člověk chvilkových 

nápadů, jemuž blesk na vteřinu osvítí cestu, aby hned zhasl, a Deml upadl pak do příkopu.22 

V roce 1935 pak Šalda explicitně hovoří o absenci tvaru a roztříštěnosti 

Demlova psaní: 

20 Bedřich Fučík: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. In: Setkávání a míjení (Fučík 1995: 381-390) 
21 Karel Čapek: Svědectví o Jakubu Demlovi. Lidové noviny 39, 1931, 20. 9. 
22 Z nové básnické literatury o Březinovi. Šaldův zápisník IV, č. I, s. 24-35 
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Durychovi v lecčems cestu ukázal Jakub Deml, básník františkánské něhy (Moji přátelé) a 

vizionářské hrůzy (Hrad smrti), ale sám se ovšem zákonně celého tvaru málokdy dobral, často 

roztříštěný pustou všedností a stravovaný malichernou zlobou. 23 

Ačkoliv Šalda zprvu nenacházel etiketu a jméno, tyto jeho etikety - ryzí 

impulsiv a básník františkánské něhy - se vžily a v literární historii se udrží 

nadlouho. 

Jako o "labyrintu pahodnot a hodnot" mluví koncem 50. let o Demlově díle Jiří 

Brabec. Vedle tradiční výtky "nekázně tvárné" se tu objevuje teze o tom, že 

v Notantur Lumina byl Deml ,Ještě hojně poplaten březinovskému symbolismu", i 

o tom, že "neumí své zážitky a dojmy objektivizovat". U Brabce také nacházíme 

motiv subjektivismu, dalšími autory později hojně opakovaný: 

Důsledky jeho subjektivismu nalézáme zejména v pozdějších svazcích sborníku Šlépěje (I

XXVI., 1917-1941 ), v nichž reakcionářská zuřivost nabyla vrchu. 

Jiří Brabec pak shrnuje básníkův význam takto: 

Z rozsáhlého odkazu nebude tedy mnoho stránek, které jsou pro dnešek a zítřek odkazem 
v• • 24 
Zlvym ... 

Teze o nesourodosti, beztvarosti, neuvědomělosti, subjektivitě Demlova díla 

se pak stává i kodifikovanou informací o autorovi v Lexikonu české literatury 25
. 

V hesle Jaroslava Meda se veřejnost už v 80. letech po dlouhé době (do poloviny 60. 

let a pak znovu od počátku 70. let se o Demlovi takřka nepsalo, patřil k autorům 

"zakázaným") setkala s nejpodrobnější souhrnnou informací o Demlově díle. Fakta 

se zde však prolínají s míněním: 

Jeho kniha Mé svědectví o Otakaru Březinovi byla pro autorův vypjatý a zkreslující 

subjektivismus ostře odsouzena bezmála celou českou kulturní veřejností. 

V této formulaci má prioritu sekundární informace (odsudek knihy kulturní 

veřejností), od níž je teprve odvozena informace "primární" (vypjatý 

subjektivismus). Heslo přitom jiný popis nebo informaci o Svědectví nepodává. 

V souvislosti s jinými dokumentárními knihami se opět mluví o "až chaotické 

23 Zápisník VII, 1935, s. 170 
24 -jb- /=Jiří Brabec/: Jakub Deml. Literární Noviny 8, 1959, č. 44, s. 5 
25 Jaroslav Med: Jakub Deml. [lexikální heslo] In: Lexikon České literatury 1, A-G. (Med 1985: 
526-530) 
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tvarové nesourodosti", o Šlépějích pak, že byly sestavovány "bez zjevnějšího 

kompozičního zřetele": 

V této Demlově deníkové produkci nacházíme významná básnická i prozaická díla, ale také 

efemérní a trapné malichernosti, což bylo způsobeno básníkovým vypjatým subjektivismem. 

Lexikální heslo také mluví o počáteční odvozenosti Demlovy poetiky od 

poetiky Březinovy, o Březinově vlivu, a ani zde se neuvádí, kterých děl a postupů se 

tento vliv týká: 

Deml vstoupil do literatury pod vlivem O. Březiny. Poměrně záhy si však uvědomil nemožnost 

vyslovit svůj lidský osud březinovskou poetikou. 

Na Šaldův obraz ryzího impulsiva navazuje Jaroslav Med i názvem své 

monografické stati o Demlovi Velký z popudlivého plemene básníků ... "26
. Ta 

nastoluje další návratné téma ohlasu Demlova díla: vnitřní rozpor Demlovy 

osobnosti (bez rozlišení literární postavy, autora a žijící osoby Jakuba Demla). Silný 

důraz na "rozdvojenost", vnitřní "konflikt" či "rozepři", nebo "dvojdomost" přitom 

odporuje Medově snaze formulovat Demlovo sémantické gesto (,Jakási 

nesouvztažnou souvztažnost všeho se vším"), jež je nejobecnější kategorií 

významového sjednocení díla27
. 

Výtky Demlovu dílu se přirozeně netýkají jen stylu a smyslu jeho psaní. 

Kritikové nejednou mluví o Demlovi z pozic ideových a mravních, aniž by bylo 

někdy jasné, nakolik přitom vycházejí z díla (či jeho části). Zvláště hranice mezi 

studiem Demlova díla a snahami vyrovnat se s jeho osobností bývá v psaní o Jakubu 

Demlovi nejasná- už proto, že nejpodrobnějším informačním zdrojem o Demlově 

životě je to, co o sobě básník napsal sám. 

Samostatnou a bohatou kapitolu tématu Deml představuje prověřování či 

dosvědčování básníkových charakterových kvalit a občanských postojů (týkající se 

Demlova působení za okupace - toto téma bylo nastoleno po válce, znovu pak 

v šedesátých letech a po roce 1989 se vrací). Opakují se pokusy o psychoanalytickou 

diagnostiku Demlovy osobnosti, o rodinnou či sexuální anamnézu28
• Příkladem 

26 Jaroslav Med: Spisovatelé ve stínu (Med 1995: 69-85) 
27 Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu (Jankovič 1992: 18) 
28 Z tezí freudovské psychoanalýzy vycházejí například stati Milana Exnera (Exner 1998, 2000) či 
Martina C. Putny (Putna 1998) 
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soudu z morálních či ideových pozic mohou být některé formulace Jaroslava Meda 

("prosluje nechutně antisemitskými výroky, jejichž nenávistnost nemá s křesťanskou 

snášenlivostí nic společného či "Nedostatek pokory stál, zdá se, i u kořenů Demlova 

často až nenávistného vztahu ke skutečnosti i ke smrti"; Med 1994: 69 a 82) či Jiřího 

Brabce (v roce 1959 letech hovořil o Demlově reakčnosti a o tom, že Demlovi 

"fašistická ideologie v některých teoretických punktech nebyla docela cizí", v 90. 

letech se zabývá básníkovými výroky v kontextu antisemitské literatury v době 

okupace29
). 

Tyto přístupy jsou pro chápání Demlova díla rovněž podstatné. Otázky a 

některé odpovědi jsou zde však dané už před četbou (například o antisemitismu je 

předem jasné, že je špatný- ptát se na skutečný smysl Demlových protožidovských 

výroků je tváří v tvář obětem holocaustu nemravné). Varovným příkladem jsou 

soudy Václava Černého. Josef Mlejnek uvádí, že se "Václav Černý v diskusích nad 

Pamětmi v osmdesátých letech dokázal přiznat k tomu, že od Jakuba Demla vlastně 

nikdy žádnou poezii nečetl... "30 

29 Ve studii Antisemitská literatura v době nacistické okupace (Brabec 2002: 297) poukazuje na 
konkrétní výroky ze Šlépějí XXV a XXVI a jejich doslovné, propagandistické pochopení dokládá i 
poukazem, že "v antisemitských listech byly hojně citovány pasáže zejména z knihy Mé svědectví o 
Otokaru Březinovi". 
30 Mlejnek 2005; stejně Václav Černy odpověděl na přímou otázku, zda od Demla něco četl, i 
Bedřichu Fučíkovi (ústní sdělení Vladimíra Binara, který byl svědkem jejich rozhovoru) 
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CELISTVÝ KOSMOS 

Jak by měla vypadat kritika, která by uměleckému dílu sloužila a nezabírala jeho místo? 

Především je zapotřebí věnovat víc pozornosti formě. 

(Susan Sontagová: Proti interpretaci) 

Jaká lžíce, podle toho se nabere. 

(Otokar Březina v Demlově Mém svědectví o Otokaru Březinovi) 

ODPOVĚDI 

Všechno souvisí, simultánní výstavba, 

tvar, struktura, tradice ... 

Zvláštnost recepce Demlova díla není dána jen vnějšími okolnostmi a zásahy. Pro 

přijetí Demlova díla je podstatná také interaktivní povaha Demlova psaní. Adresáti 

díla se stávají jeho aktéry a jejich odpovědi či reakce vstupují do díla. Tím jsou 

narušeny obvyklé mechanismy "neosobního", distancovaného psaní o literatuře. 

Ohlasy na Demlovo dílo, které vznikají v jeho průběhu, mají často rysy silného 

osobního angažmá. Recenze či referát pak může mít charakter obrany, sebeobrany, 

hanopisu, dopisu, vyznání, které už na něco reagují a také mohou počítat s reakcí. Za 

Demlova života se nevedou ani tak polemiky či diskuse o Demlovi jako přímo 

s Demlem. Jeho dílo nutí čtenáře k odpovědi nebo k jiné formě účasti. 

Nezúčastněnému (například čtenáři recenzí, navyklému na rutinní a neosobní 

referáty) se pak mohou jevit výsledky takové osobně pojaté literární komunikace 

příliš exaltované a snad i uzavřené, interní. 

A nakonec je tu ono úskalí neuchopitelnosti či nepopsatelnosti Demlova díla, 

nemožnosti ho jednoduše přirovnat k nějaké dosavadní zkušenosti (alespoň v české 

literatuře), a takto zprostředkovaně s ním navázat vztah a představit ho. Proto jsou 

pisatelé o Demlově díle nuceni hledat nový jazyk. 
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Společný rys následujících odpovědí na již uvedené otázky či námitky je 

jediný: neupírají Demlovu dílu ani jeho osobě integritu, naopak ji postulují a hledají. 

Záměr nebo účel těchto textů přitom může být velmi odlišný. 

Po Neumannovi a Šaldovi, kteří na počátku 10. let na Demlovo dílo upozornili, 

ho na stránkách Lípy, Kmenu a Ženských listů obhajuje a propaguje Anna Brtníková. 

Ve svých recenzích Šlépějí soustavně upozorňuje čtenáře na myšlenkovou i formální 

návaznost a celistvost dosavadního Demlova díla: "Před léty vydal Jakub Deml 

knihu "Budoucím poutníkům a poutnicím". Šlépěje jsou jakýmsi jejich 

pokračováním."31 
" •.• psáti o jedné z jeho knih znamená míti na mysli celé jeho dílo, 

nebot'- abych užila vlastních slov básníkových- u Jakuba Demla všechno souvisí.32 

Brtníková řeší otázku, jak o Demlově díle adekvátně mluvit, tím, že z něj hojně 

cituje, některé její recenze se spíše podobají koláži z básníkových výroků. Nechává 

mluvit dílo samo. 

První práce zaměřené na soustředěný výklad Demlovy tvorby vytvořili kritici a 

literáti z okruhu časopisů Tvar a Akord na sklonku 20. let. Miloš Dvořák, Bedřich 

Fučík (později a v menší míře i Rudolf Černý a Jan Zahradníček) se pokusili 

vyznačit její tradici, vnitřní vývoj a zákonitosti. Miloš Dvořák, znalec Březinova 

díla, vidí v Demlově básnické prvotině Notantur Lumina (později První světla) 

právoplatné navázání na Březinovu poezii, upozorňuje na příbuznou obraznost obou 

básníků, jež se ale u Demla "přelila" do formy jeho raných básnických próz a zcela 

samostatně se rozvinula v Hradu a Tanci smrti.33 Fučík zas porovnává Demlovo 

pojetí země, smrti a lásky s pojetím Máchovým: a na tomto motivu ukazuje základní 

rozdíly mezi oběma básníky, například Máchovu "vlast" a Demlovu konkrétní 

rodnou krajinu.34 

31 Brtníková 1918: 800 
32 Brtníková 1919: 526-527 
33 Srov. Dvořák, M: Básnický odkaz Březinův a jeho dědic. Tvar 2, 1928, s. 275-285 
34 Bedřich Fučík: Jakub Deml (1938/1939: 182-192); pohled na motiv země v české básnické tradici 
Fučík rozvinul a rozšířil ve své pozdější studii Píseň o zemi z 80. let (Fučík 1994: 401n.) 
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Tito kritici především opakovaně upozorňují na formu35 Demlových knih. 

Fučík i Dvořák proti výtce roztříštěnosti Demlova pohledu i projevu poukazují na 

simultánní výstavbu obrazů, jež směřuje k sjednocování zobrazované skutečnosti. 

Dvořák si ve svých rozborech Hradu a Tance smrti všímá také výstavby Demlovy 

věty i kompozice celých snových próz. V těchto analýzách navíc interpreti zkoumají 

vnitřní vývoj díla i jeho souvislosti s předchůdci a následovníky.36 Jan Zahradníček 

charakterizuje Demlova verše v souvislosti s jeho dílem prozaickým. 3 7 

K Demlovu dílu se coby kritik vracel i Vítězslav Nezval38
. Ve stati Básník 

(1928) postihl ve zkratce Demlovu imaginaci, která pracuje k neustálé metamorfóze 

("Sklep během času je schopen státi se románem vraždy či smrti, stařenou, 

smrtelným hříchem nebo padoucnicí."), i dramatické "přechody mezi světlem a 

tmou". Nezval rovněž mluví o celistvosti tohoto díla: 

Jitro Mých přátel, noc Tance smrti, den Mohyly, venkov a andělská Miriam, město a ďábel 

prózy Kostel, to jsou okraje souhvězdí, na nichž je napjat tak celistvý kosmos Demlova díla.39 

V přednášce Rodný kraj v díle Jakuba Demla (proslavené v roce 1934) mluví 

Nezval o Jakubu Demlovi jako .o básníku-objeviteli. Nezval zde zdůrazňuje 

básníkovu schopnost vidět souvislosti, jeho "originelní vnímání skutečnosti", snové 

vidění a asociativnost. Také Nezval si všímá formy (dokonce i v souvislosti se 

Šlépějemi). Právě ve formě spatřuje základní rozdíl mezi Březinovou a Demlovou 

poetikou: 

Vidíme, že přes blízkost Březiny a Demla je mezi způsobem, jimž básni, veliká propast. 

Březina vycházel z tradičních forem a svým originálním uměním je přehodnotil v něco nového. Deml 

vychází spíše než z literárních forem z pocitu života a nadstavbou tohoto pocitu života je jeho výraz. 

Přes krásu vět, jež nalezneme ve všech Demlových dílech, můžeme se klidně domnívati, že se Deml o 

tuto krásu nestará, že mu jde mnohem spíše o to, stát se nástrojem k vyjádření dosud nikým 

35 Jak uvidíme dále, forma je klíčovým slovem v Demlových vlastních úvahách o uměleckém díle a 
těsně se u něj přirnyká ke slovu styl. Toto pojetí se shoduje s pojetím stylu a formy ve studii Pavla 
Trosta "K obecným otázkám stylu": "Specifický problém uměleckého stylu spočívá v problematice 
formy v uměleckém díle. V umění nabývá forma zvláštní váhy, aniž se tím odcizuje obsahu nebo jej 
pohlcuje. V umění dochází k sémantizaci formy a forma je "prověrkou" díla." (Trost 1995: 67) 
V tomto smyslu používám slov styl a forma i v této práci. 
36 Srov. např. Fučík1928/29; Dvořák 1928 a 1935 
37 Zahradníček 1938: 76-80 
38 Nezvalovy články a studie o Demlovi shrnul Vladimír Binar v cyklu Trialog (Nezval- Deml
Holan)- srov. Binar 1996 
39 Binar 1996: 172 
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nevyslovených pocitových vzrušení. Chtěl-li Březina na Demlovi literární rámec, vidíme, že mu 

zůstala nejprogresívnější stránka Demlova díla cizí.40 

Nezval mluví také o formální neustálenosti Demlova díla, obvyklé způsoby 

členění (verš, rým a rytmus) považuje za brzdu, nikoliv impuls Demlovy inspirace.41 

Jako celek pojímá dosavadní Demlovo dílo i první knižní monografie Znáte 

Jakuba Demla? Jana Bartoše Bělčického z roku 1932, která má však funkci 

popularizační (a opět obrannou - vychází rok po vydání Demlova Svědectvz), je 

určena středoškolské mládeži. Bartoš reprodukoval "obsahy" a vlastní myšlenky 

Demlovy a poprvé se pokusil utřídit básníkovo dílo podle druhového i 

"hodnotového" hlediska. 

Ve 30. letech vzbudilo Demlovo dílo i zájem strukturalistů: tedy opět kritiků či 

vědců zaměřených na otázky stylu, formy, struktury a na celek. Roman Jakobson a 

Jan Mukařovský vyjádřili nadšení nad Demlovým Zapomenutým světlem v čtenářské 

anketě Lidových novin42
, Jakobson v korespondenci Demlovi ohlašuje studii o 

Zapomenutém světle, kterou však nepublikoval43
. 

Na paralely Demlovy poetiky s barokní prózou, konkrétně s kázáními Františka 

Matouše Kruma (Demlovy meditace) a Ondřeje Františka de Waldta (který podobně 

jako Deml mísí jazyky a etymologizuje) pak upozornil Josef Vašica v knize České 

literární baroko: příspěvky kjeho studiu z roku 193844
. 

Paralelita a cykličnost (60. až 80. léta) 

Poválečná konkretizace Demlova díla byla limitována dvěma okolnostmi: 

1. Deml za svého života vydal mnoho publikací Gen původních knih a tisků 

vyšlo 12945
) v nízkých nákladech a v náročné úpravě. Jejich reedice začaly ve větší 

40 Binar 1996: 177 
41 Binar 1996: 180 
42 Nejzajímavější kniha 1935; LN 43, 1935, č. 601, 1. 12., příloha II 
43 Ještě dopise J. A. Vernerovi z 25. 2. 1957 Deml píše: " ... Roman Jakobson sháněl mé Zapomenuté 
světlo, a protože je nesehnal, dal si je fotograficky reprodukovat a poslat na svou adresu do Ameriky. 
Přirovnává prý mne ve své studii k Dostojevskému a- Diderotovi..." - Jakobsonova bibliografie však 
studii o Zapomenutém světle neobsahuje 
44 Vašica 1995: 226,236,331 
45 Viz B. Fučik a V. Binar: Zpráva o uspořádání díla Jakuba Demla. Rukopisy VBF Praha, 1981 ,. 72n. 
(Autoři vycházejí z několika demlovských bibliografií, z nichž poslední zpracoval Jiří Dostál- srov. 
Zpráva, s. 43) 
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míře vycházet až po roce 1989, ale ještě v roce 2006 je větší část Demlova díla 

obecně nedostupná. 

2. Deml byl po roce 1948 autorem zakázaným: jeho texty se tedy nevydávaly, 

nebyly přístupné ve veřejných knihovnách a málo se o nich psalo. 

Kuncova Česká literární bibliografie 1945-196346 uvádí u Demlova jména 

pouze příspěvky k polemice o Demlově činnosti za okupace z let 1945-1948, z let 

50. jen dva jubilejní články47 a žádnou zmínku z roku 1961, kdy Deml zemřel. 

Ačkoliv v té době několik vzpomínek přece jen vyšlo, disproporce mezi významem 

díla a mlčením o něm je obrovská. 

V polovině 60. let bylo tedy Demlovo dílo znovu "objeveno" a opakovaně 

představováno coby neznámé. Takže interpreti mu byli opět vystaveni bezprostředně 

a sami si k němu razili cestu. První článek z té doby uveřejnil Jiří Němec na 

stránkách časopisu Tvát8
. V letech 1967-1971 vyšlo také několik reedic a výborů, 

kolem nichž se poprvé začalo diskutovat o způsobu pořádání a vydávání Demlových 

děl49 • Tak přirozeně, z praktické potřeby vyvstalo téma výstavby a ustrojení Demlova 

díla. 

"Tvářisté" - Němec, Hejda a Lopatka - zdůrazňovali rovnocenné postavení 

Demlových literárních "perel" i "banalit" v celku díla. "Vše má v tomto díle své 

oprávnění: jako skladebný element, bez něhož - ať je to motiv banální nebo 

jedinečný- si nelze Demlovo dílo představit, nic z něho nelze vyloučit."50 

Představa paralelity51 a rovnocennosti všech částí Demlova díla, postavená 

proti výběru pouhých "vrcholů", opět zdůrazňovala celek Demlova díla a oponovala 

soudu o Demlově "nevybíravosti", který nejuhlazeněji vyjádřil Karel Čapek. Touto 

představou se však ještě nelze vyrovnat s problémem kompozice a členění Demlova 

46 Česká literární bibliografie 1945-1963. Dodatky k dílu A-M, Národní knihovna, Praha 1964 
47 -jb- /=Jiří Brabec/: Jakub Deml. Literární Noviny 8, 1959, č. 44, s. 5; Karlín Josef: Již osmdesátka J. 
Demla. Lidová demokracie 1958,20. 8., s. 2 
48 Jiří Němec: Básník, který nezná svého jména (Němec 1964) 
49 Zbyněk Hejda: Jakub Deml, Rodný kraj. Tvář 3, 1968, č. 1, s. 53-55; odpověď jednoho z 
pořadatelů: Miloš Dvořák: Zasláno. Doplněk k pojetí Díla Demlova. Tvář 1969, č. 3, příloha s. XIII.
XV. 
50 Hejda 1968: 55 
51 Srov. též pozdější Lopatkovu studii Paralelita okraje a středu (1990), kde je výrazem paralelita 
postihována "autorská cesta" mj. Demlova 
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díla, jenž nebyl pouze problémem škatulek literární historie, ale především 

praktickým úkolem pro editory díla: vysledovat podstatné spoje i předěly tohoto díla. 

O takový vnitřní popis usiloval Vladimír Binar ve svých pracích, které v hutné 

podobě shrnul v syntetické studii Neznámé arcidílo Jakuba Demla. Také Binar -

podobně jako kritikové z Tváře- zdůrazňoval celistvost díla, ale uvnitř tohoto celku 

vyznačil časové a prostorové vztahy, které z něj činí vnitřně spojitou a zároveň 

členitou kompozici či strukturu. 

V Binarově pojetí je podstatná časová dimenze, která se však nekryje 

s jednosměrnou chronologií: 

... přesto, že Demlův román duše sleduje chronologii života svého tvůrce a v této chronologii se 

rodí, je vzpourou ústředního hrdiny proti ní. V kompozici celého díla se to projevuje jako jeho trvalé 

utkvění v počátku, dílo začíná stále znova, vyvíjí se v cyklech. Deml jako by se zavrtával do každého 

svého předmětu, obhlíží jej ze všech stran a úhlů, časových i významových, neustále přestavuje 

skutečnost vnitřní i vnější v nový nečekaný útvar ... , až vše splyne v nedílný celek. 52 

Cykly Demlova díla, jež nelze ztotožnit s "tvůrčím obdobím"53
, se soustředí 

kolem ústředních bodů, za něž Binar považuje knihy Hrad smrti (1912), Mohyla 

(1926) a Zapomenuté světlo (1934). V čase "reálném" se pak odehrává děj textů 

deníkových, jejichž spojujícím elementem je neustálá přítomnost "ústředního hrdiny 

a postav dalších". U Binara se setkáváme s novým pojetím Demlova díla, s pojetím 

dynamickým. Nevybírá z díla "horší" a "lepší", ale snaží se dílo rozčlenit podle jeho 

vlastních vnitřních kritérií. 

K Demlovi se v 60. letech přihlásili i básníci a spisovatelé: například Bohumil 

Hrabal antologií Bohumil Hrabal uvádí ... výbor z české prózy, do níž zařadil úryvek 

ze zapomenutého Zapomenutého světla. Hrabal si opět všímá Demlovy formy, 

vnitřního členění této knihy, ve které "Deml na tak malých plochách dovedl 

rozpoutat všechny formy psané, od anekdoty k vnitřnímu monologu, od naturalismu 

k pomněnkově modré lyrice mariánského kultu" (Hrabal 1967: 7). Hrabal také 

Demla přiřazuje k vyhraněnému kontextu: sny Karla Jaromíra Erbena, Neruda, 

Herrmann, Ladislav Klíma, Holan, Weiner, Hašek, Kafka. Podobný kontext mu 

později přisoudil i Jindřich Chalupecký. 

52 Vladimír Binar: Neznámé arcidílo Jakuba Demla (Binar 1971: 193) 
53 Termínu "tvůrčí období" užívá Jaroslav Med v Lexikonu české literatury 
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Po roce 1971, kdy Binarova studie vyšla, krátké období pootevření Demlova 

díla veřejnosti končí. V 70. a 80. letech nicméně vznikají mimo proud oficiální 

literární vědy nejvýznačnější monografické práce, publikované v samizdatu nebo 

v zahraničí. 

V letech 1977-1983 vydávají Bedřich Fučík s Vladimírem Binarem ve 

strojopisné edici Rukopisy VBF Praha Dílo Jakuba Demla, koncipované do čtrnácti 

svazků. Dílo se tak poprvé představuje jako celek v relativní úplnosti (v řadě Šlépějí 

a jiných deníkových knih však editoři vybírali), v komponovaném a komentovaném 

uspořádání. Toto uspořádání je podrobně popsáno a zdůvodněno ve Zprávě o 

uspořádání Díla Jakuba Demla54
, která dosud nejpodrobněji Demlovo dílo mapuje a 

dokumentuje (obsahuje také bibliografii Demlových publikací). Paralelní komentáře 

k jednotlivým svazkům Díla lze přirovnat ke studii na pokračování, jež obhlíží 

jednotlivé fáze Demlova díla z různých stran: z pohledu biografického, tvarového, 

z pohledu motivických dominant určité fáze díla. 

Oba editoři Díla v téže době samostatně zpracovávají syntetické studie o celku 

díla Jakuba Demla. V roce 1978, sto let po Demlově narození, vzniká první 

strojopisná verze rozsáhlé studie Bedřicha Fučíka Orientační popis některých 

Demlových krajin a Vladimír Binar vydává ve Wiener Slawistischer Almanach studii 

Jakub Deml, básník tragičnosti české individuality. V téže době také poprvé 

vycházejí v samizdatové edici VBF vzpomínky knihaře Stanislava Vodičky Básník 

Jakub Deml v Tasově. 

V roce 1981 byl v edici Petlice poprvé publikován portrét Jakuba Demla od 

Jindřicha Chalupeckého, později přiřazený ke studiím o Richardu Weinerovi, 

Ladislavu Klímovi a Jaroslavu Haškovi v souboru Expresionisté. Chalupecký sleduje 

Demlovo dílo a osobnost chronologicky, a jak ukazuje název celého souboru, 

zajímají ho souvislosti jeho tvorby s jinými solitémími autory téže doby a místa. 

Komparativní zřetel, který důrazem na tradici razili poprvé kritici z Tvaru 

Dvořák a Fučík a v němž Vladimír Binar a Jindřich Chalupecký nezávisle pokračují, 

je jedním z pilířů disertační práce Josefa Normona Rostinského z roku 1981 Jakub 

Deml 's Proximity to the Czech Avant-garde55
. Ačkoliv tato monografie vznikala 

55 Za seznámení s touto prací děkuji Josefu Vojvodíkovi 
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v izolaci od soudobého studia Demlova díla v Československu, patří dosud 

k nejpronikavějším popisům Demlova díla. Rostinsky chronologicky rekapituluje 

Demlův život i dílo ve vztahu k dobovým ideám a hnutím, současně sleduje vývoj 

jeho stěžejních témat a poetických postupů a jejich vztah k poetice avantgard, 

samostatnou kapitolu věnuje dobovým východiskům i filozofickým souvislostem 

tohoto díla a nakonec rekapituluje některé Demlovy konstantní postupy, jako je 

snový záznam, etymologizace, pojmenování, automatické psaní (a jeho kontextový 

charakter) a vizuální metafora, zabývá se též výstavbou Demlovy věty. Rostinského 

sémiotický přístup se zdá pro Demlovo dílo mimořádně vhodný (ukazuje se, že 

Demlovo dílo básnicky vlastně předjalo otázky, kterými se sémiotika zabývá). Opět 

nezbývá než litovat, že Roman Jakobson nerealizoval svou plánovanou studii o 

Zapomenutém světle. Je možné, že v takovém případě by se recepce Demlova díla 

ubírala zcela jinými cestami. 

V roce 1985 vzniká monografie Jiřího Oliče, publikovaná o dva roky později 

v Knihovně Střední Evropy, a později knižně pod názvem Čtení o Jakubu Demlovi. 

Tato práce je koncipována chronologicky a biograficky, dílo je pro ni druhotné. 

Slouží jako chronologický přehled Demlova života i jeho práce, přičemž (vzhledem 

ke svému čtenářskému zaměření) neuvádí vždy zdroje jednotlivých faktů. 

Od poloviny 80. let, kdy se Demlovo jméno objevilo v Lexikonu české 

literatury, začalo postupně pronikat do tisku. V roce 1989 vyšla podeváté knížka 

Moji přátelé, od roku 1990 vyšly další reedice Demlových knih. Práce a články o 

Demlově díle a životě však spolu během 90. let převážně nekorespondovaly, jako by 

si každý badatel prošlapával cestu k Demlovi sám. 

V této době vycházejí ve větší míře i práce vzpomínkové a biograficky 

zaměřené: oficiálně vycházejí jak vzpomínky Stanislava Vodičky (1991, 2001), tak 

prózy bývalého tasovského starosty Karla Švestky (Pastely, 1995, souborně pak 

Couvání do času, 1997). Beletristicky pojal svou životopisnou kapitolu o Demlovi i 

bývalý tasovský učitel JosefPěnčík v knize Hledání ráje (1996). 

Po roce 1989 vychází oficiálně též práce Jindřicha Chalupeckého, k větším 

autorským medailonům patří též zmíněné práce Jaroslava Meda, Martina C. Putny a 

doslov Vladimíra Binara k souboru Miriam- Moji přátelé. 
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V prvním desetiletí 21. století už není na místě mluvit o Demlově díle jako o 

zamlčovaném nebo neznámém. Akademická literární věda tohoto básníka 

přinejmenším "vzala na vědomí" - Demlovo jméno se objevuje v učebnicích, 

dějinách, slovnících, v odborných studiích i v publicistice. Na této úrovni má ovšem 

jméno Deml stále punc legendy a skandálu: zřejmě i proto, že není všeobecně 

dostupné a známé jeho dílo. 

Věcný popis Demlova díla pokračuje ve studiích konkrétních Demlových knih, 

textů i tvárných postupů. Tak vznikly studie o jeho denících jako žánru (Pospíšil 

1992), o prózách Demlova prvního tvůrčího cyklu a jejich stylizacích (Merhaut 

1994), o dialogickém principu v knize Moji přátelé (Kořená 2003), o Demlově užití 

písma a poetice jeho snů (Langerová 1999, 2005), o ženské symbolice a pozdně 

modernistické poetice textu Nebe se jiskří mlékem (Woll 2004), o různojazyčnosti 

Zapomenutého světla (Mareš 2003) a jeho motivické výstavbě (Balík 2005), o 

mnohoznačnosti jména Miriam ve stejnojmenné próze (Cardová 2005). 

Trvá však ediční problém a s ním i neobeznámenost s celkem Demlova díla. 

V reedicích vyšel z díla jen zlomek. Spory o to, v jaké podobě by mělo být dílo 

prezentováno, dosud nepřinesly žádný výsledek. 56 

Jazyk popisu: Prvky a vztahy, prostor, kniha 

Práce, které nepřejaly určitý hotový teoretický koncept a s ním i jazyk, ho musely 

samy najít. Řešily přitom problém, jak Demlovo dílo co nejpřesněji a zároveň co 

nejjednodušeji popsat. Už jsme několikrát narazili na problém metaforického 

způsobu vyjadřování o literárních dílech, které se zaměřuje na prvky a nepostihuje 

vztahy, zaměřuje na pojmenování a opomíjí kontext, jak to formuloval Jakobson. 

Jiným způsobem postihla týž problém Susan Sontagová ve stati Proti interpretaci 

(1964): 

Zaměřena na umění, interpretace znamená, že se z celku díla vytrhávají určité prvky (X, Y, 

Z atd.). Úkol interpretace spočívá vlastně v překladu. Interpret říká: Podívejte, vždyť X je (nebo 

znamená) ve skutečnosti A! Y je ve skutečnosti B! Z je ve skutečnosti C! (Sontagová 1994: 2) 

56 Srov. např. polemiku M. C. Putna: Vydávat Demla? Jak snadné! LtN 7, 1996, č. 22, s. 7 a odpověď 
Jiřího Oliče.: Vážený paneM. C. Putno ... LtN 7, 1996, č. 25, s. 5; jednotlivé přístupy a názory na 
vydávání Demlova díla shrnul Stanislav Škoda v Hostu 7/2005 
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Postup, o němž mluví Jakobson i Sontagová, ilustruje následující pasáž, která 

popisuje Notantur Lumina: 

První Demlova sbírka básní a básní v próze, kniha, z níž mu vzniká nárok na označení 

"básník" v tradičním smyslu (protože jinak psal až na výjimky vše jiné než verše) je knihou do značné 

míry žákovskou. Zahlcuje nás množstvím březinovských obratů a terminologie: první osoba plurálu 

(rozumí se "my, silní, bratři"), Bratři, Vítězové, země, mé zahrady, "milovali jsme", Bolest, Světlo, ba 

Nová Země, "nový tajemnější život", "zástupy Tvé věčně narozené" atd. 

Deml samozřejmě není pouhým epigonem, ani v této knize. Demlovské jsou obrazy z venkova, 

skřivani, jásání, děti, tiplice, sestřička, snaha být co nejkonkrétnější, zaměřit se na VĚCI. ( ... ) 

Celá tato kniha je velmi, a velmi vědomě, "literární". Většina textů je obtížně srozumitelných, 

vír obrazů březinovských i demlovských se točí v kruhu a na hlubinu nám sestoupit nedovoluje. 57 

Interpret zde registruje a klasifikuje prvky (zejména lexikální, gramatické) 

"březinovské" a "demlovské"58
. Přitom zkresluje proporce, protože nad perspektivou 

"my" v Demlově knize velmi výrazně převažuje perspektiva ,,já", motiv bratří je 

v Notantur Lumina okrajový, mnohem výraznější je zde motiv sestry (u Březiny je to 

naopak). Motiv světla a Nové země v Notantur Lumina odkazuje nejen k Březinovi, 

ale i k Bibli, například ke Zjevení svatého Jana. Motiv dětí59 má silné novozákonní 

konotace -takže by bylo možné mnohé "březinovské" i "demlovské" obrazy označit 

jako "biblické". 

Podstatné je však něco jiného: interpret se nezabývá otázkou, zda Deml 

používá slova užitá dříve Březinou stejným způsobem a ve stejném smyslu (to 

znamená pouze je mechanicky opakuje), anebo nově a jinak Gak na to poukázal 

Nezval - viz výše). O vztahu Demla k Březinovi tedy upevňuje obecný, ale 

neprobádaný stereotyp (závislost na Březinovi) tak, že ho zdánlivě 

dokládá Demlovým textem (z něhož vybírá prvky bez ohledu na jejich kontext). 

Originalita interpretova přístupu spočívá v expresivitě jazyka (dává najevo osobní 

57 M. C. Putna: Česká katolická literatura 1848-1918 (Putna 1998: 445) 
58 Dělení na "demlovské" a "nedemlovské" najdeme i ve studii Jaroslava Meda (Med 1994: 83) 
59 Zdá se, že jediné, co slovo "demlovský" v takovém výroku znamená, je, že motiv dětí není 
"březinovský": V celém Březinově básnickém díle se vyskytuje celkem 19krát (v Tajemných dálkách 
lx, ve Svítání na západě a ve Větrech od pólů vůbec, ve Stavitelích chrámu 2x, v Rukou 5x a v Zemi 
11x). Ačkoliv byl básník ve své občanské existenci učitel, v jeho básních bylo dětí méně než růží (45), 
klasů (37), ptáků (33) či žen (29). Stejně jako dětí je u Březiny například vegetace, zrní, sadů nebo 
vteřin. Nejčastějšími motivy jsou naopak duše (295x), světlo (179x), sen (121x) a hvězda (119x). 
(srov. Frequenzworterbuch zum Lyrischen Werk von Otokar Březina, Holman 1993) 
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postoj a vůči Demlově výpovědi odstup), ale ne v jeho přesnosti. Analýza opět ústí 

v konstatování o nesrozumitelnosti: 

Většina textů je obtížně srozumitelných, vír obrazů březinovských i demlovských se točí 

v kruhu a na hlubínu nám sestoupit nedovoluje. 

Tato věta tvrdí, že nesrozumitelnost je vlastnost většiny textů knihy, že právě 

ony "nedovolují" čtenáři (nejen interpretovi) porozumět. Přitom je zde užita metafora 

kruhu, víru, jakéhosi zacyklení, které působí potíže s porozuměním. 

První dvě tvrzení vylučují aktivitu čtenáře. Výrok "točí se v kruhu" mluví 

pouze o aktivitě textu. I když jde o pasáž předčasně hodnotící (výsledný vír obrazů je 

"chyba"), jejím základem je pozorování, které by mohlo vyústit i ve věcný popis. 

Toto slovesné vyjádření se totiž přibližuje prostorovému a dějovému jazyku, který 

volili autoři hledající vztahy a dynamiku Demlova díla. 

Editoři Demlova díla používají ve svém komentáři a studiích pro vystižení 

svého vidění struktury Demlova díla nejčastěji obrazné termíny jako ohnisko, 

centrum, cyklus, silokřivka. I když zejména první dva mohou charakterizovat určitou 

knihu nebo motiv či jiný prvek díla, všechny zároveň vyjadřují vztah. Tyto termíny, 

ale i tituly studií a výborů Fučíkových, Dvořákových a Binarových ozřejmují, jaký 

důraz tito autoři kladou na časové a zejména na prostorové60 charakteristiky 

Demlova díla: prostor se v jejich pojetí utváří uvnitř díla, které je důsledně 

prezentováno jako svébytný útvar. Ten charakterizují spíš než ohraničením vnitřní 

soudržností, již lze zjednodušeně znázornit pomocí představy dimenzí či os díla61
. 

Jako dílo v určitém prostoru pak charakterizuje Demlovo dílo Rostinsky (proximity 

znamená blízkost). 

Je tu však i metafora dějová: Binar s Fučíkem charakterizovali svou edici jako 

praktickou interpretaci. Jak jí rozumět? Vyjadřuje vědomí, že edice coby praktický 

čin musí vyjít z podrobného poznání Demlova díla, ale má také limity dané zvnějšku. 

Úkol dílo vydat si navíc vynutil úvahy praktického rázu. Vedle struktury díla museli 

vzít editoři v potaz možnosti čtenáře: aby bylo možné jednotu a souvislost v tak 

60 Srov. tituly jejich studií: Miloš Dvořák: Prostor a plocha; Bedřich Fučík: Orientační popis některých 
Demlových krajin; Vladimír Bínar: Svět básníka Jakuba Demla; Rudolf Černý: O prostoru Demlova 
díla 
61 Tuto představu, jež zahrnuje i časové dimenze díla, rozvínul v teoretické rovině Miroslav Červenka 
ve studii Čtyři dimenze literárního díla. In: Obléhání zevnitř. l. vyd. Praha 1996, s. 26-39 
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obrovském rozsahu (Mojmír Trávníček, který celé dílo přepsal, mluví o 6200 

kvartových stranách; Trávníček 1991) vnímat. Pro čtenáře bylo důležité nejen jeho 

zpřístupnění a prostorové uspořádání, ale také fakt, že se k němu celé spisy dostaly 

v relativně krátkém čase: třináct svazků Díla vyšlo během let 1977-198362
. 

Prostorové uspořádání Díla vycházelo z představy celistvého útvaru, "jediné 

knihy", což je Demlova vlastní metafora. Deml ji užil už v začátcích svého díla, 

například v dopise Marii Tischlitzové z ll. ll. 1912: 

Moje knihy vzájemně se doplňují a vysvětlují, neboť vydávám sice více knih, ale píšu vlastně 

jen jednu jedinou knihu, která bude hotova mou smrtí... 

V době, která- na rozdíl od dnešní -ještě nepoužívala elektronické textové 

soubory, v podmínkách, kdy literární dílo bylo vázáno na tištěnou formu, nebylo 

myslitelné, aby fyzická podoba Demlovy ,jediné knihy" odpovídala tomuto 

pojmenování doslovně. Ale i kdyby to bylo možné, doslovný výklad zřejmě ještě 

nepostihuje plný význam této metafory. Jak ho interpretuje edice? Jednota celku byla 

vyjádřena jednotnou vnější vazbou jednotlivých svazků, což se jeví jako samozřejmé 

opatření, ale ve srovnání s pojetím "autentickým" nebo reprintovým, při němž se 

vydavatelé snaží zachovat i původní rozmanité formáty, případně i výtvarnou podobu 

knih, vyniká její sémantický (také interpretační) aspekt: poprvé zde vnější 

rozmanitost Demlových knih ustupuje jednotě63 • A rovněž zde dominuje důraz na 

text, Demlův důraz na artefakt je potlačen. 

Celek Demlových knih často dotvářejí fotografie a obrazy, většinou od přátel 

výtvarníků, ale i sazba knihy, vazba, papír atd. Deml své knihy také osobně věnoval 

a adresná věnování do knih sám vpisoval, rovněž je leckdy sám rozesílal nebo přímo 

čtenáři daroval. U Demla tedy není součástí vzájemné komunikace čtenáře a básníka 

pouze artefakt, jeho knihy a způsob, jakým s nimi nakládal, mají povahu daru. Dar 

je něco velice konkrétního, co se děje. Podobně jako dopis bývá určen konkrétnímu 

adresátovi (charakter dopisu nabývají mnohé Demlovy knihy, jiné jsou z dopisů 

62 Mojmír Trávníček: Rukopisy VBF. K historii samizdatu. (Trávníček 1991: 34) 
63 Editoři Díla v komentáři k 5. svazku Tajemná loď citují rozhovor v Národních novinách 14. 5. 
1939, kde Jakub Deml řekl: "Souborné vydání neznamená pro mne stejný formát a stejnou úpravu, 
proto mé jednání s jistou velkonakladatelskou firmou brzo ztroskotalo- prosím, račte si představit 
souborné vydání řeky Oslavy." (Tajemná loď, s. 277). Editoři však s odkazem na Zprávu o 
uspořádání Díla Jakuba Demla dodávají, že tento názor na souborné vydání svých prací Deml po 
letech změnil. 
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složeny nebo jsou do nich dopisy vkomponovány - od Rosničky, 1912, přes Pro 

budoucí poutníky a poutnice, 1913, Domů, 1913, řadu Šlépějí, Do lepších dob, 1927, 

jsou také součástí Mého svědectví o Otakaru Březinovi, Zapomenutého světla aj.). 

Osobní darování či korespondence mají určitý časový průběh. Do důsledně 

chronologické edice by tedy patřily nejen Demlovy reedice vlastních dřívějších knih, 

které vycházely v novém kontextu, ale také by do ní patřilo každé jednotlivé 

věnování. 

Snaha o autenticitu tedy vždy zaostává za originální Demlovou akcí a před 

editory vyvstává otázka, kam až ve své věrnosti zajdou- důsledný přístup by totiž 

vyžadoval nejen vydávání knih, ale celoživotní performanci, která by nejspíš 

připomínala rekonstrukce historických bitev. Tak vzniká spor o míru autenticity (a 

také o smysl reprodukce, kopírování Demlova autentického celoživotního úsilí), o 

závazné limity interpretace (za těchto podmínek neexistuje edice, která by nebyla 

interpretací) a o samu povahu jednoty Demlova díla. 

EDICE JAKO PRAKTICKÁ INTERPRETACE 

Z potřeby opřít edici o konkrétní Demlovy snahy a výroky, které vyjadřují intenci 

jeho díla, shromáždili editoři v první části Zprávy o uspořádání Díla Jakuba Demla 

co nejvíce dokumentů k historii všech pokusů o vydání Demlových spisů (mj. 

dochované smlouvy, korespondenci a návrhy edičních projektů, na nichž se většinou 

podílel sám autor, Demlovy výroky o vlastním díle). 

Z dokumentace vyplývá, že iniciátorem spisů byl sám autor (první pokus učinil 

v roce 1931, kdy v předmluvě k druhému vydání Slova k Otčenáši Františka Bílka 

označuje reedici této knihy z roku 1904 za první svazek svých Sebraných spisů). O 

tom, že souborné dílo patřilo k posledním věcem, kterými se básník v praktické 

rovině zaobíral ještě těsně před smrtí, svědčí dokument Dvořákův.64 

64 Dvořák byl zřejmě posledním, s kým Deml promluvil: pověřil jej převezením vlastních knih 
připravených pro Souborné dílo, jak jej pořádal Timotheus Vodička. Z Dvořákova svědectví je tedy 
zřejmé. že se Jiří Olič mýlí, když generalizuje Demlu v postoj ke spisum, jež měly vyjít u Vilímka, na 
jakékoliv sebrané spisy. (Doslova říká: "Hlavní duvody Demlova jednání s Vilímkovou 
nakladatelskou firmou byly- opět- fmanční. Nabídku učinil v červnu 1941 básníkuv přítel (a 
Vilímkuv zaměstnanec) Bedřich Fučík. Vzájemná korespondence mezi Demlem a nakladatelstvím 
ovšem přináší především dukaz básníkovy naprosté bezradnosti při uspořádání vlastního díla do 
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Ačkoliv měl jednotu svého díla na mysli už na jeho počátku (o myšlence 

jednoty mluví hned v prvním záznamu svého rukopisného zápisníku z roku 1903 -

viz následující kapitolu), stal se bezradným, když byl postaven před úkol vybrat a 

uspořádat jednotlivé knihy do Sebraných spisů. Binar s Fučíkem se domnívají, že 

příčinou Demlovy nerozhodnosti byla sama struktura díla, a to nikoliv jeho 

nesouvislost, ale naopak mnohonásobnost a mnohasměrnost jeho vnitřních vazeb 

("všechno souvisí se vším"). Vyjmout a tím preferovat určitou rovinu či jen prvek 

díla, navazující vztah kjiným knihám, znamenalo zároveň potlačit jiné roviny, 

prvky, a především jejich vzájemné souvislosti. 

Spisovatel nakonec své "autorské rozpaky" vyřešil tak, že úkol uspořádat dílo 

převedl na Timothea Vodičku. Ve vydavatelské smlouvě z 1. 6. 1957 (potvrzené 

ještě v roce 1960) se Deml v plném rozsahu na svého spolupracovníka spolehnu!. 

Přitom obecně formuloval svůj tvůrčí záměr: 

Své souborné, doplněné a přepracované dílo (pod společným názvem Dílo Jakuba Demla) ve 

Vašem [tj. Vodičkově] uspořádání a redakci pokládám za nové literární dílo, jež vyjadřuje 

v definitivní podobě základní tvůrčí koncepci jediného díla,jakjsem Vám ji nejednou zdůraznil, když 

jsem mluvil o tom, že "píši po celý život jedinou knihu". Dokud nebude celé toto dílo vydáno tiskem, 

nesmí být žádná jeho jednotlivá část vydána samostatně, ani nesmí být vydáno nic z těch mých 

literárních prací a písemností osobního rázu, jež nebyly zařazeny do tohoto souborného díla.65 

Demlův důraz na celistvost díla a jeho zákaz vydávat knihy jednotlivě dokládá, 

že autor spatřoval základní smysl svého díla ne v jeho částech, ale právě v celku. 

Jednotlivá kniha jako by neměla smysl sama o sobě, mimo celé Dílo. 

V praktické rovině úkolu, který stál před Vodičkou i před pozdějšími editory (a 

konečně před každým čtenářem), se však jednostranný důraz na vnitřní propojenost 

díla stává nejen podstatnou instrukcí, ale také komplikací: uspořádat jakoukoliv 

delší promluvu (natož promluvu o více než šesti tisících stran) znamená nutně nejen 

spojovat, ale také rozdělovat. 

Demlův testament je důsažný jako instrukce určená čtenáři, před editora však 

staví nesplnitelný požadavek. Každý, kdo se odhodlá jeho dílo v budoucnosti vydat, 

souborných spisů. A naopak: Deml po souborných spisech nikdy doopravdy netoužil: potřeboval 
jenom peníze, velkou částku, kterou by vydavatel jediné knihy nemohl nikdy zaplatit." [tučně DI]; 
srov. Olič Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi, s. 141.) 
65 Zpráva: 189-195 
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na sebe bere ve světle Demlova maximalistického zadání úlohu krajně obtížnou a 

nevděčnou- to zřetelně dokládá řada neuskutečněných či nedokončených projektů, 

do nichž nejednou vstupoval i sám autor. 

Ani Timotheu Vodičkovi se Demlovy spisy vydat nepodařilo. Fučík s Binarem 

se domnívají, že Vodičkovy-Demlovy spisy ztroskotaly nikoliv ve vnějších 

okolnostech, ale už v koncepci. Jednak poukazují na přímé Vodičkovo vyjádření o 

jejím rozpadu (v dopise Miloši Dvořákovi), jednak vyslovují závažné námitky proti 

Vodičkovu pojetí. Zejména se jim zdá nepřijatelné, že stranou uvedeného Vodičkova 

rozpisu Díla zůstávají např. knihy Slovo k Otčenáši Františka Bílka (1904), Dílo 

Felixe Jeneweina (1928), Zapomenuté světlo (1934), Píseň vojína šílence (1935), 

Jugo (1936) a další práce z 30. let. 

Na základě těchto poznatků a zkušeností si editoři museli ujasnit východiska, 

limity a záměr svého projektu. V druhé části Zprávy popisují svou vlastní koncepci 

Díla, její vztah k předchozím pokusům Jakuba Demla a další předpoklady, které brali 

při pořádání v úvahu. Vzhledem k Demlovu pověření vyšli z Vodičkova rozvrhu, při 

jeho podstatných doplněních a modifikacích vzali navíc v úvahu: 

1. celek Demlovy tvorby; 2. úhrn Demlových úvah o koncepci Díla, dostupných v Demlových 

publikacích, korespondenci, případně v dedikacích; 3. souhrn Demlových pokusů o vydání Díla 

Jakuba Demla. 

Editoři zdlrazňují, že nejde o sebrané, ale "vybrané a přepracované Dílo". Sám 

výběr a uspořádání považují za "praktickou interpretaci díla", jejímž smyslem je 

ověřit, zda výchozí předpoklad - autorovo opakované tvrzení o jednotě a vnitřních 

vazbách díla, jež nejsou na první pohled patrné (naopak, dílo se jeví jako nejednotné 

a nesourodé) - lze nějak ozřejmit. Ozřejmit znamená nikoliv ,,jen" popsat, nikoliv 

jen mluvit o díle, ale přímo je vydat. Zároveň si chtěli ověřit vlastní vidění oné 

jednoty, založené na takovém přeskupení ,,jediné knihy", v němž mělo být nutné 

členění zároveň i momentem sjednocujícím. 

Horizontála a vertikál~ návaznost i členění 

Editoři Díla rozlišují dva základní přístupy, z nichž lze Demlovo dílo vykládat, a 

tedy i pořádat: 
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1. sledovat jeho horizontální vývoj, to znamená ukázat, jak se dílo vyvíjelo chronologicky a 

historicky, jak postupovalo přibíráním nových podnětů, zkušeností, realit a postav; 

2. odhalovat jeho vertikální stabilitu, určit v Demlově básnickém úsilí základní kulminanty, 

stanovit sémantická či motivická centra, ohniska Demlova imaginativního a myšlenkového světa a 

jejich realizace soustředěné k o lem nich. "66 

Binar s Fučíkem usilují tyto dva základní přístupy sjednotit, "aby souborné 

Dílo v sobě uchovalo napětí mezi horizontální a vertikální perspektivou 

Demlovy tvorby. Jedině udržením tohoto napětí v celku souborného Díla může 

vzniknout ona Demlova Kniha ( ... )"67 

Horizontální linii Demlova díla člení editoři podle vertikálních parametrů 

do tří cyklů, o nichž již dříve psal Vladimír Binar. Právě na této shodě mezi studií a 

edicí je patrné, že edice je vlastně přímý, neverbální způsob popisu, je to ztělesnění 

zvláštností struktury díla: 

První období, jemuž předcházely práce přípravné (bílkovská esejistika a formování knihy 

Notantur Lumina v letech 1900-190768
), zabírá léta 1907-1916, druhé 1917-1928, třetí pak 1929-

1941; ( ... ) První období je charakterem a motivy dáno Hradem smrti a Tancem smrti, dále Mými 

přáteli a Miriam; v druhém jsou soustředěny knihy kolem Mohyly, v třetím všechno cílí do 

Zapomenutého světla. "69 

"Doprovodnou linii" pak tvoří texty "deníkové" a Šlépěje, jež vytvářejí 

souvislou chronologickou řadu. Editoři poukazují na zásadní význam "doprovodné" 

linie v celku díla: tvar knih této řady totiž v mnohém určuje podobu knih oné linie 

"základní", zřetelně zejména v Mém svědectví o Oto karu Březinovi (1931) a 

v Zapomenutém světle (1934). 

Mezi prvky Demlova díla se silnou vazebnou funkcí jmenují Fučík s Binarem 

vedle tématu a tvaru jednotlivých knih (ne vždy tu lze mluvit o druhu nebo žánru

jedním z charakteristických útvarů je například próza-sen) především jejich 

jednotlivé motivy, k nimž počítají i postavy: 

66 Zpráva: 27-28 
67 Zpráva: 28; tučně DI 
68 Počátek onoho "přípravného období" lze klást už do roku 1896 - viz kapitolu Tři texty v procesu, 
v souvislosti s kapitolou Sen jeden svítí 
69 Zpráva: 31-32 
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Demlovy motivy jako by byly v menší či větší míře přítomny ve všech textech zároveň. Tyto 

přesahy jsou právě nervem, strukturou ,jediné knihy" života, jsou neustálou vazbou, rodí se, zmlkají, 

vrací se a rezonují znova a znova v jiných kontextech a tvarech.70 

Na příkladech několika řad textů seskupených podle spřízněnosti motivické 

(motiv sestry Matylky), tvárné (sny) a tematické (vlastní rod, Tasov) autoři 

demonstrují napětí mezi takto "vertikálně" uspořádanými celky a jejich souvislostí 

horizontální, časovou. 

Pro názornost zopakuji jejich příklad řady textů, již spojuje totožný motiv 

básníkovy sestry Matylky71
: poprvé jej nacházíme zejména v knize Notantur Lumina 

(1907), dále v Hradu smrti (1912), Domů (1913), Miriam (1916) Mých přátelích (2. 

rozšířené vydání 1917), Mohyle (1926), v Šlépějích XV. (1930), a konečně v roce 

1938 v knize Matylka. Pořadatelé si kladou otázku, kam posledně jmenovaný text 

přiřadit. Jejich otázka však poukazuje k obecnějšímu problému: nejde jen o zařazení 

jednotlivé knihy, protože každý takový akt dává do pohybu uspořádání celého 

souhrnu textů. Z výše udaného výčtu a z roků vydání knih vyplývá, že má-li být 

v jednotlivém svazku zachována jednota založená na motivické spřízněnosti, nemůže 

být zachována souvislost časová a naopak. 

Konečné zařazení knih s motivem Matylky do svazků Díla ozřejmuje, že jedna 

kniha se neocitá v průsečíku pouhých dvou linií (časové a motivické): konkurují si i 

různé vertikální parametry navzájem. Tak vzniká napětí mezi jednotlivými 

"silnými" motivy. Například Mohyla (1926, 1941, 1948) je nakonec vřazena mezi 

texty s motivem rodu a Tasova. 

Řady knih seskupené kolem jednotlivých motivů se pak mohou různě křížit 

s řadami knih uspořádaných podle dominantního či převládajícího tvaru (druhu, 

žánru). Z jmenovaných matylkovských knih se Domů nakonec přiřazuje k ostatním 

deníkům téhož období, také Šlépěje tvoří souvislou řadu. Hrad smrti a Notantur 

Lumina spolu souvisejí nejen uvedeným společným motivem, ale i tvárným 

principem či "poetikou" - v obou nacházíme Demlovy sny a vize. Notantur Lumina 

jsou přesto nakonec přiřazena k Mým přátelům, k lyričtějším a na první pohled 

70 Zpráva: 13 
71 Zpráva: 13-14 
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"světelnějším" textům prvního cyklu. Hrad smrti se řadí k souboru próz-snů 

převážně epických a na první pohled "temnějších". 

Tento elementární příklad ukazuje, jak složitá změť vztahů se skrývá za slovem 

"napětí", jež použili Fučík s Binarem k vystižení vztahů mezi jednotlivými texty a 

jejich prvky či úseky. "Napětí" není jen napětím mezi prvky díla, na něž můžeme 

přímo ukázat, ale též napětím mezi vztahy samými. N a této rovině však běžné 

metajazykové vyjádření se svým důrazem na jednotlivosti a jejich přímé 

pojmenování selhává. 

Nejnázomější model a současně popis díla zatím poskytuje právě ediční 

uspořádání Gakási generální citace, zásahem editorů ovšem přeskupená a 

zrytmovaná členěním do knih72
) v kombinaci s několikanásobným komentářem 

(poznámky ke každému svazku, souhrnná Zpráva) a souborem Binarových a 

Fučíkových samostatných studií. Jde vlastně o variace popisu, v nichž se sice 

mnohé opakuje, ale zároveň se zde přeskupují akcenty na různé části a rysy 

skládající celek díla. I u této editorsko-kritické práce tedy můžeme mluvit o cyklech. 

Fučíkova a Binarova pozorování demonstrují problematičnost každé 

segmentace Demlova díla, a tím poskytují východisko pro další edice. Z předvedení 

pouhých typů řad navzájem propojených textů je zřejmé, že výběr jednoduchého, 

jednotného, co nejvíce vnitřních vazeb respektujícího pořádajícího kritéria je úkolem 

nejen nesnadným, ale vždy interpretačním: každá volba je zároveň zamítnutím 

ostatních možností Gichž se nabízí mimořádně mnoho). Každá preference má i svou 

negativní stránku: abstrahuje od "méně důležitého". U Demla je však podstatné 

"všechno" (Deml ve své výpovědi i metavýpovědi akcentuje konkrétní bytosti a věci, 

konkrétní dění), a navíc "všechno najednou". 

Termíny horizontální vývoj a vertikální stabilita mohou mást v tom, že 

akcentují moment spojující, ono "všechno najednou". Jako by tím před čtenářem 

vyvstal monolit, který má smysl jenom jako celek, ale při jeho proporcích ho není 

72 Mezi metatexty, jež chtějí vypovídat o Demlově díle hraje citát důležitou roli. V jejich souboru se 
dokonce opakovaně u různých autorů setkáváme se zcela specifickým a extrémním tvarem "recenze" 
či "referátu", jehož podobu lze stručně nazvat antologií citátů. Role "recenzenta" tu spočívá nikoliv v 
samostatném vyjádření, ale ve výběru a uspořádání citátů z Demla.- srov. Anna Brtníková.: 
Tajemství věcí a dění u Jakuba Demla (Kmen 2, 1918, č. 34 s 35, s. 66n.) a Jiří Němec: Básník, který 
nezná svého jména (Tvář 1, 1964, č. 7, s. 26-28) 
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možné najednou vnímat. Protože je vnímání tak rozsáhlého literárního díla možné 

pouze postupně, musí být nějak rozčleněno. 

Připomeňme si však rozpor dosavadních výpovědí o Demlových knihách: 

Editoři ukázali, co Demlovu výpověď spojuje. Kritici (viz výše v pasáži o 

Demlových "chybách") zas opakovaně poukazovali na její nespojitost. Rozpor však 

spočívá pouze v různém hodnocení téhož jevu. Horizontální a vertikální návaznosti 

totiž mohou být právě tím, co dílo zároveň člení (a v některých okamžicích i 

"rozbíjí"). O horizontálním a vertikálním členění mluví robněž stylistická 

terminologie. Tento termín sice zdůrazňuje moment členění, rozdělování, avšak 

postihuje členění a navazování zároveň. Například "aktuální členění" ve své 

pravidelné či neutrální podobě současně navazuje v plánu horizontálním a člení 

v plánu vertikálním. 

Na první básníkově knize Slovo k Otčenáši Františka Bílka si tedy podrobně 

budeme všímat, jakým způsobem Deml svou výpověď navazuje a člení. Ještě 

předtím si však povšimneme, s jakými postuláty ke své první práci přistoupil. Mezi 

kritiky, kteří o Demlově díle psali a uvažovali, totiž zatím chyběl první a 

nejsoustavnější: sám Jakub Deml. 
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BÁSNÍK, KRITIK A ČTENÁŘ 

V umění dochází k sémantizaci formy a forma je "prověrkou" díla. 

(Pavel Trost: K obecným otázkám stylu) 

Jak já čtu. Tak jak píšu. Tak jak mluvím. 

(Jakub Deml: Sestrám) 

STYL PSANÍ A STYL ČTENÍ 

Významové sjednocení, které postulují editoři Díla a které je výchozím a také 

základním sporným bodem úvah o Demlově psaní, označujeme různými slovy: 

výstavba, kompozice, struktura, řád, tvar, styl, forma, poetika, smysl či dění smyslu, 

význam celistvosti nese implicitně i samo slovo dílo. Některá z nich navozují dojem 

hotovosti či završenosti. Chceme-li ale v Demlově případě sledovat dílo v procesu (a 

básníka v akci), je nejpříhodnější slovo styl, které zdůrazňuje autorův výkon a úkon, 

ne nějaký stav věci, ale konkrétní práci, kterou lze zaznamenat i doložit. 

V pasáži Fučíkovy a Binarovy Zprávy pojednávající o dvou základních 

způsobech přístupu k Demlovu dílu se vyskytují výrazy jako sledovat, odhalovat, 

uchovat a udržet, jež ukazují přesvědčení editorů o tom, že horizontálně-vertikální 

interpretace není jen jeden z rovnocenných přístupů k dílu, způsobem čtení či předem 

přijatou metodou vykladačské práce, ale že se zakládá v textu Demlova díla, jako by 

to byla jeho podstatná vlastnost či kód, kterým teprve umožňuje porozumění textu. 

Interpret v takovém pojetí napjatou jednotu jenom objevuje a odhaluje, nikoliv 

vytváří. 

Postulát o horizontálně-vertikálním uspořádání a o jejich sjednocení 

v Demlově díle je tedy v pojetí obou autorů zároveň základní charakteristikou díla 

samého, tvoří jakýsi závazný rámec, limituje každý interpretační úkon. Takto 

limitovaná interpretace zůstává nicméně tvůrčí prací: sami editoři považují svůj 

rozvrh díla za jeden z možných. Připomeňme si ještě jednou, jaké výkony jsou 
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v jejich práci základní: 1. výběr, 2. uspořádání, 3. modifikace hotových textů. 

Výběr, uspořádání a modifikace jazykového materiálu definují styl: 

Stylem rozumíme charakteristický a jednotící princip výstavby projevu, uplatňující se při 

výběru (ev. přizpůsobení) a uspořádání složek. 1 

Ačkoliv se o stylu obvykle uvažuje jen v souvislosti s psaním, takto pojatá 

edice ukazuje, že lze o něm mluvit i v souvislosti se čtením. 

Editorův styl čtení v tomto případě nemůže být jeho vlastním individuálním, 

libovolným stylem, je vymezen editorským stylem autora: výčet bezprostředních 

východisek editorů Díla také dokládá, že shromáždili co nejvíce indicií stylu 

autorského. Studují dílo, autorský komentář i ostatní autorské akce či postupy a 

jejich společné tendence. Maximálně se tedy snaží přiblížit nejen autorovu stylu 

psaní, ale Gak vyplývá z jejich pozornosti k autorským komentářům a kjeho 

pokusům o přeskupení díla) i k jeho stylu čtení (vlastního psaní), k němuž Demlovo 

dílo dává bohaté podklady. 

Vyznačení tohoto základního interpretačního rámce, jak se jeví neJen 

z Demlových knih, ale ze všech autorských aktů směřujících k vyznačení smyslu 

vlastního díla, tj. z jeho psaní vůbec (tj. i nezahrnutého v díle), z jeho řeči vůbec (tj. i 

z ústních výroků), a nejšířeji z jeho zacházení s dílem (tj. i z neverbalizovaných akcí 

nebo pouhých, ovšem doložitelných snah), jež nalézáme u Fučíka s Binarem, 

pokládám za metodické vodítko vlastní práce. Chci hledat způsoby, jakými se tento 

interpretační rámec (a s ním i celistvost) Demlova díla utváří a projevuje už 

v počáteční ("přípravné") fázi. 

ZÁPISNÍK: RUKOPISY Z LET 1896 AŽ 1905 
Jest potřeba nějaké Jednoty. Tato jednota existuje. Jest plná světla a štěstí, je v ní nesmrtelnost, a my 

z ní vypadli. Jako střepiny z nádoby Božství jsou naše slova, myšlenky, pohyby, skutky. Neposuzujme 

tyto jednotlivosti. Z lásky a z touhy k Celku sbírejme je, zklamaní stavitelé, kteří sami nejlépe znají 

velikost své ztráty. Nikdo druhý není povolán nahlížeti. (20. 5. 1903) 

Těmito slovy začíná rukopisný zápisník, který si Jakub Deml vedl od roku 

1903. Sešit o sto třiceti osmi stranách velkého formátu je zřejmě nejucelenější a 

1 Karel Hausenblas.: Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka (Hausenblas 1971: 27) 
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zároveň nejrozmanitější dochovaný rukopisný doklad2 z Demlova "přípravného 

období". Většina záznamů pochází z let 1903 a 1904, ale mnohdy se v opisech vrací 

k dříve zapsaným nebo publikovaným úvahám, prózám a veršům. Právě verše tvoří 

vrstvu nejstarší, už od roku 1896. Na otázku: Kdy Jakub Deml začal psát? tedy 

zápisník dává prozatímní odpověď: roku 1896. Tento údaj posouvá období 

přípravných prací až do dob Demlových studií na třebíčském gymnáziu. V té době 

coby septimán také pronesl svou první přednášku o díle Otokara Březiny, konkrétně 

o Tajemných dálkách3
. 

Poslední zápisy pocházejí z ledna 1905. Na 9. straně je jediný vpisek z doby 

mnohem pozdější, z roku 1929, dokládající, že se Deml k zápisníku vracel při psaní 

pozdějších knih (téměř doslovně z něj čerpal zápisy do Mého svědectví o Otakaru 

Březinovi). V různých fázích zpracování tu lze najít materiál pro tři Demlovy knihy: 

Slovo k Otčenáši, Notantur Lumina a mnohem pozdější Mé svědectví o Otakaru 

Březinovi ( 1931 ). 

Už první zápis ukazuje, že Deml si na počátku formuloval jakýsi úkol, projekt: 

směřování k jednotě a celistvosti. Tento cíl kontrastuje s pozdější recepcí jeho díla 

coby nesourodého či chaotického. Ráz projektu mají rovněž úvodní slova jiného 

zápisníku z téhož období, nazvaného K Březinovi: 

V jasných chvílích, kdy je mi dopřáno oddechnouti se po hlomozu práce a okolí, poznávám 

anebo spíše vidím, že Březina je jeden z velikých dluhů mého života.4 

Oba tyto úkoly Deml v té době už uskutečňuje, "splácí dluh". Básnická dikce 

zápisů by přitom neměla čtenáře mýlit: současně s Demlem-lyrikem se kolem roku 

1896 rodí i Deml-kritik. Ovšem kritik zvláštního ražení. 

Demlův zájem o způsoby čtení, o interpretační teorii i praxi, je v této době 

zvlášť nápadný. V teoretické rovině se projevuje četnými odkazy na vykladačské 

postupy a výroky mystiků, proroků, Krista, evangelistů, svatého Pavla, církevních 

otců aj. Opory pro svou teorii čtenáře přitom Deml hledá i v uměnovědě a estetice, 

například u Johna Ruskina nebo Otokara Hostinského (glosa Otakar Hostinský, Nový 

Život 1903, s. 98). Interpretační praxi se- kromě zmíněných studií a každodenních 

2 Sešit je uložen v Zemském archivu v Olomouci 
3 Viz Olič 1993: ll 
4 Deml 2000: 48 
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exegezí Písma při práci kazatele, jež vyústila v knihu Homilie - intenzivně věnuje i 

po rozchodu s Novým životem. V letech 1905-1910 s Josefem Florianem ve Staré 

Říši vydává sborníky Studium: zde se z něj stává redaktor, překladatel, vydavatel. 

V roce 1907 se stává i doživotním redaktorem, editorem a vydavatelem -

"praktickým interpretem"- svého budoucího díla. O kritickém čtení vlastních textů 

však svědčí už zápisník z roku 1903. Jednak obsahuje řadu přepisů, textů již 

redigovaných Gistě tedy nejde o zápisník první), jednak texty ve stavu zrodu 

s přepisy a variantami. 

Vedle silně proškrtaných a později přepracovávaných náčrtů pro studie 

Březinova díla obsahuje zápisník z roku 1903 i ojedinělou podrobnou kritickou 

analýzu básní Františka Kyselého ze sbírky Akordy (1903): Deml je rozebírá takřka 

slovo od slova, jeden obraz po druhém a ukazuje nelogičnost těchto obrazů. 

Okolností a příčin, proč tento materiál nepublikoval, se lze jen domýšlet. Z rozboru 

je dostatečně zřejmé, že touto cestou mohl úspěšně pokračovat a stát se kritikem 

v běžném slova smyslu (tím, kdo kritizuje a dokazuje), ale jinde už podobné pokusy 

nenalézám. V tom lze vidět volbu. Zápisník je totiž plný glos či rozběhů ke studiím 

díla Březinova a Bílkova, které (spolu s deníkem K Březinovi i korespondencí 

s Bílkem) ukazují, že přibližování se k Březinovi byl pro Demla dramatický a těžký 

zápas, mnohem obtížnější než souboj s nepovedenými metaforami Františka 

Kyselého. Deml si jako kritik zvolil obtížnější cestu. Díla, o nichž pojednává, 

nekritizuje, ale vykládá a obhajuje. 

KRITIK VSTUPUJE DO DÍLA 

V kněžském semináři (1898-1902) Deml již od prosince 18985 uveřejňuje básně 

v bohosloveckém časopise Museum pod pseudonymy V. Vznata6 a Jiří Polom, 

5 Jde o básně Děti a Vězeň; Jiří Olič (Olič 1993: 13) opomíjí Demlovy časopisecké texty publikované 
pod pseudonymy Jiří Polom a V. Vznata a jako první publikace uvádí až básně Dědictví a Poklad, 
otištěné v roce 1899 a 1900. 
6 Tímto jménem Jakub Deml zřejmě naznačuje svůj tasovský původ, jak lze vyčíst ze začátku jeho 
Kroniky městečka Tasova: "Tasovci Načerat a Vznata byli "čelní mužové národa českého" za 
panování Vratislava II, který založil biskupství olomoucké a zemřel v roce 1092." (Deml 1991: 9). 
Jméno Vznata se pak v popsané tasovské historii vrací. Demlova volba tohoto jména hned na začátku 
vlastní tvůrčí dráhy je symbolická. Předznamenává Demlovu tvorbu jako neustálé rozvíjení mýtu 
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v ročníku 1899/1900 se pod jeho verši objevuje symbol čtverečku se zkratkou Br.7 

V roce 1900 také poprvé publikuje v Novém Životě. Báseň Život, která se později 

vřadila do Notantur Lumina, je tu však podepsána pseudonymem Antonin Hajek8
. 

Deml básník opouští své pseudonymy až koncem roku 1901, v posledním 

ročníku studia bohosloví, Deml kritik o něco dříve. Již od roku 1900 si mohli čtenáři 

Musea povšimnout jeho jména ve zprávách o přednáškové činnosti Růže Sušilovy: 

17. prosince 1899 přednášel Jakub Deml (tehdy v 2. ročníku) o době Dantově, 30. 

12. 1900 na téma Pohled do Dílny Mistra (se zvláštním zřetelem k básni Otokara 

Březiny: Bolest člověka). V prvním pololetí roku 1901 (tedy ve 3. ročníku) pak 

pronesl hned tři přednášky o díle Františka Bílka: 21. dubna 1901 na téma Z novější 

literatury o Františku Bílkovi, 28. dubna 1901 na téma O Františku Bílkovi jako 

umělci a 4. června téhož roku vyložil Bílkův Otčenáš. 

V polovině roku 1901 Jakub Deml zřejmě poprvé publikuje pod svým plným 

jménem: jako umělecký kritik. Jeho podpis se objevuje u dvou článků v Museu: 

František Bílek jako umělec a Březina nesrozumitelný?9
. První, rozsáhlejší, je dle 

podtitulu součástí zmíněné přednášky v Růži Sušilově, v druhém, zařazeném 

v rubrice Rozmanitosti, Deml polemizuje s titulní otázkou, aniž by uvedl, s kým 

konkrétně se pře. 

Základní funkcí obou úvah je obrana díla Bílkova a Březinova (v obou statích 

jsou jejich jména vyslovována jedním dechem). Zároveň se obecně zamýšlejí nad 

povahou a posláním umění a apelují na čtenáře a diváky, na jejich porozumění. Už 

tyto první dvě publikované stati obsahují témata, která se stanou konstantami 

Demlovy tvorby. Nejen tím, že se zde objevují Březina a Bílek, dvě z hlavních 

postav Demlova díla, které v něm zároveň od počátku figurují jako nezpochybnitelné 

vzory Básníka a Umělce. Deml zde také - při obhajobě a výkladu jejich díla -

obecněji formuloval své základní kritické postuláty, které jsou v jeho případě 

zároveň postuláty tvůrčími. A zároveň jsou vodítkem pro čtenáře díla Jakuba 

Demla. 

svázaného s rosištěm i jeho práci se jménem, které u něj nemá nahodilou povahu, ale symbolizační 
moc. 
7 Ta označovala brněnský bohoslovecký seminář 
8 Literatura o Demlovi tento pseudonym neuvádí a není mi známo, že by jej Deml použil opakovaně 
9 Museum 35, 21. červen 1901, s. 151-156 a s. 245-247 

46 



Definice umění 

Umění! Co jest umění? Umění je život. Umění je syn života, umělec jest jeho otcem. Umění jest 

druhým životem umělce, druhým světem, který umělec sám vidí a jejž tvoří. Jenom duch je tvůrčí, a 

proto umění je vtělením duševního života umělcova. Jaká duše, takový její život, takový její zrak, 

taková její touha, taková tvůrčí činnost. Duše je stvořena pro nekonečné, proto nic nemůže ukojit její 

žízeň nežli nekonečné. Umění, to křišťálové umění, je honba za nekonečným ( ... )10 

Deml zvýraznil klíčová slova- život, duše, duch. Podobný slovník najdeme u 

Demlových současníků, Šaldy a Březiny. Společný je u všech tří i silný důraz na 

umělcovo vidění, na jeho duševní zrak, i absolutní nároky na umění. 

Deml také odmítá umění jako otisk, reprodukci toho, co je evidentní pro 

smyslové vnímání: "Reprodukovati skutečnost tak, jak jest, znamená reprodukovati 

nízkost a bídu, v nejlepším případě všednost." 

Umění katolické jako umění symbolické 

Šaldovi i Březinovi se Deml vzdaluje v jednom momentě: explicitním vztahováním 

úvah o umění nejen k Písmu, ale i ke katolické liturgii. Odráží se to už ve formulaci 

"umění je vtělením duševního života umělcova". O něco dále píše v souvislosti 

s Bílkem: 

Chce, aby dílo jeho bylo pokrmem duší. A na tomto místě potkává se s Březinou. 11 

A dále: 

U mění je dar života ... 12 

Výrazy vtělení, pokrm duší a dar úzce souvisejí s obětí, proměňováním a 

přijímáním při liturgii, která zpřítomňuje oběť Kristovu. Tyto výrazy lze přejít bez 

povšimnutí, mohou se jevit jen jako přejatý katolický slovník nebo vstřícnost 

k publiku, s níž chce esejista při obhajobě Bílka a Březiny přiblížit oba umělce 

specifickým posluchačům a čtenářům - katolickým bohoslovcům. O snaze 

"přizpůsobit" Březinu katolíkům by mohla napovídat i přímá formulace ze stati 

Březina nesrozumitelný? 

10 František Bílek jako umělec, s. 151 
11 František Bílek jako umělec, s. 154 
12 František Bílek jako umělec, s. 154 
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A vžijete-li se do díla Březinova, budete je milovati, a nebude knihy, kterou vezmete do ruky, 

abyste v ní nenalézali tisíc analogií, ohlasů nejen z katolické liturgie, nýbrž i z katolické Myšlenky ... 13 

Tento Demlův výrok jako by souzněl s dobovou snahou katolické modemy si 

Březinu přivlastnit, učinit z něj svého reprezentanta, zaštítit se jím14
• Ovšem Deml 

později- ještě před zjevným rozchodem s katolickou modernou- pojem "katolické 

umění" zproblematizoval. Ve svém článku Nové oltáře 15 , kde si bere za vzor 

katolického umění práce Františka Bílka, zaútočil na užití i uživatele pojmu 

"katolické umění". 

Umění. Od katolických "básníků" hřeší se dnes proti Poezii zrovna tak, jak od "katolických" 

(patentovaných) "malířů" a "sochařů" proti Umění výtvarnému. "Náš básník" položí si vždy 

myšlenku, nějaký více méně poetický obraz, "kostru", na kterou pak věsí chvalně známé "básnické" 

zboží. Podle této metody dají se básně "dělat", a poezie bude řemeslem, kterému se možno vyučit ... 

Parcite linguis! Práce po této metodě má snad mozek, ale nemusí mít hlavu. Může to být pták či květ, 

ale v archeologickém muzeu, dávno vytržený z života, v muzeu, kde je všechno - nahromaděno a 

nasbíráno. Podceňují se tak zvané jednotlivosti, jako by to "podřaděné" nemělo v díle důležitosti, 

mohlo být z jiného materiálu, a pak se stává, že v "uměleckém" díle je tělo a kámen- k sobě přirostlé. 

Jako by v přírodě a životě bylo něco opravdu méně absolutního, jako by se to dalo vyjmouti, aniž 

padla celá stavba, jako by každé slovo stejně nestřebalo krev a stejně nekřičelo po světě: své tajemné, 

všem ostatním rovnocenné hodnotě! 16 

Ukazuje se, že skutečné katolické umění a skutečná poezie nemohou jít proti 

sobě. Deml zde definuje spojení katolické umění po svém. Zaprvé tím, že odmítne to, 

co se za katolické umění běžně vydává, ale není Poezií. Za druhé tím, že za Poezii i 

vzor katolického umění označí poezii Březinovu a umění Bílkovo, dílo nekatolíků, 

kteří jsou ke katolickému umění (v tom smyslu, jak je odmítl Deml, ale jak se obecně 

chápe) rezervovaní a katolickou víru nevyznávají, mají k ní respekt. Deml tyto 

"zvnějšku dané" hranice pojmů překračuje a dává slovům konkrétní význam, který 

volí on sám. Zároveň pracuje s vymezováním a zpřesňováním pojmu pomocí 

protikladů: Poezie není pouhé řemeslo, katolická Myšlenka, o které Deml mluvil 

v souvislosti s Březinou, není totéž co mozek. 

13 Březina nesrozumitelný? s. 246 
14 O těchto snahách pojednává stať Petra Holmana (Ne)katolík Březina? (Holman 2000) 
15 Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. VI-VIII a IX-XIII 
16 Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. VII 
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Jaké jsou však pozitivní charakteristiky umění (nebo náboženského umění) 

v Demlově jazyce? V Nových oltářích na příkladu Bílkova díla konkretizuje, co pro 

něj náboženské umění je. Jeho dvěma známkami jsou asketismus a symboličnost. 

Asketismus staví proti puritánství, je to přemáhání nízkosti, aniž by tím byla 

potlačena krása a kouzlo života17
. Rovněž je odmítá ztotožňovat s jakousi mdlobnou 

unylostí. Asketismem míní asketismus svatých a apoštolů, asketismus vášnivý: 

Není jedno: vášnivý a necudný! Vám je dáno Bohu a milujícím býti nesnesitelně krotkými: ale 

umělec náboženský musí být vášnivým, vroucím, pohyblivým, až do extase vzrušeným!( ... ) 

Vy, kterým se myšlenka o vlastní svatosti musí zdát pýchou a každé "ano" křesťanské 

dokonalosti a duchovnosti v umělecké tvorbě anachronním fanatismem a umíněností: jak se 

opovažujete vytvořovati podoby svatých, když se neopovažujete jim se podobati? ( ... ) rozhodně se 

ptám po vašem uměleckém Credu. Znáte "umělecké" Credo Apoštolů? Zde je máte: "Sluší více 

poslouchati Boha než lidi! A vy? Pro hamižnost vlastní a pro hamižnost i slepotu k umění odjakživa 

netečných davů: nehladovíte, nekrvácíte pro Pravdu, jak vaší duši zjevena, ale lžete, lžete svým 

dlátem, a štětcem a pérem: hřešíte proti Duchu! 18 

Symboličnost je podle Demla druhým rysem charakteristickým neJen pro 

křesťanské umění, ale pro křesťanství vůbec. Deml v této pasáži poukazuje na 

účelnost a nutnost nepřímého, obrazného vyjadřování duchovních skutečností. 

Přitom se odvolává v prvé řadě na Kristova podobenství, jak je vykládá svatý Řehoř: 

Svatý Řehoř (Homil. in XIII. cap. Matth) odůvodňuje, proč Kristus mluvil v podobenstvích: 

"Království Boží, bratří rozmilí, proto se přirovnává k věcem pozemským, aby duch od těch věcí, 

které zná, povznesl se k věcem, kterých nezná: aby obrazem věcí viditelných strhnout se dal k věcem 

neviditelným, a tím, co ze zkušenosti zná, aby jako studeným jsa se rozpálil: a tím, co miluje jako 

známé, aby se naučil milovat i neznámé."19 

Slovo muselo se vtěliti 

V pasáži o symbolismu náboženského umění se vracíme k zřejmě ústřední myšlence 

Demlovy poetiky a symboliky: slovo se připodobňuje k liturgickému i biblickému 

daru, oběti, vtělení. Centrálním obrazem, nejvýmluvnějším symbolem je pak vtělené 

slovo. Tento obraz je převzatý z Prologu Evangelia svatého Jana 1,14: 

17 Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. IX 
18 Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. X 
19 Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. XI 

49 



A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 

Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

Právě v souvislosti s vtěleným slovem Gež je Božím vyjádřením neznámého 

skrze známé) si Deml všímá nedokonalosti lidského jazyka a také nedokonalosti 

lidského porozumění Božímu jazyku: 

... řeknu-li duchovní, eo ipso musím říci symbolické! Nuže zde to máte, proč Kristus miloval 

symbol a podobenství. Stále ještě platí Pavlovo: "Zde vidíme jen jako v zrcadle." A Pavel viděl bez 

zrcadla?- Bůh mluvil k lidem už dřív, ale chtěl-li jim konečně říci celé Své slovo: Slovo muselo se 

vtěliti! Ta nemohoucnost lidského jazyka: pojati slovo Boží! Ale kdepak, aby takto smýšlely davy! 

Pro ně všecko je hotové, všechno je jasné a objektivní, tj. škatulková, lineálová: pohmožděná pravda

jedinou pravdou! Jenom nic mystického, "subjektivního", "nejasného"! Kdepak, aby pochopilo stádo 

moudrost Pastýře: "K poznání pravdy nepřibližuje se nikdo víc než ten, kdo rozumí, že ve všech 

věcech Božských, kdyby v nich i sebe více pokročil, vždycky mu něco zbývá, co by hledal! neb je-li 

kdo tak předpojatým a myslí, že zmocnil se toho, k čemu směřoval: nenalézá věci hledané, nýbrž 

v hledání ochabuje." (Leo Papa, Sermo 9., de Nativit. Dei). 

Slovo a obraz křesťanskému umělci nemůže tedy být ničím více nežli prostředkem - anebo 

jinak: umění křesťanské je v podstatě symbolické! 20 

Deml zde ještě více ozřejmuje účelnost symbolu: neJen, že pomocí věcí 

známých poukazuje k neznámým, ale také klade překážku každému, kdo se chce 

neznámého zmocnit: Symbol nelze vyčerpat. 

Anima est forma corporis: forma, myšlenka, styl 

Dalším tématem, jímž se Deml už v prvních úvahách o Bílkovi a Březinovi zabývá a 

k němuž se bude později vracet, je forma uměleckého díla. 

Ale jak si přece máme vysvětliti tuto Bílkovu jednoduchou a ode všech jiných odlišnou 

formu? Jednoduchou? Jak chcete- mnoho by se dalo o ní říci, ale bez důvodu není, že právě tato jeho 

forma se nenávidí - forma, to je výraz myšlenky, ode všech jiných odlišná forma je známka 

osobitosti. Kdo má myšlenku svou, má i vlastní formu. 21 

Forma jako výraz myšlenky a osobitosti se objevuje i v dalších Demlových 

statích z tohoto období, nejrozsáhleji v první části pojednání Nové oltáře: 

20 Jakub Deml: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. XI 
21 František Bílek jako umělec, s. 156 
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... náš umělec si "najde" myšlenku a hodí ji do chaosu barev a slov, kterému se říká forma. 

Slova, barvy, tvar jsou tu materiál předem určený jak zedníkovi- jen kvantitou celku. Jako by forma 

nebyla něco výhradně vnitřního, co roste samo, z podstaty tvůrce především, ne z námětu! Pak ovšem 

by se dalo říci, že brada na příklad je důležitější než koleno ... Jsem proti dílům, kde tak beztaktně se 

vtírá "hlavní myšlenka", kde se vůbec něco vtírá: ať barvou, nebo látkou, nebo komposicí... Je to po 

Vašem názoru ,,jasnější, populárnější, paedagogické" - ale je to mrtvola. A ku podivu: mrtvola, na 

které zaniká hlavně ta "hlavní myšlenka". Dílo umělecké má být krajinou, kde se klaníme všemu, 

protože je všechno živé a na svém místě; krajinou, kde se z každé věci otevírá perspektiva do dálek, do 

věčnosti; krajinou, která už svým klimatem a polohou se všechno podrobuje, a nedá vzrůsti ničemu, co 

vybočuje zjejího karakteru; krajinou, nebo ještě lépe organismem, na kterém nemůže být nic 

šeredného, nápadného, zbytečného -protože všechno na něm spravedlivě vyrostlo, se vyvíjelo. 

Přirovnal jsem dílo umělecké organismu přírody. Pouze přirovnal: neb dílo umělecké musí 

předčit přírodu, tím, že odstraněno všechno náhodné, odmlčeno všechno nepodstatné, aby promluvila 

podstata. Je potřeba prořezati větve, ne však podetínat peň. Je potřeba ukázati korunu anebo větev, 

nebo lýko, nebo kmen: ale tak, abychom tušili i přítomnost kořenů, a ještě dál: i sílu země, třeba 

ukryté -. Zdůvodněnost, život, organičnost tu musí být?2 

Forma je tedy něco vnitřního, není určená předem, vychází z podstaty tvůrce, 

nevtírá se. Umělecké dílo pak má předobraz v krajině, organismu přírody, jeho 

životě, vývoji a růstu, avšak není její kopií, vystihuje její podstatu. 

Forma je také něco nutného: V článku Volné slovo o četbě a stilu23 Deml 

přímo odmítá rezignaci na formu, kterou zde ztotožňuje se stylem: 

A nevím, kam to dojde s katolickým uměním, bude-li v našich chrámech a v našich 

bibliotékách( ... ) vládnout tyranie jakési frase: "na formě nezáleží"- anebo to obligátní odkazování na 

prostotu Písma: což nemá tato prostota svůj stil? A což nemá tento stil tak podivuhodnou sílu 

symbolisační? 24 

Důležitý je zde příklad Písma. Deml (v té době už kněz) tu hovoří o Bibli jako 

o díle literárním, které má svůj styl, jako by mluvil o Březinově eseji. V básnictví a 

umění zdůrazňoval jeho inspirovanou podstatu, u Bible, kde se tento předpoklad 

rozumí jaksi "samo sebou", zdůrazňoval aspekt lidského ztvárnění a stylu. 

Stojí za povšimnutí, že slova forma a styl užívá autor v citátu synonymně -

takže zde ještě více vyniká, že jde vskutku o tvárný, sjednocující princip, mnohem 

spíš než o formu vnější, definovanou předem Gakou je například sonet). I z jiných 

22 Jakub Deml: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. VII 
23 Volné slovo o četbě a o stilu. Nový Život 8, 1903, č. 6, s. 173-175 
24 Volné slovo o četbě a stil u, s. 17 4 
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formulací (v téže stati s pohrdáním mluví o "puncovaném zboží pod neméně pyšným 

a neméně triviálním označením přesně dle slohu") je jasné, že ani formu Deml 

nechápe normativně, jako soubor pravidel a konvencí, ale duchovně. Nejvýrazněji to 

formuluje otázkou: 

... ostatně, proč se říká: anima est forma corporis?25 

"Anima est forma corporis"- duše je forma těla. Forma je myšlenkou, bez níž 

se vše deformuje. 

Otázka "umělecká" a otázka "náboženská" je totéž co otázka lidská. Styl, život, 

víru a umění vidí Deml jako navzájem neoddělitelné, a navíc zcela osobní pojmy: 

Napřed buď člověkem, pak budeš křesťanem a teprv naposled křesťanským umělcem."26 

Forma a styl patří k základním pojmům Demla-kritika, k pojmům, které si 

definoval sám. Zároveň tím sám před sebe jako tvůrce postavil úkol: hledat stále 

nové formy. 

Kritik, který chválí 

Demlovy kritické stati jsou typické tím, že pojednávané dílo nekritizují (nesoudí), ale 

vyzdvihují, vykládají, oslavují a brání- ostatně i propagují. To je možná důvod, proč 

za kritiky považovány nejsou a proč se o Demlovi jako o kritikovi obvykle 
v • 27 

neuvazuJe . 

K tomu přispívá ještě jedna okolnost: jakási nežánrovost (nebo spíš 

polyžánrovost) Demlova psaní, která se projevuje i ve statích o Bílkovi a Březinovi 

z tohoto období. Málokdy nacházíme útvary v čisté podobě. V "přípravním období" 

- i vzhledem k tomu, že autor je v této době vlastně plně závislý na publikační 

nabídce a poptávce dané zvnějšku - se setkáváme v jeho publikovaných pracích 

s útvary často vyhraněnějšími, čitelnějšími v dobovém dnešním 

literárněhistorickém kontextu. Kritiku v podobě útvaru s předem daným 

25 Volné slovo o četbě a stilu, s. 173; výrok Anima est forma corporis vykládá Tomáš Akvinský v 
Quaestiones disputatae de anima, Questio prima. 
26 Volné slovo o četbě a stil u, s. 17 5 
27 Vladimír Binar v souvislosti s Demlovými reedicemi mluví přítomnosti kritika v díle (Binar 1971: 
193). Ke kritikovi v díle se vrátíme v souvislosti s Demlovým autorským komentářem ve Slovu k 
Otčenáši Františka Bílka a v kapitole o ediční proměně Notantur Lumina v První světla. 
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dominantním tématem (dílo jiného umělce a jeho hodnota) u něj nacházíme i 

v pozdějších časopiseckých pracích či přednáškách. Proč nejsou ke kritice počítány? 

Možná v tom sehrál roli jejich převážně vstřícný postoj ke "kritizované" 

umělecké výpovědi, a rovněž fakt, že měly cosi navíc: jsou "básnické". Přitom 

ovšem nejde o básně v obvyklém žánrovém vnímání, takže efekt "nezařaditelnosti" 

působí tak, jako by tyto texty neexistovaly vůbec. 

Kritika není však jen útvar, je to také postoj a aktivita: v Demlově díle najdeme 

mnoho postřehů a polemik, jež jsou neustálým zvažováním hodnot a smyslu slov 

nebo činů. Kritika literatury má mezi nimi podstatné místo, ovšem zjevně ne 

výlučné: čin a slovo nejsou v Demlově pojetí oddělené, ba ani oddělitelné životní a 

společenské projevy, a tak je Deml-kritik váží společně. V tomto ohledu je spřízněn 

se Šaldou: angažmá kritika se nemůže specializovat na psané slovo, ba ani jen na 

slovo, kritik je kritikem života a společenství. Ovšem zde je i zásadní rozdíl mezi 

Šaldou a Demlem: Šalda hraje mnohem čitelnější, dominantní roli kritika. Už za 

svého života se stává živoucí společenskou institucí - se všemi výhodami i 

nevýhodami takové pozice. Deml byl téměř stále na okraji - pouze ve dvacátých 

letech 20. století si získal jistou společensky uznávanou pozici (v rámci sokolského 

společenství), ovšem sám z ní zase vymanévroval. Dále Šalda, ačkoliv se 

nespecializoval v tématech a ačkoliv mnohé jeho kritické projevy jsou zároveň 

propracovanými slovesnými útvary s výraznou estetickou funkcí, svou zkušenost 

ztvárnil a členil mnohem přehledněji, a v tom smyslu předvídatelněji a 

srozumitelněji. 

S tím souvisí ještě jedna otázka: Jak rozumíme slovu kritik? Co dělá? Pod 

dojmem Šaldova působení vznikl model učeného kritika-soudce. Tento model byl 

pozdější teorií a praxí strukturalismu ještě doplněn o zjevný analytický moment (u 

Šaldy je tento moment také silný, ale není v takové míře obnažený). Deml ve svých 

statích pojednávajících o dílech jiných autorů však soud (ve smyslu přisouzení 

nějaké vlastnosti), učenost ani analýzu nedemonstruje (ačkoliv zjeho rozborů 

Kyselého veršů v rukopisném zápisníku je zřetelné, že podobnou analýzu ovládal). 

Zdá se tedy, že Deml nenastoupil kariéru literárního kritika i proto, aby 

neztrácel čas dokazováním, že je něco špatné, že něco nemá styl či formu, že něco 

není Poezie. Naopak o dílech a osobnostech, které miloval, psal celý život 
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s nasazením a vřelostí, které se nijak nelišilo od jeho prací "původních". Snad proto, 

že umělecký či básnický podnět neodlišoval od námětu "ze života". 

Deml tedy v rané kritické esejistice pojednává výhradně o autorech, které ctí, 

kterým věří. Ostatních děl se mohou dotýkat konkrétní výtky, uváděné jako 

protipříklady, které však autorovi za samostatnou stať nestojí. Přesto jsou Demlovy 

články o umění velmi kritické až útočné. Nikoliv k tvůrcům, ale ke čtenářům, 

"vnímatelům". 

Kritika čtenáře: Kdo čteš, rozuměj! 

... chci-li si Březinu nebo Bílka představili jako umělce, chci-li porozuměli některému dosud 

neznámému místu v jejich díle, myslím si je jako bratry, a neklamu se, neboť sami nás tak nazývají 

( ... ) Ptám se proto své duše, chci-li jim rozuměli. A to je cesta, která slibuje jistý výsledek- však 

s podmínkou: nesmíme zapomenout, co je přátelství...28 

Deml čtenáře kritizuje nejen ve svých statích, ale i ve svých knihách -jak 

zjistíme i při četbě Slova k Otčenáši Františka Bílka. Základní otázku, ke které 

čtenáře vede, vystihují slova z výše uvedeného úryvku: Chci rozuměti? Jindy 

(například v Notantur Lumina) opakuje formuli evangelistů: Kdo čteš, rozuměj! 

(Mat. 24,15; Lk 13,14) 

Zdá se, že právě toto je "Demlův boj", vedený ještě dříve, než začal vydávat 

vlastní knihy a potýkat se s kritikou vlastní domnělé nesrozumitelnosti. Ještě při 

obraně Březiny a Bílka se vždy obrací proti slovu "nesrozumitelný", jež předem 

zbavuje čtenáře účasti a odpovědnosti. Výmluvný je název článku Březina 

nesrozumitelný?, v němž obrací otázku nesrozumitelnosti v otázku nerozumění. 

Porozumění pak klade jako mravní úkol čtenářovi. 

Ve Volném slovu o četbě a stylu29 o četbě a čtenářovi uvažuje takto: 

Dokonalým čtenářem je mi teprve ten, kdo přečta první stránku (a často jen několik prvních 

vět) knihy, řekne si: tento spisovatel mluví ke mně věci, které už dávno znám a které mě tak nudí ve 

společnosti, získám jenom času, když ho nebudu číst - anebo: tento autor mluví ke mně jazykem, 

který příliš neznám, ale miluji jej a jsem si jist: jen on tak mluví: pojďme, zasedněme ke stolu, 

pojďme, potěšme se barvami a vůní rozložených kvetoucích luk, rozvlněnými klasy, výskotem dětí a 

ptáků, čistotou potoků rozmíhaných rybami hejnem za hejnem, jako pravnuci přibližme se s důvěrou 

28 František Bílek jako umělec, s. 154 
29 Nový život 1903, s. 173-175 
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ke starcům lesům, skalám - věštkyním - od bílých oblaků, žhavého slunce až do šachet země je 

rozpjata celá škála tajemné krásy .. ?0 

Jak je vidět, Deml soustavně čtenáře připravuje a vychovává. V této fázi 

především pro Březinovo dílo, ale čím hloub víc budeme postupovat v jeho díle, tím 

bude zřejmější, že také pro dílo své. 

Metoda meditace a analogie 

Podstatná část článku Březina nesrozumitelný? se zabývá nerozuměním také 

z praktického hlediska. Dostává se nám zde určitého návodu, jak číst: 

Chceme-li vniknouti do tajemství symbolů, musíme 1. vyčerpati jejich přirozený význam, 

vymalovati si před očima plný jejich obraz, 2. obrátiti jej na svět mravní, každý rys toho obrazu 

zvlášť, na svůj vnitřní život jako při meditacích ... 

Návod můžeme číst i jinak, jako popis poetiky symbolu, který má svůj 

přirozený a alegorický význam: jak je vidět, Deml zde není zastáncem jednoho nebo 

druhého, ale obojího. Ve pak zdůrazňuje mnohoznačnost opravdového uměleckého 

díla, jež čtenáři umožňuje, ba vybízí jej k hledání mystických příbuzností, analogií, 

na základě jeho vlastní životní zkušenosti a četby. A tento třetí krok znamená plnou 

účast člověka na tom, co čte, zniternění čteného. 

Ve Slově k Hudbě pramenů31 , poslední studii, jež předcházela knize Slovo 

k Otčenáši Františka Bílka, se autor zabývá celým dosavadním dílem Březinovým. 

Demlův postup čtení Březinova díla bychom opět mohli nazvat metodou meditace a 

analogie, ale nejen metodou: meditace i analogie jsou zde i autorovým tématem. 

Základní zdroj analogií/mystických příbuzností, jež Deml k Březinovu dílu 

nalézá, ukázaly už články předchozí. U Demla jako by každé Březinovo slovo 

nacházelo ozvěnu v Písmu či ve spisech křesťanských mystiků. Přitom nejde o 

analogie povrchní nebo chtěné: to ukáže rozbor některých takových citátových 

analogií ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka. 

Sousloví mystická příbuznost přitom vystihuje podstatu Demlova vidění lépe 

než výraz analogie: slovo příbuznost překračuje čtenářské hledisko, mluví o 

30 Tamtéž, s. 173 
31 In: Nový život 1903, s. 236-240 
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podstatné, rodové spojitosti, jež se promítá do každého Březinova slova. Toto 

přesvědčení ukazují i některá Demlova přímá vyjádření, jako "Báseň "Milost" 

nemůže míti jiný význam než katolický". Podobná krátká spojení mezi slovy 

Březinovými a slovy zjevení bude Deml v pozdější době korigovat (při druhém 

vydání této stati v roce 1932 právě zmíněnou větu vyškrtnu!: Rozeznal v této větě 

zdroj dalšího možného nedorozumění?), ovšem ony hlubinné, podstatné analogie ne. 

Problém Březinova vyznání nicméně zůstane pro Demla tématem hluboce osobním: 

později se stane zápletkou a možná i impulsem k napsání Mého svědectví o Otakaru 

Březinovi (1931 ), jež v jeho díle představuje nejdramatičtější obrat. 

Opory a spojenci 

Hledáme-li myšlenková a poetická východiska Demlova díla, pak právě počáteční 

období jeho tvorby jasně ukazuje ke knihám, o nichž mluví nejčastěji a které 

plamenně brání a vykládá: v Březinových sbírkách a esejích a v knihách Bible. Deml 

v nich však zároveň našel i východiska k vlastnímu stylu četby a výkladu. 

Vedle těchto základních opor hledá Deml-kritik "spojence" i jinde: takové, 

v jejichž díle nachází buď podporu ke své kritice čtenáře, anebo zdroj mystických 

příbuzností či analogií k Poezii a slovu, které sám vyznává. Jeho "akční rádius" je 

přitom velmi široký. Obrací se především k mystice a básnictví, ale i k literární 

kritice a estetice. Fakt, že přitom neuznává rozdělení "duchovních kompetencí" 

podle specializovaných oborů, jako je kněz, teolog, básník, mystik, kritik, vědec, a 

také že se při uvádění analogií volně pohybuje ze staletí do staletí, dokládá 

nejvýmluvněji dvoustránkový seznam citovaných autorů v závěru prvního vydání 

Slova k Otčenáši Františka Bílka (1904). Nejčastěji citovaný Otokar Březina tu je 

v sousedství Římského Brevíře, Cicerona, sv. Cypriana a Danta; Anna Kateřina 

Emmerichová vedle Epikura a Fichteho; najdeme tu autora Chemie v denním životě 

profesora Lassara-Cohna vedle Lva Velikého, Maeterlincka, Mickiewicze a 

Římského misálu; anebo Taina mezi Švabinským a Terezií od Ježíše. 

Širokou škálu autorů a autorit lze najít i v Demlových článcích z té doby. 

Volné slovo o četbě a stilu ústí do hesla "Život, život!", jež Deml ve svých raných 

pracích opakovaně zdůrazňuje nejen jako své vlastní umělecké a ideové krédo, ale i 
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jako krédo Bílkovo a Březinovo a jako východisko a cíl prací soudobých kritiků. 

Deml tu jmenuje na prvém místě Šaldu, Martena a Dostála-Lutinova. 

Ve své kritice čtenáře se Jakub Deml odvolává i na soudobou estetiku: 

v Novém životě v roce 1903 (s. 98) vyšla pod zkratkou Jak. D-1. glosa Otakar 

Hostinský, kde autor cituje z Hostinského přednášky O původu umění a z knihy 

Johna Ruskina Sézam a Lilie. Obě ukázky hovoří ke čtenářům o čtenářích: první o 

čtenáři mystického a symbolického umění ("vždy předpokládají kongenialního 

čtenáře nebo posluchače idealního"), druhá vyzývá čtenáře k práci: 

Dostanete-li dobrou knihu, musíte se zeptat sebe sama: "Jsem nakloněn pracovati jako 

australský horník? Jsou moje motyky a lopaty v pořádku a jsem sám dobře vyzbrojen, rukávy po lokty 

vykasány a mám dobrý dech a dobrou náladu? A podržíme-li tento obraz trochu déle ... : kov, jejž 

hledáte, je spisovatelův duch nebo názor, a jeho slova jsou jako skála, kterou musíte rozdrtiti a 

roztaviti, abyste se k němu dostali. A vaše motyky jsou vaše vlastní péče, důvtip a učenost: vaše 

tavírna je vaše vlastní myslivá duše. Nedoufejte, že se domůžete názoru dobrého spisovatele Gedná se 

o nejlepší moudrost lidskou!) bez těchto nástrojů a bez tohoto ohně: často budete mít zapotřebí 

nejostřejšího, nejjemnějšího dlabání a nejtrpělivějšího tavení, dříve než získáte jediné zrnko kovu." 

Touto ukázkou se opět dostáváme k Demlově soustavné výchově čtenáře: 

z ukázek, které vybral, vyplývá, že apeluje na čtenáře kongeniálního a pracovitého. 

Vyzbrojeni těmito postuláty, můžeme přistoupit k četbě první knihy Jakuba 

Demla, Slova k Otčenáši Františka Bílka. 
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SLOVO K OTČENÁŠI FRANTIŠKA BÍLKA: 

SLOVO, CITÁT, ÚTVAR ... 

Exegeze do přílišných podrobností je nebezpečná. Nechte čtenáři jeho díl tvůrčí práce. 

(Z dopisu Otokara Březiny Jakubu Demlovi 12. června 1904) 

Citáty nejsou výpisky. Citáty jsou cikády. Vyznačují se tím, že nikdy neumlkají. 

(Osip Mandelštam: Rozprava o Dantovi) 

První knihu Jakuba Demla Slovo k Otčenáši Františka Bílka (1904) vydala revue 

katolické modemy Nový život. Její redaktor Karel Dostál Lutinov vydal Bílkův 

grafický cyklus poprvé už v roce 1901 s předmluvou Otokara Březiny 1 • Už v roce 

1897 v seznamech subskribientů této publikace v Novém životě se objevilo i jméno 

Jakuba Demla, tehdy studenta2
• Své vlastní "glosy a meditace" k Bílkovým obrazům 

začal psát Deml v polovině roku 19033
, příštího léta už byl rukopis připraven k sazbě 

Gak vyplývá z korespondence, na korekturách se podíleli Bílek i Březina4) a 

v listopadu 1904 kniha vyšla nákladem Nového života5
• 

Podruhé vydala Slovo k Otčenáši Františka Bílka Pavla Kytlicová v Tasově na 

Moravě v roce 1931. Text knihy tentokrát vyšel samostatně, bez Bílkových obrazů. 

Deml tuto knihu ve svém věnování Janu Amosu Vernerovi označil za první svazek 

Sebraných spisů. 6 Potřetí vydala knihu edice Rukopisy VBF Praha v rámci 

1 O. svazku Díla Jakuba Demla, nazvaného Bílek a Jenewein. 

1 František Bílek: Otčenáš. Nový život, Nový Jičín 1901 
2 Pravděpodobně by mohlo jít o první položku časopisecké bibliografie o Jakubu Demlovi: Modlitby. 
-Bílkovo Album. [seznam subskribientů Bílkova cyklu] Nový Život 2, 1897, č. 8, 9, obálka [pod č. 
154 uveden i Jakub Deml, stud., Třebíč] 
3 O vzniku rukopisu, a především o složitých okolnostech kolem vydání knihy, kterou v jedné fázi 
chtěl Karel Dostál Lutinov pojmout jako sborník k jubileu Sušilovu, podrobně ínformuje článek 
Demlovo Slovo k Otčenáši. (Batůšek 1994) 
4 Viz Demlův list Březinovi z 28. května 1905 a dva dopisy následující; viz Listy Jakuba Demla 
Otokaru Březinovi (Tasov 1932, s. 27-32); srov. též Březínovy dopisy Demlovi z 26. května, 2. 
června a 12. června 1904; (Březina 2004/1: 639-641) 
5 Z tohoto vydání vycházejí následující citace a přílohy. 
6 Viz Bibliografie k 10. svazku Díla Jakuba Demla Bílek a Jenewein, s. 481 
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Slovo k Otčenáši Františka Bílka tedy není jen Demlovou první vydanou 

knihou. Je jedním z možných počátků "vnitřního" času díla, jak jej v určitý okamžik 

vnímal i sám autor při první koncepci svých spisů. Proto ji nelze opomíjet, ačkoliv se 

této knize v rámci pozdější recepce Demlova díla věnuje pozornost spíše okrajová. 

Je-li Fučíkův a Binarův předpoklad o propojenosti dvojího členění, o zásadní 

roli mezitextových spojů pro sémantiku jednotlivých úseků Demlova díla pravdivý, 

pak na začátku díla i četby většina vertikál míří do prázdna budoucího či ještě 

nepřečteného "zbytku" Knihy. Může pak čtenář na začátku rozumět, když se smysl 

utváří někde, kam četba (a vlastně ani tvorba) ještě nedošla? Tuto pochybnost jako 

by prohlubovaly i recenze z počátků Demlovy tvorby, v nichž se opakovaně mluví o 

neporozumění Demlovým knihám. Na druhé straně nejeden čtenář přečetl Demlovo 

dílo s porozuměním a musel s četbou nějak začít. 

Na počátku četby záleží jistě nejvíce na čtenářových dispozicích, popř. 

indispozicích, na jeho zkušenosti s jinými texty a na jeho vlastním stylu čtení. Styl 

čtení, jenž je předpokladem interpretace, však není totožný s předrozuměním ani 

vlastními čtenářovými návyky. Utváří se nad čteným textem. Okamžik, kdy čtenář 

do knihy vstoupí, zůstane tajemstvím. Ale zpětně lze poukázat na vodítka a indicie, 

jimiž text čtenáře orientoval. 

Na počátku je neznámé téměř vše, o to intenzivněji vnímá čtenář vodítka či 

stopy vyznačující smysl promluvy. Prvním typem takových stop jsou paradoxně 

místa, jež porozumění (zejména jednoznačnému) brání, překážky a bariéry7
, jež 

narušují lineární, hladký styl čtení. Lze také mluvit o prázdných místech či místech 

nedourčenosti8 • Různí čtenáři nejspíš nebudou za překážku nebo prázdné místo 

považovat totéž, jinými slovy "nesrozumitelnost" může být vždy jenom individuální 

nesnází toho, kdo nerozumí. Pro zaznamenání překážek mluví především fakt, že 

Demlova "nesrozumitelnost" byla opakovaným zjištěním těch, kdo o raném 

7 Z pozitivní zkušenosti "slepce, jenž naráží do překážky", jak je popsal K. R. Popper, vyšel Robert 
Jauss ve stati Dějiny literatury jako výzva literární vědě (Jauss 200: 33-34) 
8 O nedourčenosti, problematizaci orientace v dílech moderní literatury píše W olfgang Iser (Iser 200 l, 
nedourčenost se stává "přepinacím prvkem mezi textem a čtenářem", stává se základnou textové 
struktury a vede čtenáře k samostatnému kompozičnímu výkonu. Jinde (Iser 1989: 33) mluví Iser o 
tom, že pokud má být komunikace mezi textem a čtenářem úspěšná, "čtenářova aktivita musí být 
nějak kontrolována textem". Nejde o kontrolu přímou, ale o prázdná místa či mezery, které čtenáře 
vedou k tomu, aby je překonával. 
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Demlově díle psali. Při konstatování těchto překážek se lze alespoň částečně opřít o 

normu, tj. o popis jazykových prostředků v jejich běžných funkcích, jimž Demlova 

výpověd' často neodpovídá9
• Rozhodující je však skutečnost, že Demlova 

"nesrozumitelnost" jeví už v počátcích díla známky systematičnosti. 

Druhým typem stop či indicií budou přímé autorovy poznámky a komentáře 

k vlastnímu způsobu psaní, jež nás nepřímo instruují, jak číst a rozumět: tím se 

vracím k metodickému postupu Fučíkovu a Binarovu. I když je v případě autorských 

komentářů na místě obezřetnost, zde se přímo nabízí konfrontovat autorský 

komentář se skutečnými autorskými postupy. 

O něco méně nápadnou čtenářskou instrukcí je pak způsob, jakým Deml čte 

texty druhých: ať už se o nich přímo vyjadřuje, anebo je interpretuje jinak, například 

svým způsobem citací. 

HORIZONTÁLNÍ ČETBA 

Čistě horizontální, lineární četba, bez paměti a hierarchizace, je pouhý konstrukt. 

Horizontální četbou tedy rozumím jednosměrnou četbu zleva doprava, která se řídí 

obvyklými ukazateli vertikálního členění, jako je titul či názvy kapitol, které 

vyznačují hierarchii a dominanty textu. Přitom s1 budu všímat plynulosti 

horizontální linie textu, zejména návaznosti tematické. 

Titul 

Prvním slovem Demlova titulu, Demlovy knihy, a dá se říci i Knihy, je Slovo. 

Ačkoliv je Slovo v titulu "němé", vedle následujících slov jakoby méně podstatné, 

poskytuje čtenáři první autocharakteristiku textu. Prozatím neurčitou. 

Z titulu se zdá, že určuje téma knihy: bude se tu mluvit o cyklu Bílkových 

grafik a plastik s tématem modlitby Otčenáš. Tím se určitěji rýsuje i představa 

funkce a tvaru knihy- odborná uměnovědná studie, popř. esej na dané téma. 

9 Musíme mít zároveň na mysli výhradu, že tato norma se v literární vědě leckdy konstruuje pro 
potřeby rozboru. Právě proto se v této práci "odrážíme" také od konkretizace, která s normou a 
očekáváním pracuje a vyjadřuje je. 
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Pro log 

Představa tématu se zdá potvrzena první větou úvodu celé knihy v následujícím 

autorově prologu: 

Mám promluviti o OTČENÁŠI Františka Bílka. Je mi, jako bych stál pod šírým nebem, samoten, 

na místě vyvýšeném, pode mnou a do nesmírných dálek jako by táhla země, zlatá sluncem, hořící 

barvami, v kráse svých jiter, v síle, mlčení a vůních poledne, provázená požehnáním posledních 

paprsků na vrcholcích hor, s tajemstvím večerních soumraků, za hudby hvězdnatého nebe ... je mi, 

jako bych o celé roky se vracel zpět do svého dětství a mládí, vidím lidi, stromy, zvířata, zemi, vodu a 

slunce ve světle dní, které se nedají zapomenout, vidím lidi, bytosti a věci, které už dávno odešly, 

zanechavše tady jen své ticho, světlo, smír a tajemství... Znám tíhu, zodpovědnost, jednostrannost a 

nebezpečí SLOVA a mám-li jaké přání: aby práce tato přijata byla jako poselství dobré vůle, jako 

rozptýlený reflex jednoho světla, jako malá památka na věci mnohem dražší... "Succumbat ergo 

humana infmnitas gloriae Dei, et in explicandis operibus misericordiae ejus, imparam se semper 

inveniat." "Ať tedy podlehne slabost lidská slávě Boží a ve vysvětlování děl milosrdenství jejího ať se 

přistihne ve své nedostatečnosti." (Leo P. Sermo ll. de Passione Domini.)10 

Titulem naznačené téma - výtvarný cyklus Františka Bílka - mizí, sotva bylo 

potvrzeno první větou: následující řádky na ně přímo nenavazují. Namísto 

"ztraceného" tématu se objevuje řada témat nových, vlastně nespojitých: vedle 

konkrét, přírodních dějů a vzpomínek, abstraktní téma SLOV A, dále téma vlastní 

autorovy řeči a jejího přijetí a nakonec téma transcendentální, jež se rozvíjí i v citátu 

- tj. cizí promluvě. Spolu se ztrátou titulního tématu překvapuje i perspektiva 

mluvčího. Ta není učená, ale osobní. 

První kapitola 

Sledujeme-li, jak se rozvíjí titulní téma, lze ztrátu tématu v prologu "vysvětlit" tím, 

že jde o volnější vstup autora11
• Možný začátek lze tedy očekávat i v první kapitole 

Člověk a modlitba (text celé kapitoly uvádím v Příloze 1 ). Jakým způsobem tu 

autor rozvíjí téma Bílkova díla? Volnou souvislost s Bílkovým námětem navozuje 

v názvu kapitoly slovo "modlitba". Dříve než modlitbou se však autor zabývá 

10 Deml 1904: 4 
11 "Pretext a posttext ve vztahu k textu jsou relativně samostatné promluvy Gazykové projevy): netvoří 
projev jeden (s jedním textem), ale nejsou to na druhé straně ani projevy, které by byly bez vztahu k 
sobě.( ... )" (Hrbáček 1994: 104) 
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člověkem, a sice člověkem na počátku- dítětem. Nejdříve o něm mluví obecně, jako 

o dětském věku, uprostřed dlouhého nečleněného odstavce se však tato výkladová 

perspektiva láme v osobní vzpomínku protkanou polopřímou řečí, v níž zaznívají 

dětské představy a myšlenky: 

Chvíle, kdy dítě pozná, že mu rodiče pomoci nemohou - jest prvním okamžikem modlitby. 

Pamatuji se ze svého dětství, jak jsme se dívali, když obecní strážník zavíral kohosi do šatlavy. Byli 

jsme na blízku. Obtěžovali jsme. V tom se strážník rozehnal a že nás všechny hned zavře. Běžel jsem 

domu sotva dechu popadaje, byl jsem přesvědčen, že jistě pro mě přijdou ... šavle,bodák, řetízky ... 

Věděl jsem, že rodiče tu nepomohou. Tajně jsem volal na pomoc Boha. To k upokojení nestačilo. 

Musel jsem to projevit, aby ti, kteří přijdou, a kteří nevidí do mé duše, jak je pokorná, jak kající, jak 

sklíčená, aby viděli, že budu hodný: Prosil jsem dědečka, aby se dnes modlil s námi růženec: a ještě 

jeden (protože tu ještě nejsou ... ). Na spaní ani pomyšlení. Jak by strážník mohl zapomenout! On 

všecko ví, všecko zná, i mé srdce, on musí konat spravedlnost ... Ponejprv jsem se tak modlil. Vuli 

rodičU, wbec dobro a cnost viděl jsem ve vlastním jejich světle -povinnost je svatá, nic není těžké ... 

Tak mi mluvila i příroda. Jedenkrát v zimě dralo se u nás peří. .. [ ... ] 12 

Jak napovídá poslední neúplně citovaná věta, tato stylová digrese není pouhou 

vsuvkou, ilustrací, od níž se lze rychle vrátit k původnímu tónu: na první vzpomínku 

navazují další. Krátká vypravování a líčení se k sobě vážou společným tématem 

(resp. prožitkem) modlitby, dětskou osobní perspektivou a neznačenou (nevlastní) 

přímou řečí 13
. 

Na osobní pasáž pak autor navazuje, i když se navrací k zobecňující poloze, 

k výkladu: jeho dalšími tématy se postupně stává společný rys vylíčených událostí, 

tj. prožitek hrůzy a zla jako jeden z momentů, v nichž se člověk začíná modlit, dále 

sama možnost vyslovit (dnes bychom řekli "pozitivní") duchovní zážitek lidskými 

slovy, dále slovo zkušenost a jeho obvyklé užití. Pak se výklad obrací zpět k životní 

12 Kurzívy autor (Deml1904: 5); Této pasáži jako jediné z knihy přiznává puvodnost M. C. Putna. 
Jeho popis Slova k Otčenáši je příkladem horizontální četby, která se zarazila pouze na jednom místě 
textu a opět ústí ve výčet prvků: "Slovo k Otčenáši Františka Bílka je matečnou hmotou, v níž se 
převalují a mísí všechny vlivy, jimiž Deml až dosud prošel: Vedle citací Březinových básní tu 
najdeme citace autorů z okruhu Katolické modemy (X. Dvořák, ze zahraničních vzorů E. Hello) i 
upomínky českých dekadentu (K. Hlaváček), i církevních otcu a mystiků od Dionýsia Areopagity po 
Terezii Ávilskou, z nezbytné A. K. Emmerichové, ale i z teologu a biblických komentátorů 19. století, 
které znal Deml ze seminárního školení. Eklektická je i forma jednotlivých kapitol knihy. Najdeme tu 
biblistické studie o motivech milosti a viny v Písmu i návod k meditaci ignaciánského typu. Jedinkrát 
zazáří a zmizí náznak budoucího Demla: vzpomínka z dětství, jak vesnický policajt kohosi zavíral do 
obecní šatlavy a Jakoubek se hrozně bál, že ho taky zavře ... " (Putna 1998: 439) 
13 Doležel 1993: 21 
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úloze modlitby. Po exkurzu do historie modlitby přechází autor k otázkám 

modlitební praxe. Jeho první otázka zní: "Jen pro široký dav je tedy modlitba?" 

Následuje takováto odpověď: 

Dejme tomu, že na předmět jeden složil jsi všechny své naděje i život svůj. Taková perspektiva 

se otevřela tvé budoucnosti, cesta triumfální, kde jedeš ty; po stranách květy, před tebou květy, za 

tebou- a, tam se nedíváš! slunce před tebou- i jinde svítí a hřeje? ty se nestaráš! musí tak být! ticho 

v tvém srdci, lehkost ve kroku, radost v tvých očích, píseň na tvých rtech. Radost, radost - na věky! 

Fiat, fiat!- Přijde co přijíti musí- katastrofa. Jako když rázem zhasne světlo elektrické. Jako když se 

octneme na dně propasti. Jako když zapadne slunce- a Ten, který nad ním vládne, řekne člověku: pro 

tebe nevyjde nikdy už! - Ticho ... Co je sen? A tu přijde Bolest, nabodne srdce na svou vidlici, podrží 

ti je před očima a řekne: jaký sen? Při tom se zachechtá! - Je večer; setmělo se hodně. Světla po 

stranách domů se zachvívají. Potkáváš lidi, slyšíš kroky, ale to jakoby kdesi v jiném životě. Ale ne, to 

zdivo, lidé, okna, kroky, slova, mraky, vítr, světlo, země, tma- to příliš pronikavě mluví. To všechno 

děje se v tvých prsou, o tom všem mohl bys vypravovat celé dějiny - stokrát a vždycky jinak, stokrát 

a vždycky životně, stokrát- a mělo by to vždycky kolorit tvé bolesti... jsi tvůrcem, ale jakého smutku! 

Jdeš venku, daleko od lidí! tam dole usíná město, tam kdesi v kouři. Řeka šumí. I to jakby přestalo. 

Slyšíš jen vlastní dech a krok- jdeš volněji, krok za krokem, země pod sněhem spí- jdeš a jako bys o 

tom nevěděl- díváš se vzhůru, oblaky proniká přitlumené světlo, jako by je propouštěl někdo vlídný

modlíš se a je v tom celá tvá bytost, sražená v kámen, který ti musí prolomit prsa- Na zemi jsou 

všechny cesty zaváty - noc - nebe ne ní daleko - Panno, Svatá ... ! Směrem tvé cesty se otevřelo nebe, 

země se schoulila, zatočila jako červ, celá země pláče- .14 

Tato pasáž, evokující vnitřní prožívání v silně osobní (ne však soukromé) 

perspektivě (vyjádřená oslovením a vnitřní řečí), by mohla být i samostatnou 

prózou. Zde je však odpovědí na věcně položenou otázku, po níž měl logicky 

následovat výklad. 

Po několika citátech (k jejich úloze se vrátím později) pokračuje výklad o 

otázkách modlitební praxe: o potřebě modlitby ve stavu těžkého hříchu, doplněný 

parafrází slov svaté Terezie a autorovou krátkou parabolou, tentokrát "epičtější" a 

"neosobní": vypráví se ve 3. osobě. Nakonec se autor vyslovuje ke způsobu modlitby 

-vnitřní a retné (výklad je opět doplněn řadou citátů). 

Vracím se k otázce, jak se v první kapitole rozvíjí téma Bílkova Otčenáše. 

Bílkovo jméno je tu zmíněno pouze jedenkrát, navíc v závorce, jako jakási asociace 

14 Deml1904: 8 
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k reflexi díla Dantova(!). Nic víc než tato zmínka přímo neodkazuje k "hlavnímu" 

tématu, uvedenému titulem. 

Celá kniha 

Jakou úlohu má téma Bílkova Otčenáše v kompozici celé knihy? 

Explicitním tématem se Bílkův cyklus stává až v polovině kapitoly druhé, 

nazvané Otčenáš. Ale ani v této, ani ve dvou kapitolách následujících (Mysterium 

milosti a Mysterium viny v Otčenáši Františka Bílka) není Bílkovo dílo tématem 

hlavním. I zde dominují témata obecnější, naznačená jednotlivými nadpisy. 

Začátky kapitol opět navozují očekávání, že bude následovat výklad. Tak 

v kapitole Otčenáš mluví autor nejdříve o novozákonní historii modlitby. V Mysteriu 

milosti nejdříve etymologizuje, pak výslovně říká: "Nám však je promluviti o milosti 

ve smyslu církevním", a skutečně naváže nástinem teologického "rozčlenění" 

milosti. V Mysteriu viny zase začíná přehledem pojetí zla u různých filozofů. Ani 

v jednom z vyjmenovaných případů však autor nasazenou odbornou, objektivující 

perspektivu nepodrží. I v těchto kapitolách se čtenář setká s celými bloky či 

pasážemi evokačními, silně expresivními a apelativními - příkladem je závěr 

kapitoly Mysterium milosti (s. 14-25), psaný tentokráte v první osobě plurálu, či 

poslední dlouhý odstavec Mysteria viny" (s. 26-28), jehož závěrečná věta "Zdálo se 

mi toto pojednání o milosti a hříchu nutným k objasnění Otčenáše Bílkova" vyznívá 

po předchozích vzrušených zvoláních, otázkách a litaniích krajně překvapivě. 

Po prvních čtyřech kapitolách následuje v knize výrazný předěl: autor sem 

vkládá Březinův Pro log k Otčenáši Františka Bílka15
. Sledujeme-li vývoj tématu 

"Bílkovo dílo" v celé knize, dlužno poznamenat, že ani Březina v hutné slovní 

syntéze obrazů cyklu vůbec nezmínil Bílkovo jméno - odkazuje k němu jen 

nepřímo slovy "básník těchto kreseb". Způsob, jakým se Březina přibližuje k tvůrci 

"cizího" díla, bude poučný i v případě Demlově - nejen ve vztahu k Bílkovi, ale 

zejména vzhledem k Březinovi. 

Po Březinově Prologu následuje 16 kapitol, zabírajících převážnou rozlohu 

knihy. Autor v nich sleduje postup Bílkova cyklu. Názvy kapitol neobsahují určité 

15 Březinův Prologje obsažen v souboru Hudba pramenů a jiné eseje (Březina 1989: 173-175) 
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téma, pouze číslo nebo více čísel označující pořadí obrazů Bílkova Otčenáše. 

Konečně se zdá, že se toto výtvarné dílo stane tématem hlavním a komponujícím. 

Ani tento odhad však není přesný. Komponujícím činitelem tu je totiž právě jen 

kompozice celku Bílkovy práce, nikoliv jeho jednotlivých částí. Deml postupuje od 

obrazu k obrazu nebo k jejich skupinám, sleduje vývoj Bílkovy "myšlenky" jako 

děj, všímá si též vzájemných souvislostí i vzdálenějších částí cyklu, přesto o 

jednotlivých kapitolách nelze říci, že jejich vlastním, hlavním a řídícím tématem je 

téma, myšlenka či jiný rys charakterizující v celku jednotlivý obraz Bílkův. 

******* 
PRVNÍODBOČKA:SVĚTLA,HVĚZDY 

Jako příklad uvedu první a zároveň nejkratší kapitolu této části knihy: 

OBRAZ TITULNÍ 

VIDĚTI, že se jedná o modlitbu vnitřní, rozjímavou: modlící se má oči rukama zastřené, mysl 

jeho obrácena k nitru, k Tomu, jenž "není daleko od jednoho každého z nás" (Sk. ap. 17, 27). Jen 

v jakémsi neurčitém pocitu uvědomujem si při modlitbě slávu, moc a Boží dobrotu, jejíž stopy vidíme 

ve všem což jest, v přírodě i těch věcech, které nám zjevuje pouze světlo víry. Na obraze tomto, jako 

na jiných, přírodu jen Bílek naznačil a hvězdy; jako by znázorňoval tuto myšlenku věřícího: Ty, jenž 

jsi všechny věci učinil, i duši mou k obrazu svému, Ty, jenž jsi Duch a mě jsi uzpůsobil, abych chápal 

tvoje Tajemstva i milosrdenství - hle, znám cenu tvého stvoření, a všechny věci v slávě své mi 

nestačí: lhostejna mi zem, půda mého vyhnanství, lhostejno nebe i peklo, jen když Tebe mám, bez 

Něhož jsem sláb a nečistý! Bojím se patřit v slávu Tvou vědom svojí podstaty (a Ty víš, že má ránu 

tajemnou!), slepoty (o Tajemný!) a života (ó Třikráte Svatý!). 

Je květen stínů. Polední parna dávno už za sebou máme. 
Sen opilý krví umdlel a čistšími tóny hraje. 
Den září zatmívá dálky- noc temnem zapaluje výše. 
Průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá nebe. 

Jen jedna velká, bílá hvězda svítí 
na opálovém nebi v tiché kráse, 
a duše tvoje unavena cítí, 
jak jiná duše kol v svět rozlévá se. 

(Svítání na Západě.) 

(Jar. Vrchlický). 

Země jako mlékem polita je tlumeným světlem mlčící noci. V daleku plane světelná čára 

horizontu: reflex zapadlého slunce? Jediná památka dne, trvanlivější? Průsmyk v horách, na rozhraní 

země a nebes - ozářený? Cesta cest? 
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"Je pozdě již. Záclony zdvihám, okna svá bez bázně otvírám výším a od hvězd zvoní mi píseň 

započatá před staletími. 'd6 

První odstavec této kapitoly naznačoval, že bude autor rozvíjet téma vnitřní 

modlitby. Připojené citáty s Demlovým vloženým textem jsou však s prvním 

odstavcem úžeji spojeny jinak než tématem nebo formou modlitby: v prvé řadě je 

jim společný motiv nočních světel, zejména hvězd, jenž se ve všech opakuje a variuje 

(Deml: "Na obraze tomto ... přírodu jen Bílek naznačil a hvězdy"; Březina: - "noc 

temnem zapaluje výše"; Vrchlický: "Jen jedna velká, bílá hvězda svítí..."; Deml: 

"tlumeným světlem mlčící noci .. ". atd.; poslední citát /rovněž z Březiny/: " ... a od 

h vd '") vez zvom .... 

Na motivickou spojnici však neJsou jednotlivé úseky "navěšeny" jen na 

základě společného označujícího nebo doslovně označovaného. Hvězdy, a noční 

světla vůbec, tu mají i společnou hodnotu obraznou, ne přímo označující, ale 

nepřímo poukazující k oblasti transcendence. To předjímají už autorova slova 

v prvním odstavci, která mluví o světle víry (hned nato následuje zmínka o hvězdách 

na Bílkově obraze). 

Takový kompoziční postup není čitelný hned od začátku - zprvu je zřetelná 

především nesouvislost jednotlivých úryvků, daná několikerou vzájemnou odlišností 

(např. různým členěním, jednou prozaickým, podruhé veršovým, anebo růzností 

mluvčích). Chybějí tu spoje, které běžně nacházíme na hranicích výpovědí 

(tematicko-rématické navazování) a promluv (zde bychom předpokládali explicitní 

uvození či jiný komentář autorův, zdůvodňující citaci). Spojení založené na 

totožnosti motivů (hvězdy, světla) a na jejich neslovníkové (obrazné) významové 

příbuznosti prochází napříč citáty i vlastní promluvou, ne podél linie slovních řad. 

Zcela se tu ruší hierarchie: motiv je kompozičně důležitější než téma. 

Ačkoliv je tematická výstavba uvedené kapitoly už pro její výjimečnou 

krátkost mnohem jednodušší než výstavba kapitol následujících, ukazuje jeden 

postup příznačný pro práci s "hlavním tématem". Konkrétní obraz hraje nejčastěji 

16 Deml1904: 36-37; poslední citát je z Březinovy básně Tys nešla, verše 21. a 22 (Svítání na západě) 
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roli podnětu k úvahám a asociacím, jež směřují k různorodým tématům a 

rozmanitým formám vyjádření. 

Při srovnání druhé části knihy s kapitolami úvodními je zřetelné, že se funkce 

tématu "Otčenáš Františka Bílka" proměňuje: nejdříve se k tématu dospívalo jako 

k jedné z konkretizací modlitby Otčenáš a obou Tajemství, v této části se většinou od 

Bílkových obrazů vychází. Obraz či pouhý jeho detail autor jen zřídka interpretuje 

přímo: nejčastěji jej inspirují k hledání a utváření paralel, k navazování vztahů mezi 

Bílkovým dílem, výroky z Bible, citáty křesťanských mystiků, myslitelů a (nejen 

křesťanských) básníků, poznatky různých věd, a to ne pouze teologických, 

historických či obecně humanitních (na s. 40 je například citát-výklad o získávání 

metanu z bažiny, jinde vyjádření lékařovo o vztahu charakteru člověka a jeho stop). 

V neposlední řadě Deml propojuje zmíněné paralely s vlastní zkušeností, jež bývá 

transponována nejčastěji do tvaru lyrické promluvy či evokace (s. 86: "Znám bytost, 

která ... "), oslovení (s. 71: "Buď klidná, sestro ... "), jednou dokonce do tvaru 

veršované básně (s. 92: "Sen vámi samými zakazovaný jste si lhali ... "; tato pasáž 

začíná už předchozí rýmovanou prózou1
\ I když měl tedy autor Bílkovo dílo a jeho 

výklad na zřeteli, nelze ani o prvé, ani o druhé části knihy říci, že by v nich dané 

téma a předpokládaný postup (výklad) dominovaly. 

Třetí, závěrečná část knihy je opět oddělena cizím textem: Bílkovým dopisem, 

jenž se odvíjí ve dvou souběžných liniích: Bílek tu "sleduje" jednotlivá 

přeskupovaná a opakovaná slova Otčenáše svým vlastním slovním doprovodem. 

Deml pak navazuje na tento "slovný obsah" vlastními Glosami, v nichž vyzdvihuje 

základní body Bílkovy promluvy, a přitom je komentuje způsobem obdobným jako 

v kapitolách předcházejících. 

Předposlední kapitola chce podat Přehled a postup idejí v mém Otčenáši 18 , 

v němž autor naposledy opisuje kruh paralelní se skladbou Bílkova cyklu, když 

vytyčuje základní témata jednotlivých obrazů a vlastních interpretací. V tomto 

resumé bychom předešlou část knihy sotva poznali, poněvadž tu Deml nejednou 

převádí dřívější různotvárné polytematické řetězce na jediné, přímo vyjádřitelné 

17 V celé této pasáži nacházíme báseň Samoty, dříve publikovanou časopisecky, knižně pak v 
Notantur Lumina 
18 Tučně DI 
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téma. Sám se k úloze "disciplinovat" dosavadní text (čímž zdánlivě vyšel vstříc 

čtenáři, který lpěl na představě ústředního tématu a jednotného postupu) staví 

ironicky: až k 5. obrazu věnuje každé kapitole stručný odstavec, u obrazu 6. však 

opět prodlévá, rozvádí výklad o "šlápotách a cestě"19 , doplňuje jej opět paralelami 

z Bible a sv. Jeronýma, třístránková pasáž pak končí slovy: "Tím jsme se od 

stručnosti a přehlednosti "syntézy" poněkud odchýlili, ale nevadí." U následujícího 

obrazu pak čteme: "A na okamžik odchýlíme se zas." 

Úmysl naznačený názvem kapitoly tedy autor nedodržel: celé "resumé" 

nakonec uzavírá rozsáhlý citát z Březiny. 

Na závěr knihy Deml připojuje starší text přednášky z roku 1901 Slovo o 

formě obrazů v Otčenáši, hlavně litografiích. Autor se tu snaží vystihnout styl a 

základní smysl Bílkova díla a zároveň výrazně apeluje na jeho pochopení. Právě 

v této kapitole se nejvýrazněji odhaluje další nezanedbatelná funkce či "ráz" celé 

knihy, totiž její apologetické zaměření, příznačné pro Demlovy studie Bílkova a 

Březinova díla z přelomu století. 

Co ukázala horizontální četba 

Téma Bílkův Otčenáš se v knize objevuje nejdříve v titulu, pak na dlouho ustupuje a 

opět se pozvolna vynořuje, autor k němu dospívá skrze výklad a obecnější úvahy i 

skrze osobní pasáže- tj. skrze vypravování a lyricko-epickou evokaci-, tak jako tak 

skrze jiná témata. Komponujícím prvkem se téma Otčenáše stává až zhruba ve 

čtvrtině knihy, nikoliv však jako téma kontinuální, ale návratné. Jako kompoziční 

dominanta se prosazuje jen na větších úsecích, v jakýchsi cyklech kapitol. Vnitřně 

kapitolu či delší úsek sjednocují motivy - detaily vyjmuté z celku jednoho obrazu. 

Detail však není analyzován, nezůstane ve stadiu osamocenosti, naopak se stává 

bodem vertikály, jedné z os, jež prochází nejrůznějšími kontexty náboženství, umění 

a jiných druhů lidského poznání. Tyto vertikály skládají kontext natolik široký, že se 

zdá "všeobsahující", univerzální. 

19 Tato pasáž je zároveň jednou z prvních anticipací k pozdějšímu titulu Demlových Šlépějí (1917-
1941) 
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Předpoklad dominantního, kontinuálně rozvíjeného tématu se nenaplnil. 

Totéž platí o odhadu dalších slohotvorných činitelů20 . Pokud čtenář zúží pozornost 

jen na určitou funkci projevu (nejspíše referenční, resp. metařečovou v širokém 

slova smyslu - měla být řeč o řeči výtvarné), na jednotnou perspektivu mluvčího 

(převážně odborná, objektivní, resp. objektivizující), na uzavřený soubor 

vyjadřovacích prostředků, resp. kód (čeština; jazyk uměnovědy, popř. teologie -

víme-li, co je Otčenáš, a známe-li Demlovo "školení"), z těchto očekávání ho text 

vyvede. Naopak: text nese mnoho funkcí, témat, perspektiv i ,jazyků". 

Zdálo by se, že taková mnohost musí vést k naprostému chaosu a k rozpadu 

souvislosti knihy, poněvadž horizontální plynulost je často rozrušována náhlým 

obratem k jinému tématu, k jiné perspektivě, k jinému stylovému postupu. Přesto text 

většinou jako nespojitý nemusí čtenář vnímat: polytematičnost, polyfunkčnost a 

polymorfnost se ve svém vnitřním členění či diskontinuitě neprojevují současně. 

Obvykle lze zaznamenat prudkou přerývku, náhlé nasazení či zámlky jen v jedné 

linii, souvislost však udržuje linie jiná. Například v autorově úvodu dominuje 

expresivita výrazu, přitom témata na sebe bezprostředně nenavazují; ve vzpomínce 

z dětství z kapitoly o modlitbě se zas autor drží tématu, a přitom přechází náhle 

z neosobní do osobní perspektivy (a zpět). Konečně v kapitole Obraz titulní byly 

k sobě přiřazeny různorodé, navzájem cizí promluvy na základě totožného motivu a 

jeho společných obrazných významů. 

Tatáž vrstva, zde spíše nekontinuální řada stejnorodých prvků, může 

v různých fázích knihy nabývat dvojí protikladné hodnoty: dokud je kontinuální, tj. 

v souhlase se svým okolím, plní funkci navazování, pokud se trhá, tj. odděluje či 

vyděluje ze svého okolí, pak text člení, často ovšem mimo textové švy, k nimž 

poukazují formální signály běžného vertikálního členění, jako jsou hranice kapitol a 

odstavců. Oddělené a vzdálené prvky téže řady však mohou navazovat širší 

souvislost uvnitř celé knihy, jak se pokusím doložit v kapitolách následujících. 

2° Chloupek 1991: 63-76 
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HORIZONTÁLNĚ-VERTIKÁLNÍ ČETBA 

Spolehlivé informace o struktuře, členění, a tedy i čtení Slova k Otčenáši nedostává 

čtenář shora, ukazatele vertikálního členění, jako je například nadpis, v knize 

nefungují. Odbočka ke kapitole Obraz titulní jako by svědčila o převrácené 

hierarchii skladebných prvků (motiv byl pro skladbu kapitoly podstatnější než 

téma). Vertikální spojnice textu lze spíše najít při postupu opačném, zdola. Jaká 

vodítka přitom text poskytuje? 

Vertikální spojnice díla mohou být vnímány, až když jsou nějak 

zvýrazněny prvky (např. slova, věty, vyšší útvary jako např. odstavce), které 

souvislost zakládají. Přímočarou cestou (pro pisatele) a explicitním signálem (pro 

čtenáře) jsou prostředky grafické, nejčastěji a nejsystematičtěji užívané ve 

vyjadřování odborném: "[ ... ] je to členění na vlastní text a poznámky, odkazový 

aparát, různé typy písma, různé orientátory jako marginální poznámk/1
, mezititulky, 

v ' 1 ' ' d b v "22 c1s ovam a po o ne. 

V takto členěném, obvykle odborném textu tedy čtenář vnímá důležité (anebo 

domněle důležité - např. v žurnalistické praxi může být bombastický titulek 

v rozporu s věcnou informací) dříve, než začne číst. To lze o Demlově knize stěží 

říci. Autor nicméně hojně využívá grafického odlišení jednotlivých slov kurzívami. 

Z horizontální četby však jasně vyplynulo, že Demlovu textu nedominuje 

odborná perspektiva či styl. Jakých prostředků členění užívá literatura "umělecká"? 

Slovesná umělecká díla svou strukturu nepředkládají tak jednoznačně, nicméně i ona 

často umožňují orientaci pomocí výrazného, do značné míry normovaného členění: 

"V uměleckých textech se vytvořilo typické vertikální členění textu. V epice 

jde o rozčlenění informace do pásma vypravěče a pásma postav, v dramatu do 

dialogů jednajících postav a scénických poznámek [ ... ] v lyrice je vertikální členění 

většinou zajištěno volbou obrazných vyjádření, v poezii vedle toho i veršovou 

stavbou. "23 

21 V Mém svědectví o Otokaru Březinovi nacházíme celý paralelní text marginálií, dílem skutečně 
vytýkajících důležitá témata, dílem také ironizujících a jinak glosujících. 
22 Chloupek 1991: 176 
23 Chloupek 1991: 236 
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Hrubě řečeno, v umělecké literatuře odpovídají typy a postupy vertikálního 

členění literárním druhům a žánrům. Z dosavadní zkušenosti s Demlovým textem 

však vyplynulo, že druhových a žánrových charakteristik se pro vystižení 

vertikálního uspořádání, jež by platilo pro celou Demlovu knihu, dovolávat nelze. 

Každý žánr (i druh) tu platí vždy jen dočasně, v kontrastu s ostatními, ne jako 

sjednocující charakteristika knihy. Lze sledovat jen vnitřní rozvržení lyrických, 

epických, veršovaných či prozaických pasáží, ale celek knihy se rozpadne, členění se 

stane pouhým rozčleňováním, ne přičleňováním. 

Jaké jsou tedy prvky vertikálního členění celé knihy a jak jsou zvýrazněny? 

Tyto prvky na sebe neupozorňují jen čtenářův zrak (grafika, kurzívy), ale především 

sluch. Ve Slovu k Otčenáši vznikají často disonance a rytmické přechody právě na 

přeryvech horizontální linie textu. Nemotivované či neohlášené obraty (tematické, 

stylové aj.) pak čtenáře vedou hledání souvislosti. 

Hypotéza tedy zní: Ukazateli vertikálních linií textu (zde knihy, ale možná i 

Díla) jsou místa nesourodá či nepatřičná. 

Negativní vodítko však není jediné. S prvky, kterými se textová linie láme, 

autor pracuje i pozitivně, upozorňuje na ně jak grafickým vyznačením, tak 

v metatextových poznámkách, ale především - opět nepřímo - opakováním, či spíš 

návraty těchto prvků. Tak vzniká ona nekontinuální řada stejnorodých prvků. 

Vydělující se a opakované prvky přitom mohou být různého řádu, nejsou to jen 

motivy, mohou to být celé výpovědi, nebo dokonce delší útvary. Vyjdu od toho 

nejjednoduššího, od motivu hvězd, který zastavil četbu při postupu horizontálním. 

Poté se budu zabývat "nesourodými" a opakovanými citáty, a nakonec některými 

vnitřními útvary či žánry knihy. 

I. HVĚZDY (SLOVO-MOTIV) 

V kapitole Obraz úvodní se drobný motiv hvězd ukázal jako základ kompozice celé 

kapitoly. Poprvé však Deml píše o hvězdnatém nebi už v prologu. V celé knize se 

pak slovo hvězdy opakuje více než 50x, a to na 25 nestejně dlouhých úsecích knihy. 
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V následující sérii číslovaných úryvků uvedu vždy nejdřív jeden z oněch 25 

úseků. Pokud se slovo v daném úseku vyskytuje vícekrát, uvádím počet výskytů 

v závorce za číslem označujícím pořadí daného úseku. Samo slovo hvězda vyznačuji 

pro čtenářovu orientaci podtržením (kurzívy jsou autorovy). K úryvku pak připojuji 

vlastní komentář. Budu si v něm všímat, zda a jak se motiv v okolní souvislosti 

vyděluje nebo aktualizuje. V bezprostředním kontextu Gak ukazuje kolísavá délka 

úryvků, může být takový kontext nutný k pochopení významu jednoho slova i značně 

rozsáhlý) budu také hledat význam, v jakém tu autor slova hvězda užívá. A nakonec 

si budu všímat navazující funkce motivu (a intenzity navázání) v kontextu celé 

knihy. 

1. 

Člověk a modlitba, s. 5: 

JE NUTNO jíti až na samý počátek věku člověka- je modlitba prosbou o milost, kterou ztratili 

všichni, tedy i dítě. "Nikdo není od hříchu čist před Tebou, ani nemluvně, jehož život jest na zemi 

jediný den." (Vyzn. s. Augustina 1., 7) Všechno stvoření lká pod kletbou tajemného pádu- uvědomuje 

si to člověk a teprve v době pozdější. Dětství- věk prostě všechno přijímající v klíně matky a proto 

pod tíhou kletby všeobecné vědomě netrpící, nebe jako vždycky má hvězdy. [ ... ] 

V této pasáži je motiv součástí obrazu, který se zde nevysvětluje, jeho význam 

lze jen odhadnout z okolního textu. "Nebe, jež vždycky má hvězdy" tu představuje 

situaci, z níž se dítě dívá na svět. Hvězdy samy tu ještě nic neznamenají, alespoň ne 

pro dítě. Pro člověka dospělého, o němž se tu také mluví, je tento pohled 

nesamozřejmý, brání mu v něm vědomí "kletby tajemného pádu". Hvězdy na nebi 

mohou být opakem této kletby, patří ke sféře "milosti, kterou ztratili všichni". 

2. (2x) 

Člověk a modlitba, s . 5--6: 

Jedenkrát v zimě dralo se u nás peří, dlouho do noci. V tom kdosi přijde uděšen: Pojďte ven, 

padají hvězdy. Všechno vyběhlo na dvůr- na zemi tma, na krok nevidím, jen tak mimochodem dívám 

se vzhůru. Držím se matky a chvěju se. Soudný den. Nad námi hýbá se nebe. Co chvíle zaviklá se 

některá z hvězd a sjíždí po báni nebeské dolů. Ne jedna, vždy několik najednou. Celé nebe je popsáno 

dlouhými světelnými čarami. "Smiluj se!" modlím se v hrůze strnulý celým tělem. 
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Podruhé se nevyděluje sám motiv, ale celá pasáž, v níž jsou hvězdy podstatným 

elementem dějovým. Oproti předešlému úryvku se tu už nemluví o dětském pohledu, 

čtenář zde hvězdy dětským pohledem přímo vidí. Dítě současně s pádem hvězd 

spatří i soudný den. V konkrétním vyprávění jsou i další spoje s předchozí obecnou 

pasáží: poprvé Deml psal o pádu člověka, podruhé o pádu hvězd, prosbě o milost 

v prvním úryvku odpovídají slova "Smiluj se!" v úryvku druhém. Vyprávění tu ale 

jen neilustruje to, co už bylo jednou řečeno, ať už v předchozí pasáži, nebo ve 

Zjevení svatého Jana24
: v několika slovech vystihuje podstatnou proměnu světa

nejen že dítě vidí, jak hvězdy z nebe padají, najednou pro něj také něco znamenají, a 

na znamení jejich pádu okamžitě odpovídá tím, že se modlí. 

Význam slova hvězdy lze z obou úryvků jen odhadnout: poprvé mohly 

znamenat milost, podruhé ve svém pádu soud nad člověkem. Je-li zde paralela mezi 

pádem člověka a pádem hvězdy, pak vidíme i paralelu mezi hvězdou a člověkem či 

lidskou duší. 

Zřetelné je spojení obou pasáží, v nichž slovo hvězdy odkazuje od jedné ke 

druhé. Spojuje blízké, nikoliv však bezprostředně sousedící části textu, jež se 

výrazně liší perspektivou i funkcí (esejistický výklad- "dětské" vyprávění). 

3. 

Člověk a modlitba, s. 7: 

Oko obrací se po světle, květiny k slunci - duše k Tajemnému. Mezi nebem a zemí zdvihá se 

most, a ten je Modlitba. Tam se potkávají Tvůrce- a tvor. 

Most bledých paprsků má píseň zdvihla v pýše 
nad hlubin zrcadla, kam obraz hvězd jsi protkal! 

(0. Březinai5 

volá u vytržení každý, kdo dosáhl milost modlitby! 

Zde jsou hvězdy součástí citátu z Březinovy básně Ples věčných svítání. 

Přestože je citát poměrně krátký, motiv hvězd na sebe neupozorňuje, neboť je pevně 

vestavěn do gramatické, ale i významové (obrazné) souvislosti úryvku. 

24 Srov. Zjevení 6, 13; 8, 10; 9, 1; 12, 4; viz též Daniel&, 10; Mat. 24,29 
25 Svítání na západě; úvodní báseň Ples věčných svítání, první dvojverší 2. sloky 
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Hvězdy, nebo lépe jejich obraz na hlubinách, jsou tu vedle písně/mostu bledých 

paprsků spojením mezi nebem a zemí, mezi člověkem a nepojmenovaným ty, jež se 

tímto obrazem identifikuje s tím, kdo hvězdy stvoři/?6 Hvězdy jsou stvoření podobně 

jako tvor partu Demlova, jako básník, který se modlí. Tím je dána významová 

souvislost s předchozím úryvkem (kde vznikla paralela člověk- hvězda). Zde se však 

stává ještě konkrétnější: vzniká paralela mezi hvězdou a Březinou coby mluvčím 

veršů, které Deml nepřímo interpretuje jako modlitbu. 

O výrazném navázání formálním na předchozí pasáže - ať už horizontálním 

Gednotlivé úryvky nestojí dost blízko), nebo vertikálním (více než zvuk téhož slova 

se tu neopakuje)- na tomto místě mluvit nelze. 

4. 

Otčenáš, s. 12: 

Je vůbec těžko odloučeně definovati dokonalost a modlitbu. Večer padá rosa k zemi, ráno 

stoupá tam, odkud spadla. A přece zatím osvěžila život. Paprsky slunce dopadají na vyhaslou hmotu, 

ale odrážejí se, a my vidíme měsíc nebo hvězdu. Těžko je odloučiti modlitbu a život, modlitbu a 

věčnost, a že Bílkův Otčenáš je illustrací života a tedy illustrací Spásy - to nikdy nemohu dosti 

akcentovati! 

Tentokrát hvězda označuje v prvním plánu nebeské těleso tak, jak je vidíme ze 

Země. Zároveň nabývá i hodnoty obrazné: příklad životní empirie je podán i jako 

znamení jiných dějů mezi nebem a zemí: od země k nebi směřuje modlitba, z nebe 

přichází spása. Paralelními obrazy vzniká souvislost hvězda- život- věčnost. 

Viděná (protože sluncem osvětlená) hvězda je k člověku přivráceným 

znamením či odpovědí věčného. V obraze vidíme úzkou významovou souvislost 

s předešlým citátem Březinovým (a jeho interpretací Demlovou), jehož děje se také 

odehrávaly obousměrně mezi nebem i zemí. Ale stejně jako u úryvku předešlého 

není významová souvislost zdůrazněna, vyložena ani formálně vyznačena. 

5. 

Mysterium milosti v Otčenáši Františka Bílka, s. 17: 

"NAŠE duše- padlá hvězda ... probuzena konečně ptá se ... " 

26 Srov. 1. Mojžíšova 1,16; Jób 9, 9; Žalm 136,9 
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"A umiňuje si: vstanu a půjdu k Otci ... " 

Milost (pomáhající) osvěcuje rozum a pobízí vůli, neboť "bez osvícení a pohnutí Ducha 

svatého nic se nevykoná, co směřuje k spasení" (Conc. Araus. II. can. 7). Osvěť oči mé, abych snad 

neusnul do smrti (Žalm 12,4). Nazývati, t. j. máti Boha Pánem, jest ještě přirozeno člověku, je to řeč 

tvora k Tvůrci, máji věřící i nevěřící, osvícený i neosvícený Zjevením. Ale říci: Otče na nebesích, říci 

to s důvěrou a jistotou, vůbec to říci, vůbec si to uvědomiti: k tomu třeba milosti. 

Obraz padlá hvězda je zde ztotožněn s naší (lidskou) duší. 

Až později může čtenář knihy zjistit, že na začátku tohoto úryvku Deml cituje 

Bílkův slovní doprovod k vlastnímu, 2. obrazu. Na tomto obrazu také čtenář prvního 

vydání knihy pád hvězdy přímo vidí27
. Významově odpovídá sousloví padlá hvězda 

pádu člověka z úryvku prvého, odpovídá mu i obraz padání hvězd z úryvku druhého. 

Ani zde však čtenář není na souvislost upozorněn jinak než opakováním. 

6. (8x) 

Mysterium milosti v Otčenáši Františka Bílka, s. 18-19: 

[ ... ] Mluvíme tu o svatosti a spravedlnosti. Justitia. Justus. Nemám slova, které by ve Svatých 

Knihách přicházelo častěji, jako toto. Nemám slova, kterému by se dnes tak málo rozumělo jako 

spravedlnost. Ozývá se toto slovo proti nám jako ze tmy štěkot psí. (Míním tu jistého rudého fanatika, 

který spravedlnost ponechává vrabcům.) Spravedlnost. Jako bychom si toto slovo osobovali 

neprávem. Jako by bylo rovnocenné se zvukem téhož slova v ústech kteréhokoliv člověka. Ale sám 

Hello praví, chce-li Písmo vzdát někomu chválu, tu nejvyšší, řekne o něm, že byl spravedlivým. Toto 

slovo musí mít strašné tajemství. Toto slovo musí mít žár a sílu paprsku, který jde ze Srdce a do Srdce 

samého Boha. To slovo je Den, který stravuje všechny pozemské dny jako pavučinu. Má své mlčení: 

Není jako slovo. A když je do řeči slov překládáme, píšeme: jest to spravedlnost vlitá do duše lidské 

Duchem Svatým, Duchem synovství. Nevyjadřuje poměr tvora k Tvůrci, sluhy k Pánu, nýbrž poměr 

syna Božího k Bohu Otci. Je to šlechtictví. Svazek lásky. Intimity. Jest klíč a dvéře do světa, který 

slove Nadpřirozené. Prosím, nezapomeňte, kde jste to slovo slyšeli. Zapomeňte také na bláto a kal, 

kterým je poházeno slovo spása. Neboť Spravedlnost a Spása i Svatost mají jedinou a společnou 

hloubku. K této propasti hlásí se i slovo S ion a Jerusalem. Spása ve vás, dí Písmo. A spása je Kristus. 

Člověk spravedlivý, spasený - alter Christus, druhý Kristus. Kdo je zachráněn na moři, je zachráněn i 

na břehu, kde toho živlu není a kde je Ten, jenž může všecko. Je mám výrok světce, že bez Boha 

nechce být ani v nebi, s Ním i v pekle. Je pochopitelno, že si nemůžeme zahrávat s hvězdami jako 

s figurkami šachovnice. Zdá se mi, že jsem pochopil symboliku hvězd u Březiny, až do posledního 

záchvěvu slova. Míním tu hlavně místo v posledním verši "Chvíme se nad mocí vůle". Je jisto, 

27 Srov Deml1904: 43; i tento obraz má původ v Písmu: srov. Izajáš, 14. kapitola Pád krále 
babylonského, zejména verše 12-13 
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hvězdy symbolisují vždy cosi nedosažitelného, co žije v propasti Vesmíru, co je krásné, protože svítí 

(a hvězdy různě svítí), co vidí každý v jiné vzdálenosti, co je nesmírné váhou i číslem, co je neznámé 

a co je vlastně dohadem a odleskem toho, co je dál. Hvězdy symbolisují i milost. Hvězdnaté nebe28 na 

titulním obraze Otčenáše není invence všednosti. Hvězdy u proroka Barucha mají také svůj hlubší 

význam, a býti spasen znamená, býti jednou z hvězd, zářící, lítající, veselou sestrou jednoho Ohně -

Slunce! Pochopíte nyní, proč znázorňuje a nazývá Bílek duši na 2. obraze "padlou hvězdou"- ztratila 

milost! Pochopíte, řeknu-li, že milosti je absolutně potřeba, abychom byli spaseni, abychom byli 

spravedlivi- a abychom mohli mysliti, toužiti, chtíti a jednati jako spravedliví.[ ... ] 

Motivu hvězd zde předchází pasáž o S/spravedlnosti, Spáse a Svatosti. Po větě: 

"Je znám výrok světce, že bez Boha nechce být ani v nebi, s ním i v pekle" přichází 

neočekávaný tematický obrat: "Je pochopitelno, že si nemůžeme zahrávat 

s hvězdami jako s figurkami šachovnice. Zdá se mi, že jsem pochopil symboliku 

hvězd u Otokara Březiny až do posledního záchvěvu slova ... " 

Hvězdy tu na sebe upozornily nespojitostí s dosavadním kontextem i grafickým 

vyznačením kurzívou. Stejně náhle se vynořuje osobní výpověď autora o významu 

hvězd u Otokara Březiny. Proč jsou takto vyznačeny a kde se vzaly? 

Tematický obrat ke hvězdám se vysvětluje zpětně: Doposud autor mluvil o 

Spravedlnosti, Spáse a Svatosti, ale až na konci úryvku se tyto pojmy přiřazují ke 

slovu hvězdy jako jeho symbolické významy. Hvězdy se zjevily zdánlivě 

nemotivovaně proto, že jich autor neužil v běžném "slovníkovém" významu, ale ve 

významech, které mu přiřadil on sám (nebo ti, které cituje) v následující pasáži, v níž 

je slovo hvězda tematizováno a opakováno. V tomto úryvku se tedy hvězdy vydělují 

hned čtyřnásobně: tematickým zlomem, kurzívou (tedy graficky-intonačně), 

tematizací slova a několikanásobným opakováním. 

Symbolické významy hvězd jsou nám tu podány jako velmi diferencované, a 

zároveň spojité: 

... hvězdy symbolisují vždy cosi nedosažitelného, co žije v propasti Vesmíru, co je krásné, 

protože svítí (a hvězdy růmiť9 svítí), co vidí každý v jiné vzdálenosti, co je nesmírné váhou i 

číslem, co je neznámé a co je vlastně dohadem a odleskem toho, co je dál." 30 

28 K výskytům slova hvězda toto spojení nepočítám, stejně jako neuvádím pozdější citát z Březiny 
obsahující spojení "v pouštích písku hvězdnatého", ačkoliv jde stále o týž motiv. 
29 Srov. 1. list Korintským, 15,40-41: "A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva 
nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, ne bot' 
hvězda od hvězdy se liší září." [tučně DI] 
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Tyto nuance JSOU hodny zapamatování, neboť ve zkratce vystihují mnohé 

významy, jež se budou uplatňovat u hvězd úryvků následujících. 

Podstatná je opět nepřímá spojitost hvězdy s člověkem: "hvězda ... žije", "hvězdy 

různě svítí" Gsou individuální). V závěrečném, shrnujícím významu je pak hvězda 

pro člověka (neboť je "dohadem a odleskem" - tedy něčím myšleným a viděným) 

obrazem absolutna. Hvězda jako by svou podstatou měla dvojí povahu: povahu věci i 

symbolu, neboť je sama sebou a zároveň je dohadem a odleskem něčeho jiného. 

Hvězdy zde jsou i znamením milosti- vztahu, který přichází z nebe ke člověku. 

A nakonec opět obrazem duše, jež tuto milost dostává. V poslední větě je znovu 

navázán vztah mezi slovy hvězdy - milost - spravedlnosP1
: tak se témata, jež 

bychom jinak vnímali disparátně, spojují. 

Velmi výrazně je zde symbolika hvězd podána jako přejatá a navíc sdílená: 

jsou tu hvězdy Březinovy (z konkrétního verše i z celého díla), hvězdy Bílkovy (z 

obrazu úvodního a druhého i ze slovního doprovodu k němu), hvězdy z knihy 

proroka Báruka a nepřímo (kurzívovým zdůrazněním slova různě ve spojení "a 

hvězdy různě svítí") hvězdy svatého Pavla. Spojení hvězd a spravedlnosti 

nacházíme také u proroka Daniela, ale na tuto souvislost autor čtenáře v textu 

neupozorňuje. 

Nejurčitější je odkaz na poslední verš Březinovy básně Chvíme se nad mocí 

vůle (Ruce) 32
• V této básní je zvolání "ó hvězdy!" "uzavřeno" v závorce, jako by 

30 Tučně DI 
31 I se spojením hvězdy a spravedlnosti se setkáváme v Bibli: "Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, 
a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy." (Daniell2,3) 
32 Viz Otokar Březina: Ruce. Uvádím první a dvě poslední sloky básně: 

I. 
Hvězdami úsměvů, s hypnotizujícím ztrnutím ve zracích, 
v závojích blesků a síly i v letargiích, jak sníme, 
obraz náš, v druhého světla všudypřítomných vibracích, 
v tisíci duší, které jsme v životě potkali, dříme. 
VII. 
Učiň svatým náš přízrak! A tam, kde umdlení přináší v zápase 
a zmatek vojů v den rozhodující, oblakem černým ho postři! 
A tam, kde nepřítel mystický do plášťů světla skrývá se, 
sugesci pohledů našich září svých paprsků zostři! 

VIII. 
V mukách těžce umírajících, v milenců samotu důvěrnou 
s šeptem o vykoupení všech lidí ať jemný se zvedne 
a na města ozářená v předvečer slávy ať rukou svou éternou 
ukáže bratřím (ó, hvězdy!) v šílenství půlnoci sebevražedné! 
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bylo jen povzdechem, výkřikem. Jenže Deml právě toto slovo v závorce (opět 

hierarchicky jakoby méně důležité) podává jako klíč: 

Slovem hvězdy se poslední verš Březinovy básně spojuje s veršem prvním. 

Hvězdy úsměvů a hvězdy (ve vesmíru) jsou jedním spojitým obrazem, jenž je od nás 

neoddělitelný a nesmírně vzdálený zároveň: jsme to my sami, a zároveň "obraz náš", 

jenž "v druhého světla všudypřítomných vibracích,/ v tisíci duší, které jsme v životě 

potkali, dříme". Pro souvislost tohoto obrazu s titulem básně jsou podstatná slova 5. 

verše "chvíme se nad mocí své vůle" [tučně DI], v nichž je vedle vůle vyšší, jež je 

celou básní vzývána, zdůrazněna vůle naše, totiž dalekosáhlá vůle, jíž působí náš 

"dvojník", náš obraz, na dění v druhých i v celém vesmíru. 

Demlův odkaz, ale i následný rozklad hvězdné symboliky je tedy mimořádně 

důsažný i jako interpretace Březinovy básně33 . Navíc čtenáře upozorňuje i na 

symboliku hvězd v celém Březinově díle: sama četnost tohoto motivu u Březiny34 

dokládá, že jde o symbol u Březiny základní. 

Deml tedy do svého textu nepřenáší izolované slovo-pojem. Způsobem užití 

dává slovu váhu rozsáhlého kontextu: komplexního obrazu, básně, díla, slovesné 

tradice. Slovo (hvězdy), resp. slova (spravedlnost a hvězdy) čtenáři důsledně 

podává jako slovo ve svém kontextu, jako slovo-souvislost. 

Slovo takto zatížené nezůstává jen vlastnictvím jednoho autora, byť 

nejmilovanějšího: slovo-souvislost nese řadu spojitých významů z různých zdrojů. 

Spojitost tu neznamená totožnost, neboť významy hvězd různého původu sice 

souvisejí, ale nekryjí se: například, hledali bychom-li u Březiny hvězdu padlou, 

hledali bychom ji marně. 

Toto přenášení celých kontextů je pro Demlovu intertextualitu velmi 

podstatné: jeho způsob odkazování je totiž čitelný (čtenář dostává do ruky dostatek 

33 Jiným, tentokrát skrytým, aluzivním odkazem, jenž zároveň "odůvodňuje" Demlův tematický obrat 
od spravedlnosti ke hvězdám, a to právě ke hvězdám Březinovým, je narážka na esej Nejvyšší 
spravedlnost z Hudby pramenů, signalizovaná v rozložených kurzívách předchozí pasáže o 
spravedlnosti. V Březinově eseji jsou spravedlnost i hvězdy uváděny v těsném významovém 
sousedství, nejvýrazněji hned v úvodu: Spravedlnost, světelný vítr nejčistších a posledních atmosfér, 
jež dýchají Svatí, vzniká vanutím téhož suverénního gesta, které rozsvěcuje a zhasíná hvězdy. 
34 Jen v Březinových veršovaných básních je slovo hvězda patnáctým nejfrekventovanějším 
substantivem (srov. Holman 1993/11.:122n. -Přehled 100 nejfrekventovanějších substantiv 
seřazených podle klesající absolutní frekvence). 
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informací, nemusí být zasvěcený předem, protože je zasvěcován zde) a na rozdíl od 

narážek, které stavějí na předběžné znalosti jiného textu, dostupný (srozumitelný) 

uvnitř Demlova textu samého. Konfrontace s dalšími texty naše porozumění věci 

prohloubí, ale porozumění uvnitř textu na této konfrontaci většinou nestojí. 

Deml se tu ukazuje jako věrohodný interpret a zprostředkovatel cizích textů. 

Navíc jeho komentář umožňuje vidět různé "cizí" hvězdy jako hvězdu jedinou 

v životě a pohybu. I když uvedené významy hvězd ukazují pokaždé jiným směrem 

(vzhůru k absolutnu, dolů k člověku a doprostřed ke vztahu mezi nimi), jeden 

význam bez druhého není ještě významem úplným, nevystihuje plně věc samu. 

Ze zpětné perspektivy lze tedy říci, že téma hvězd je ve významové struktuře 

úryvku na svém místě, přestože tematický, resp. motivický sled není plynulý. 

Přerušením tematické linie se motiv vydělil, ale zároveň i uvolnil, takže namísto 

fixované pozice slova v jednosměrném tematickém řetězci, jenž spěje stále kupředu a 

dává zapomínat na předešlé, zaujal postavení, v němž se volně a postupně vztahuje, 

k tomu, co následuje i předchází, ale i k tomu, co je mimo vlastní text, co napsali 

dříve jiní. 

Slovem hvězdy se na tomto místě knihy poprvé navazuje a formálně vyznačuje 

též široká textová souvislost: připomínám první dva úryvky, jejichž obrazný smysl 

nebyl zdaleka tak explicitní, jen potenciální, takže ho čtenář spíše domýšlel: hvězda 

mohla symbolizovat milost, její pád byl znamením soudu, a snad i obrazem pádu 

člověka. První i třetí význam slova byl tedy další pasáží "potvrzen". 

Důležitá je tu paralelnost, postup celých obrazů v řadě úryvků: nejdříve se 

mluvilo o tajemném pádu lidském, podruhé o padání hvězd, potřetí, u Bílka, o duši -

padlé hvězdě. Tímto závěrečným obrazem padlých hvězd, jenž je zároveň parafrází 

cizího textu, se opět propojují perspektivy: básníka, biblického vypravěče, 

výtvarníka a dítěte. Tímto typem vzdáleného spojení si však jednotlivé pohledy, 

stojíce odděleně, zachovávají svou vnitřní jednotu a jedinečnost, nepřekážejí si a 

neruší se. 
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7. 
Mysterium milosti v Otčenáši Františka Bílka, s. 24-25: 

[ ... ] Tento Hlas přijde znova, protože jest Láska. Přijde, kdy jsme se nejméně nadáli. Přijde, 

kdy naše dílo, dílo temnoty, stojí nám v cestě jako stavba Babelu, s které jsme spadli - neschopni 

práce. "Slzami zvětšují se hvězdy."35 Ale chvíle našeho probuzení je pláč, v kterém tonou všechny 

světy a před námi se otevře světelná propast Vesmíru, paprsky jako klenby gigantského tunelu, 

kterým najednou projde všechno tvorstvo, v blesku Slávy, co my, opřeni o černé hradby minulosti, 

trnem a štkáme, prosíce všechny bytosti za smilování... 

Tentokrát se slovo hvězdy vyděluje ze souvislosti intonační, gramatické i 

tematické jako součást cizí promluvy- citátu z Březinovy básně Němé setkání. Věta 

"Slzami zvětšují se hvězdy" se objevuje náhle, bez uvození a udání autora (tento 

postup je v knize častý). 

I zde předchází motivu hvězd motiv lidského pádu, takže zde pokračuje 

soustavně budovaná paralela mezi hvězdami a člověkem (my). To neznamená, že 

hvězdy lze s okolním podmětem my prostě ztotožnit. Symbol není hádanka, něco za 

něco nebo něco místo něčeho. Cestou převedení nepřímého pojmenování na přímé by 

užití slova hvězdy ztratilo opodstatnění, není-li opodstatněním pouhá ozdoba, 

dekorace. 

Ve volném spojení Březinova obrazu s okolním Demlovým příběhem je 

stejně důležitá spojitost jako uvolněnost vazeb mezi nimi. To umožňuje vidět více 

významů najednou: 

Vnímá-li čtenář onu spojitost, pak může ztotožnit slzy, kterými se zvětšují 

hvězdy, s lidským (naším) pláčem, o němž Deml mluví hned vzápětí. Toto zvětšení 

může chápat současně dvěma způsoby: Očím v slzách se světla rozplývají, oči je vidí 

jako větší. Původní formulace ale připouští výklad, že se tu hvězdy nezvětšují jako, 

35 Deml tu cituje část 5. dvojverší Březinovy básně Němé setkání (Svítání na západě). Uvádím konec 
básně počínaje tímto dvojverším: 

Teskno. Zapadla minulá slunce, slzami zvětšují se hvězdy, 
smuteční cypřiše čekají u cest. Nepoznány se míjejí duše, 

každá svou rozžatou svítilnu při potkání cloní, nedůvěřivá, 
jen dlouhé stíny vzpomínek táhnou se za nimi přes celý obzor. 

Kam padnou, tam rostou mystické květy, vyzařující uhaslá světla, 
a z jejich listů, rozemnutých, voní mi lítost němého setkání v smrti. 
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ale skutečně. Nejde jen o to, že v slzách člověk vidí věci jinak, on také vidí, že jsou 

jinak. A konečně: lidský pohled sám věci mění, pohled ovlivňuje, jak věci jsou. 

Obraz tedy přechodnou a pomíjivou zkušenost zraku v slzách převádí do 

kosmických, věčných rozměrů, a také do kosmického času. Zde je zřetelná i 

souvislost s hvězdami z básně Chvíme se nad mocí vůle, o kterých Deml mluvil 

v úryvku předchozím. 

Není na místě ptát se, co tedy hvězdy vlastně znamenají (protože taková 

otázka směřuje kjednoznačné odpovědi, zúžení na jeden význam), ale čeho jsou 

znamením, analogií. Buď lze poukázat mimo Demlův text, k samotné Březinově 

básni Němé setkání, v níž jsou hvězdy paralelou duší (ovšem takový odkaz 

předpokládá určitou znalost- na tomto místě Deml neříká, odkud citát je a kdo je 

jeho autorem), anebo přímo o několik stránek Demlovy knihy zpět, k předchozímu 

úryvku. Hvězdy tu jsou: 

... cosi nedosažitelného, co žije v propasti Vesmíru, co je krásné, protože svítí (a hvězdy různě 

svítí), co vidí každý v jiné vzdálenosti, co je nesmírné váhou i číslem, co je neznámé a co je vlastně 

dohadem a odleskem toho, co je dál. Hvězdy symbolsují i milost ... býti spasen znamená, býti jednou 

z hvězd, zářící, lítající, veselou sestrou jednoho Ohně- Slunce! 

Předpokladem k pochopení takového vnitřního odkazu je krátká vzdálenost 

mezi oběma pasážemi, jejich společná příslušnost k téže kapitole a užšímu kontextu 

(mysterium milosti) a rovněž vydělení motivu z okolní gramatické, intonační i 

tematické linie. 

I zde však platí, co platilo o líčení padání hvězd (2. úryvek), a o spojení padlá 

hvězda (5. úryvek): hvězda se nevyděluje ani nemá význam sama o sobě, ale až 

v rámci celého vyššího útvaru, poprvé ve vyprávění, podruhé v sousloví, tentokrát až 

v celém obraze Slzami zvětšují se hvězdy. Slovo či motiv hvězda však z nich nikdy 

nelze vypustit ani ho nijak nahradit, pro slovo, které je součástí takového obrazu, 

neexistuje synonymum, je nutné. 

Pro tuto nerozpojitelnost obrazů a nenahraditelnost slova v něm nelze přímo 

hovořit o určitých a jednotlivých významech hvězd, neboť každým pokusem vyjádřit 

význam slova hvězdy synonymicky se dopouštíme stejné destrukce, jako bychom ona 

"synonyma" vkládali přímo do Demlova textu. Proto nezbývá než opisovat významy 
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pomocí kontextu, zachytit významový příznak slova, jenž je každým jednotlivým 

úryvkem vyzdvižen. 

Vyjmenovat významy přímo a doslovně lze jen u úryvku minulého. S určitostí 

významů však byla spojena jejich mnohost, nikoliv výlučnost. 

8.-10. 

8. (2x) 

Mysterium viny v Otčenáši Františka Bílka, s. 26-27: 

Hřích je odbojem proti živému Stvořiteli: pravda, proti tomu, který způsobil, že jsme, který nás 

povolal z nicoty, který nás choré dal do chýše země, který nám hladovým a slabým sype zrní z ruky 

Prozřetelnosti, jenž nás povolal k slávě svých synů - a tím přecházíme z oblasti ethiky ke hříchu ve 

světle víry a Zjevení, jak jej znázorňuje Bílek. Nebo co znamenají kladiva a hřeby, srdce "které má 

ránu", co důtky a trní, oči, které "byly smutné tak", tvář nastavená k nové a nové ráně, co lebka ve 

stínu kříže, co kříž sám, co otrok v závitech hada, co padlá hvězda, roztržená opona, zatmělé slunce, 

měsíc ozářený Sluncem a Srdcem, ruce probodené, co kalich a chléb, ovce nalezená, člověk ve 

věčném Obětí? Jako světy a hvězdy kolem kosmického centra, tak všechny tyto symboly Bílkova díla 

planou a hoří kolem osoby Ježíše Krista, tvoříce na našem duchovním nebi mystické písmo 

vykoupení. 

9. 

Mysterium viny v Otčenáši Františka Bílka, s. 27: 

I my zákon dostali, v srdci napsaný, světlo a snahu dosíci cíle podstaty přirozené člověka -kdo 

ruší jej, porušuje Spravedlnost. "Co od přirozenosti jako němá hovada znají, v tom se porušují. Běda 

jim, nebo na cestu Kainovu odešli, a bludem Balaamovým pro mzdu se vylili, a v odporování Kóre 

zahynuli. Tiť jsou na hodech svých poskvrny, hodujíce bez bázně; sami sebe pasouce; oblakové bez 

vody, ježto, honí vítr sem i tam; stromové podzimní, neužiteční, dvakráte mrtví, vykořenění; bouřlivé 

vlny mořské, vymítajíce jako pěnu své hanebnosti, hvězdy bludné: jimžto bouře temnosti zachována 

jest na věky." (Juda 10, 13)?6 

10. 

Mysterium viny v Otčenáši Františka Bílka, s . 28: 

Těžký hřích, on není na duši jen prach: jed žíravý na jejím obličeji! Osud Jeho "obrazu"! Byla 

duše hvězdou na nebi duchovním, skvoucí a veselou: teď je koulí monstrósní, uhnětenou z hmoty 

temnoty, hozená vůlí zlou, letící věčným prostorem, bez naděje, bez cíle, postrach světům 

kosmickým. Oblak utepaný ze zvonoviny, silný nad všechno pomyšlení, rozdělil výšiny, sklenul se 

místo oblohy, zatarasil přístup světlu Božímu, a možnost výhledu. "Veliký daemonje hřích; svrhneš-li 

ho se sebe, věř mi, jsi větším nežli ti, co vymítají ďábly" (sv. Chrys. Hom. 79, ad pop.) 

36 Správně Juda 10-13 
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V 8. úryvku se už potřetí setkáváme s Bílkovou padlou hvězdou. Ačkoliv se tu 

opakuje, v okolním výčtu nevyniká: bylo by dokonce možné ji vypustit, aniž by se 

podstatně porušil smysl výpovědi Ge zde důležitá spíše pro úplnost výčtu). Podobně 

by bylo možné vypustit, nebo dokonce nahradit i hvězdy v přirovnání ,jako světy a 

hvězdy kolem kosmického centra". O obou hvězdách tohoto úryvku se opět mluví 

jako o symbolech, ale jejich význam se zde neobohacuje. Návaznost na předchozí 

pasáže spočívá jen v opakování. 

V těsně následujícím 9. úryvku (příslušejícímu k téže kapitole, ale k jinému 

odstavci) vyznačil autor kurzívou v citátu z listu Judova spojení hvězdy bludné. 

Podobně jako Bílkova hvězda padlá jsou hvězdy bludné plně ztotožněny s člověkem 

porušené podstaty. Zvýraznění celého spojení je také signálem souvislosti s významy 

hvězd vyznačenými již dříve. Právě na podkladu "kladných" významů, jichž hvězdy 

nabyly nejvýrazněji v úryvku 6., vyniká míra jejich znehodnocení ve spojení hvězdy 

bludné. 

Motivická návaznost je zřetelná i v úryvku 10.: hvězdu opět nelze vypustit, je 

subjektem celé vize, kterou Deml zároveň navazuje na úryvek 6. i 9., a to velmi 

těsně, neboť v něm parafrázuje a slučuje dva výrazně kontrastní obrazy: veselé 

hvězdy Bárukovy ("být spasen znamená být jednou z hvězd, zářící, lítající, veselou 

sestrou jednoho ohně - Slunce!") a bludné hvězdy z listu Judova. Autor předešlá 

slova Judova listu převádí do vize, v níž si za pojmenováním hvězda bludná 

představíme i děj s nedozímými důsledky. Podobně autor nakládá i s Judovým 

obrazem oblakové bez vody. V Demlově podání "Oblak utepaný ze slonoviny, silný 

nad všechno pomyšlení, rozdělil výšiny, sklenul se místo oblohy, zatarasil přístup 

světlu božímu a možnost výhledu." 

Dalším způsobem navázání je tedy parafráze, dějové rozvedení obrazů již 

jednou uvedených. 

ll. (6x) 

Prolog Otakara Březiny k Otčenáši Františka Bílka, s. 33-34: 

CHCI, aby byla pojata má slova jen jako mocné mlčení před modlitbou a jako soustředění 

duševních sil před její tajemnou prací. Aby byla bolestným sešeřením, v němž hasne žhavost 

pozemských světel a v němž rozzařují se skryté lustry duševního zenitu, jako při plném zatmění 
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slunce, vedle krvavě prýštící rány protuberancí, hoří na nebi prohloubeném v propast, svatý pohyb 

bílých hvězd, v majestátních perspektivách kosmu. 

Chci, abyste sestoupili až v místa, kde vaše duše potkává se s dušemi nesčíslných bratří 

v jediné bolesti, jako hořké kořeny, které se prostupují v temnotách, stisklé k sobě kamennou, 

vnitřním ohněm se svírající pěstí země. V místa, kde tisíce rtů spojuje se v jediné rty, rozpálené a věky 

oddychující v úpění touhy a kde z milionů a milionů tváří vystupuje jako vyzařování skrytého světla, 

tah za tahem, paprsek za paprskem, mystická tvář Člověka, bolestná, laskavá a z hlubin časů se 

rozjasňující jako hvězda, která se blíží. Jsme zde v místech vnitřního bezvětří. Všechno, co rozděluje 

duše, je daleko za obzorem. Jako loď mlčenlivá pluje zde srdce tisíciletími, unášeno žhavými, 

rovníkovými proudy lásky. 

Nové rozlohy života vynořují se na pobřežích. V nekonečno šíří se zářící perspektivy analogií. 

Smysly rozpukávají jeden za druhým jako poupata v květ poznání, otevřený slunci. Věci zdají se zde 

zrcadly symbolů, odrážejícími do viditelného tajemný pohyb událostí neviditelných. Každý kámen a 

každý strom našich cest, každý pták, každý oblak a každá hvězda letící v modru nad nimi, stává se zde 

pojednou ukazovatelem cesty, vedoucí tisíciletími. A skvoucí a bolestná vidění, která v těchto místech 

navštěvují pokorné duše milujících, jsou jako obrazy jednotlivých fásí závratného díla milosti, 

rozvíjejícího se na zemi a v kosmu. Nesmírná touha po domově zachvacuje zde duše, ona věčná touha 

lidstva, tisíckrát zklamaná a znovu každým jarem jako rozvodněné řeky zpívající, touha, která klade 

v budoucnost všechno, čeho přítomnost nemůže dáti, která z každé roztříštěné hvězdy nechává 

vzlétnouti jako z rozbitého úlu zlatý roj letavic, konejšivý úsměv illusivních hvězd a která učinila 

z naděje proud, ženoucí do květu všechny pupence života. 

Z těchto míst vejděte do hořkých, tichých, zamyšlených zahrad přítomného díla. Tajemství 

modlitby rozzáří se vám v novém světle. Poznáte, že v sobě odráží celé dějiny lidské duše na zemi, od 

prvního výkřiku zdrcení a bolestného zhořknutí pozemských věcí až k oddanému přijetí života a 

radosti a až k posledním, extatickým výším spočinutí v Náruči- před novou vítěznější a mlčenlivější 

cestou. Celý jasný oblouk duchového letu, vzpjatý nad tisíciletími, rozkrouží se před vámi. Na 

každém jeho místě chvěje se do věků zář duší plačících i jako hrdličky zpívajících. Květem oslňující 

duhy zdvihá se, nepohnutý v pohybu oblaků, které procházejí jeho sférou. - Všechny tyto stavy 

naleznete zde odraženy a zachyceny rukou stejně bolestnou jako soucitnou a milující. Uvidíte zde 

gesta věčného, němého smutku, přijatého pokorně jako úder smrtelné rány bez jediného hlesnutí; 

mystické oči zmnohonásobené jako hvězdy celého kosmu bolesti; ale také stříbrná svítání a žhavé 

srpnové dny duchovních žní, kdy srdce, rozpálené jako slunce, touží celý vesmír naplniti září. [ ... ] 

Březinův Prolog výrazně odděluje předchozí kapitoly od následující části 

knihy, v níž bude autor sledovat postup Bílkova cyklu. Ačkoliv Deml později nazval 
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tuto Březinovu prózu vlastní inspirací k napsání své knihy37
, v ní samé na Pro log 

nenavázal ani přímým odkazem, ani citacemi (ačkoliv zjiných Březinových děl 

cituje v knize soustavně). Tuto inspiraci vyjadřoval pouze nepřímo, a jednou z indicií 

by mohla být pozornost, kterou v knize věnoval hvězdám a jejich symbolice, mj. u 

Otokara Březiny. 

Hvězdy se v Prologu vyskytují šestkrát, přesto je bude čtenář hledat obtížně, a 

to nejen pro délku úryvku. Březinova próza plyne neustále kupředu, spíše než 

jednotlivá slova se z ní vydělují jednotlivé věty a souvětí, vznikají jakési intonační 

vlny, zvedající se a klesající od tečky k tečce. Nejvýraznějším kontrastem mezi 

sousedními intonačními celky bývá jejich délka. Mezi dlouhými slovními řadami se 

náhle objeví krátká jednoduchá a lapidární věta (někdy hned na začátku eseje), 

výrazná sentence. V kapitole o citátech uvidíme, že Deml jednu z takových 

Březinových sentencí ("Ve všech těchto otázkách duše je sama.") v knize třikrát 

opakuje a rozvíjí. Pokud jde o jednotlivý motiv hvězd, u Březiny je mnohem pevněji 

a plynuleji vetkán do struktury obrazu a větné melodie, neupozorňuje na sebe. 

V poměru mezi formálně-syntaktickým zapojením a vydělením jednotlivého 

motivu se ukazuje rozdíl mezi Březinovým a Demlovým postupem: ačkoliv Deml ve 

svých pozdějších pracích nejednou následuje Březinu v zdůraznění konstantního 

motivu, když jej umísťuje do titulů svých knih, veršovaných básní a próz (například 

motivy světla, smrti, slova), ale systematickým porušování formální kontinuity 

vlastních textů, při němž se motiv ze svého okolí vylamuje, se od Březiny výrazně 

liší. Tento rozdíl není hodnotový, ale stylový. Výrazně ho pociťuje právě čtenář: o 

Březinovi rovněž často padlo, že je "nesrozumitelný", ale nikoho nejspíš napadne, že 

by byla jeho díla nesouvislá. Nesouvislost Demlových knih je naopak konstatována 

často a bývá považována za chybu (za příčinou "nesrozumitelnosti"), nikoliv za 

funkční postup. 

37 Viz Mé svědectví o Otokaru Březinovi: "Na mé "Slovo k Otčenáši Františka Bílka" měl mnohem 
větší vliv Prolog Otokara Březiny než Bílkovo dílo samo, a kdybych byl směl poslechnout svého 
srdce a ducha, mnohem raději a lépe byl bych psal o tomto Březinově Prologu než o Bílkově 
"Otčenáši". Slovo bylo mně vždy mnohem bližší než obraz a mimo to pro tuto svou práci o díle 
výtvarném já neměl ani přípravy, ani předchůdce, asi tak jako Bílek sám, šel jsem na ni s holýma 
rukama, se zdravými smysly a s otevřeným srdcem. A použil-li jsem nějakého nástroje, jako např. 
dogmatiky (partie o hříchu a milosti), učinil jsem tak spíše z rozpaků a Otokar Březina mi na to 
poukázal v jednom ze svých listů, nazývaje tyto stránky mé první knihy "pískem a nánosem marné 
vědy". (Demll931/1994: 63) 
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Nyní zpět ke hvězdám tohoto úryvku. Ukazuje se v něm, jak se význam 

jediného Březinou opakovaně užitého slova pokaždé odstiňuje, a přitom se stále 

spíná zároveň se světem lidským i se světem nadlidským. Na konci prvního odstavce 

je spojení "svatý pohyb bílých hvězd" v rozsáhlém přirovnání ke "skrytým lustrům 

duševního zenitu". 

Na konci odstavce druhého Březina spojuje v přirovnání obraz rozjasňující se 

"mystické tváře Člověka" ke "hvězdě, která se blíží", a touto jedinečností, 

vyjádřenou singulárem, koresponduje s obrazy Bílkovými a nepřímo i s tradicí 

novozákonní. Jedna hvězda v ní totiž poukazuje právě k Ježíši Kristu: jeho hvězda se 

ukázala mudrcům z východu ("Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na 

východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Mat. 2,2), na konci Zjevení 

svatého Jana pak Ježíš sám sebe nazývá ,jasnou hvězdou jitřní" (Zj. 22,16). 

Vzhledem k dosavadním významům a životu hvězd v Demlově knize přináší 

Březinův obraz z odstavce třetího zcela nový pohled: létavice, meteory, které vidíme 

na nebi jako padající hvězdy, tu z roztříštěné hvězdy nepadají, ale vzlétají, a přestože 

jsou hvězdami iluzívními, jsou výrazem lidské touhy, nositelkami naděje. Na tomto 

místě připomínám, že ačkoliv konotace, jež Březina slovem hvězdy ve svých básních 

a prózách vyvolává, jsou nadmíru rozmanité, spojené rovněž se sférou lidskou i 

nadlidskou, veskrze záporný a neúprosně definitivní obraz hvězdy padlé k zemi, jenž 

původně nacházíme u proroka Izajáše a posléze i u Bílka, kterého tu Deml 

opakovaně cituje, je Březinově poezii cizí.38 

Na konci posledního odstavce ukázky ("mystické oči zmnohonásobené jako 

hvězdy celého kosmu bolesti") je slovem hvězdy zdůrazněna ona "nesmírnost 

číslem", jak to dříve vystihl Deml, ale i perspektiva a světlo hvězd, jejich schopnost 

vidět v kosmu bolesti. 

Významy, jež Březina u hvězd postupně akcentoval, rovněž nelze ztotožnit, je 

jim však společný vztah k lidskému i nadlidskému světu. O přímé návaznost mezi 

38 Samo (neukončené) padání hvězd se objevuje v 5. verši Březinovy básně "Láska" z Větrů od pólů, 
ale ani zde se nezdá, že by se do něj básník promítal významy, jež Deml zpřítomnil ve svém 
vyprávění (2.), totiž významy, jakých padání hvězd nabývá ve Zjevení sv. Jana, na něž Březina 
nejúžeji navazuje celou svou básní Hvězd hasnou tisíce ze Stavitelů chrámu. 
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Březinovým a Demlovým textem mluvit nelze, existuje jen "nepřímé" a nevyznačené 

spojení motivické- mimo jiné právě skrze motiv hvězd. 

12. (3x) 

Obraz titulní, s. 36-37 

VIDĚTI, že se jedná o modlitbu vnitřní, rozjímavou: modlící se má oči rukama zastřené, mysl 

jeho obrácena k nitru, k Tomu, jenž "není daleko od jednoho každého z nás" (Sk. ap. 17, 27). Jen 

v jakémsi neurčitém pocitu uvědomujem si při modlitbě slávu, moc a Boží dobrotu, jejíž stopy vidíme 

ve všem což jest, v přírodě i těch věcech, které nám zjevuje pouze světlo víry. Na obraze tomto, jako 

na jiných, přírodu jen Bílek naznačil a hvězdy; jako by znázorňoval tuto myšlenku věřícího: Ty, jenž 

jsi všechny věci učinil, i duši mou k obrazu svému, Ty, jenž jsi Duch a mě jsi uzpůsobil, abych chápal 

tvoje Tajemstva i milosrdenství - hle, znám cenu tvého stvoření, a všechny věci v slávě své mi 

nestačí: lhostejna mi zem, půda mého vyhnanství, lhostejno nebe i peklo, jen když Tebe mám, bez 

Něhož jsem sláb a nečistý! Bojím se patřit v slávu Tvou vědom svojí podstaty (a Ty víš, že má ránu 

tajemnou!), slepoty (o Tajemný!) a života (ó Třikráte Svatý!). 

Je květen stínů. Polední parna dávno už za sebou máme. 
Sen opilý krví umdlel a čistšími tóny hraje. 
Den září zatmívá dálky- noc temnem zapaluje výše. 
Průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá nebe. 

Jen jedna velká, bílá hvězda svítí 
na opálovém nebi v tiché kráse, 
a duše tvoje unavena cítí, 
jak jiná duše kol v svět rozlévá se. 

(Svítání na Západě.) 

(Jar. Vrchlický). 

Země jako mlékem polita je tlumeným světlem mlčící noci. V daleku plane světelná čára 

horizontu: reflex zapadlého slunce? Jediná památka dne, trvanlivější? Průsmyk v horách, na rozhraní 

země a nebes - ozářený? Cesta cest? 

"Je pozdě již. Záclony zdvihám, okna svá bez bázně otvírám výším a od hvězd zvoní mi píseň 

započatá před staletími." 39 

Tato pasáž přerušila už četbu horizontální, stala se její překážkou. Noční světla 

a jejich blízké symbolické významy tu tvořily vlastní kompoziční osu kapitoly. 

Tentokrát se motiv nevyděluje ani jako prvek bezprostředně členící linii horizontální 

(do každého jednotlivého úryvku "zapadá"), ani formálním vertikálním členěním 

(není vyznačen pozicí ani kurzívami), dokonce tu není nejpodstatnější sám 

39 Svítání na západě, báseň Tys nešla, verše 2 I. a 22. 
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opakovaný zvuk slova hvězda, ale opakování stejné skutečnosti a jejího 

symbolického významu: je tu i Březinův obraz "noc temnem zapaluje výše". V tomto 

řetězci hvězd se akcentuje významový okruh spásy, kterou světla noční oblohy 

člověku zvěstují. Významová souvislost s 6. úryvkem je tedy zřejmá. Deml navíc 

v 6. úryvku odkázal čtenáře dopředu k obrazu úvodnímu (a tak nepřímo i k této 

kapitole) slovy "hvězdnaté nebe na titulním obraze Otčenáše není invence 

všednosti". Struktura kapitoly tedy není "zdůvodněna" jen pohledem na Bílkovu 

kresbu, byla předjata už dříve v Demlově textu. 

13. 

Obraz první, s. 40: 

[ ... ] Jelikož bludičky objevují se jen v noci, protože za dne jejich slabé světlo mizí proti jasnosti 

slunce, domnívají se mnozí lidé, že světýlka svádějí s pravé cesty povozy nebo pocestné (kdoby za 

nimi šel, nesvedou?). I to má pro nás pozadí duchovní, co o methanu praví prof. Lassar-Cohn (Chemie 

v denním životě): "Jeho získání z bažiny nepůsobí tolik obtíží, jak bychom předem za to měli. Jest jen 

širokou nálevku vstrčiti otvorem do bažiny a tyčí bahno rozhrabati. Bubliny plynové, hromadící se 

pod nálevkou, unikají rourou její a mohou se schytati přístroji, vhodně k rouře umístěnými." Smysl a 

myšlení lidského srdce ke zlému nakloněna jsou od mladosti jejich. (Genese 8,21.) Zlo nepůsobí tolik 

obtíží. Oddati se vášni, rozhrabati bahno. Vášeň zaslepuje: letí "v krve dusotu a s hřívou jiskřící, jež 

hvězdy pokrývá ... v mrtvá jezera pít letí v šílenství." (0. Březina, Milost.) Nesčíselné rty sklánějí se 

k těmto jezerům a pijí z hořkých pramenů - žízeň jenom dráždí svou. "A nové za nimi (rty) a třetí, 

jediným letem vypráhlé, bez nasycení, po staletí."40 

Na tomto místě vlastní Demlovy promluvy se čtenář opět- pošesté- setkává 

s hvězdami Březinovými. I zde lze konfrontací s Březinovou básní41 ověřit, že Deml 

ji interpretuje přesně. V okolí citátu nemluví o hvězdách, ale o jejich hodnotovém 

40 Zde už Deml navazuje parafrází i citátem jiné básně Stavitelů chrámu, totiž 2. strofy Smutku hmoty: 

A vzlykem dychtivým sem Vody z dálky zazvonily, 
jak nesčíslné rty by žíznivě se naklonily 
a pily z hořkých pramenů. A nové za nimi a třetí, 
jediným létem vyprahlé, bez nasycení, po staletí. 

41 Stavitelé chrámu, 2. sloka: 
[ ... ]A v krve dusotu a s hřívou jiskřící, 

jež hvězdy pokrývá, když vášeň v mrtvá jezera 
pít letí v šílenství: je bleskem, který šlehne vichřicí 
a jízdu zastaví a v duši vzplá, tvé lásky nádhera, 

jak úsměv mezi slzami. [ ... ] 
-podmět tu není vyjádřen, jako v tolika Březinových básních si za něj doplníme titul básně- Milost. 
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opaku: o bludičkách, jejichž světlo nepřináší ani milost, ani spásu, je naopak světlem 

bezbožných, o němž vzácně mluví i Písmo, jež jinak světlem míní nejposvátnější a 

nejvyšší bytosti a pojmy42
• Bludičky, zlo, a nakonec vášeň tu s hvězdami kontrastují: 

síla tohoto kontrastu závisí na hodnotách, jichž hvězdy nabyly v předchozích 

kapitolách knihy. 

14. a 15 (4x) 

14. 

Obraz druhý, s. 43 [motto]: 

"UVĚDOMUJEME si: Naše duše -padlá hvězda- mocnou vůlí vláčená, země slávou spjatá a 

probuzena konečně ptá se: "Když Otec náš je v nebesích, proč doma nejsme- u Něho?"-

(Fr. Bílek) 

15. 

Obraz druhý, s. 44: 

Hvězdy, poslušné zákonů Nejvyššího a vydávající světlo uprostřed temnoty, obrazem jsou duší 

spravedlivých, kteří neopouštějí dráhu svatosti: "Hvězdy pak dávají světlo v strážích svých a veselí se, 

zavolány jsou a řkou: Tu jsme, a s veselostí svítí jemu, jenž je učinil" (Baruch 3, 34). Tedy "hvězdy 

bludné duše hříšníků, jimžto bouře temnosti zachována jest na věky" (Juda, 13). Duši hříšnou Bílek 

dobře padlou hvězdou jmenuje. Padla s duchovních výšin Synovství na půdu země, do močálu vin a 

pádem tím dlouho omráčena, probouzí se konečně a ptá: Proč doma nejsme u Tebe a jen brodíme se 

v tůni slz toužíce v ní najít perle nám ztracené? Perla[ ... ] 

V obou úryvcích se už počtvrté a popáté vyskytuje Bílkova padlá hvězda. 

Sousloví je natolik výrazné, že jeho opakování lze považovat za dostatečné navázání. 

V 15. úryvku se navíc opakuje i kontrastní spojení veselých hvězd Bárukových a 

bludných hvězd z list Judova, jež se objevily postupně v úryvku 6., 9. a společně 

v úryvku 10. Tuto pasáž navíc uvádějí slova, jež připomínají speciální symboliku 

hvězd z úryvku 6.: "Hvězdy... obrazem jsou duší spravedlivých." Návaznost 

v opakováních je tedy v této pasáži zřejmá. 

42 O světle bezbožných viz Job 18,5 
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16. 

Obraz pátý, s. 54: 

[ ... ] Buď vůle Tvá! "Dvojí práce roste pod našima rukama: práce pro čas a práce pro věčnost. 

Práci pro věčnost provází tajemný obdiv a sláva, dvě svědectví, která jsou nám dána, abychom 

nepochybovali o své nesmrtelnosti. Sláva čeká na prahu našeho života a uvádí k nám hosty věčnosti 

pokryté září... Cesty velkých a svatých, podobny jiskřícím žilám zlata, vinou se na tajemné mapě 

duševních cest. Vycházejíce z nekonečných dálek a vracejíce se k nim, tisíci paprsky obetkávají zemi, 

která se zdá jako by ležela celou svou tíží ve žhoucí jejich síti."(Perspektivy)43 Život více než 

dvojnásobný žije věřící. Na zemi stojí, ruce ve výši, hlavu zatopenou hvězdami: Otce jas a milost 

přijde, změří nám ji velikostí svou44 
[ ••• ] 

Autor nás opět upozorňuje na hvězdy graficky kurzívou, zde navíc i pozicí 

slova ve větě. Tentokrát je paralelou s následujícími slovy vyzdvižen zároveň jas i 

nepředstavitelný rozměr hvězd i milosti, které se člověku dostává od Boha, paralelou 

s předchozími Březinovými slovy je naopak zdůrazněna již dříve naznačená 

souvislost mezi lidskou svatostí a hvězdou. Tak se i v tomto úryvku uplatňují hvězdy 

jako znamení lidského, Božského i jejich vzájemných vztahů. 

17. (2x) -20 

Obraz devátý až jedenáctý, s. 68: 

[ ... ] Bylo by třeba uviděti Zemi ve světle tohoto Mysteria. Viděti Zemi, která neměla a 

nepůsobila bolest. Míti zrak Adama, který jedině mohl říci, že je králem. A více, Otcem - obraz Otce 

Věčného. Zvěř ho milovala. Sloužila mu ráda, protože bez utrpení. Jaká ještě jiná krása spočívala na 

květech a vodách, že ho nikdy neunavovala? Že byla pro něj zdrojem života? Co četl na hvězdách, na 

obloze v úpale denním, který nebyl úpalem? Jakou vůni vydychovala země, co mluvily skály? A jaký 

úžas, jaký smutek vypáčil se na jeho nitro ze všech dimensí prostoru, když dozněla slova: Zlořečená 

země v díle tvém .. ? Kde je král? Hlava jeho schýlena, oči uvřeny, noha jeho tiskne první šlépěj do 

země, jež bude jeho odkazem - pro všechny .. ! Ta chvíle, než Hospodin promluvil, chvíle, kdy se 

ukryli .. ! Co stalo se? Co znamená to ticho? Jaký dvojsmyslný záblesk zrcadlí se v pohledu zvířat? Jaký 

výkřik zkameněl na líci všeho, což jest? - - Adam se ukázal. Všechno upřeno na něj. Nebe 

promluvilo. Domluvilo. Tma. Adam nevidí... Nebe se odvrátilo, nebe se schoulilo do sebe, nebe je 

daleko, nebe mlčí. Slunce je nelítostné, hvězdy se zjevují, aby vyčítaly, zajekly živly a zvěř - člověk 

oděný v kůži je slyší- pomsta je sladká, pomsta je u Hospodina .. ![ ... ] 

43 Esej z Hudby pramenů 
44 Opakování motta, Bílkových slov 
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18. 

Obraz devátý ažjedenáctý, s. 71: 

Buď klidná, Sestro, znám Bránu, která za Tebou zapadla a ona je slavná. Ty mne neslyšíš a 

nemůžeš, nemělas na to kdy a nikdy míti nebudeš- ale Ty Jsi byla vždycky taková a nemohlas přijíti 

jinam ... Přeletěly roky, a Ty, vstupujíc tenkrát do květu a na práh, jenž tisícům jiných prostírá se 

široký mezi růžemi a za hlaholu hudby a srdce - Ty jsi plakala! Poznávám Tě plačící! I za to buď 

vděčna, že se nesmíš vrátiti! Jsi chudobna? Nejvíc dostalas- odkaz matky mé! Ty, Prvorozená; jediná 

zachovalas Tradici ... Když tenkrát v pozdním soumraku večera jsme se loučili, poznával jsem Tě ve 

truchlém volání matky koroptví a v rámci lesů, v samotě hrušní a javorů, v zákrskách jalovců a borů 

na mezích, i ve hřbetech skal, jež marně, po Jeta vymílají kola vozů do vrchu naložených ... Svár že se 

prodral do vašich schůzek nábožných, kde sílu Jste braly ze slov našeho Spasení, tam v dřevěných 

chatách, jichž okénka, hvězdy, do těžkých nocí blikotají...? Ještě Tvým vnukům z lože Tvého zavoní 

muškát a rozmarýn ... 

19. 

Obraz devátý až jedenáctý, s. 71-72: 

Tajemství toto [práce a utrpení - DI] leží na hrudi básníka a on trpí bolestí tolikrát 

zmnohonásobenou, kolik ramenem zraku svého lidstva objímá; věštcové trpí nejvíce: 

Suggescí mdloby ranila nás nepřátelská síla, 
ve zracích slunce zajiskřil se tvrdý pohled zlý; 
z třesoucích rukou vypadl nám nástroj tvého díla, 
na balvan v lomech svých jsme, teskni, usedli. 

Pot setřeli jsme se svých čel, se smrtí hovořili 
pod nebem žhoucím bez hnutí, v rud ironickém jiskření, 
a jako děti hlavu svou v klín mateřský jsme položili 
myšlenku zemdlenou ve věčný smutek stvoření. 

A tehdy vlastní mocí magickou, tajemstvím rodu svého, 
privilegiem skryté slávy své jsme trpěli, 
knížata zajatá na rýžovištích vládce vítězného 
střežená neviditelnými dohlížiteli, 

když na svá města vzpomenou, rozkvetlá nad jezery, 
na hvězdy nebe rodného v mystických soumracích 
a v tichu vazby své na zvonů hlahol tisícerý 
a jásot věrných zástupů při korunovacích ... 

(O. Březina.) 45 

Svoboda: vybouřiti se? Myslíte, to že je zázračná koupel klidu a moudrosti? Ne, kázeň! Pluh a 

kříž! To, co je protivné až do duše. Z dědictví naší slávy zbyla nám jediná svoboda: pracovati. 

45 Deml tu cituje celou báseň Bolest člověka ze sbírky Ruce 
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20. 

Obraz devátý až jedenáctý, s. 72-73: 

Adam i ve smyslu duchovním je "člověk ze země" (hebr. adamáh = země). "Až budete 

vládnoucím" píše p. Bílek jednomu z přátel, "a slovům Vašim "hromy" dají, aby je ve čtyry úhly 

světa roznesly- a co více: až královská vaše slova bude předcházet 'ticho' kolujících hvězd a mlčení 

mravenčí práce- řeknete přec jemu: Jak těžká je koruna země!" 

Úryvky spadají do téže kapitoly: V úryvku 17. se motiv hvězd nijak formálně 

nevyděluje, naopak spolupracuje na jeho paralelní a sevřené výstavbě. Evokuje dvojí 

pohled na zemi a na její živou přírodu, na nebe, slunce a hvězdy: nejdříve je čtenář 

vidí očima člověka nevinného, člověka před prvotním hříchem, podruhé očima 

člověka zhřešivšího a "prokletého". Vše, co Adam vidí a prožívá, je invencí 

autorovou: o hvězdách ani o slunci a zvířatech se ve starozákonním podání (Genesis, 

3) nepíše. Poprvé hvězdy ještě nic "neznamenají" (nebo o tom není nic řečeno), 

podruhé hvězdy člověku vyčítají. 

V této pasáži, stejně jako v těsně související dvojici úryvků prvních, se 

podstatně proměňuje pohled na hvězdy i na jejich "význam": na začátku celé knihy 

hvězdy jednaly a dítě muselo odpovědět, tentokrát jednal člověk, a odpověděly 

hvězdy. Do této paralely dvou dějů jako by se promítala celá významová i hodnotová 

škála dosavadních významů hvězd, důsledně budovaná jako proměnlivý obraz vztahu 

člověka k Bohu a Boha k člověku. 

V úryvku 18. i 19. je motiv opět méně zřetelný, zapadá do delších, formálně 

jednotných útvarů. Úryvek 18. je lyrická próza-oslovení, jež se později stane 

útvarem Demlových knih Notantur Lumina, Moji přátelé a Miriam. V tomto obraze 

jsou "hvězdy do těžkých nocí blikající" ztotožněny s okny lidských příbytků, za 

jejichž zdmi lidé berou "sílu ze slov našeho spasení". 

V Březinově básni se hvězdy vracejí do výší, a s nimi i člověk ve své touze po 

"nebi rodném". Významová návaznost (variabilní: hvězdy jsou v obou případech 

znamením vykoupení, spásy, poprvé hvězdy pozemské, podruhé nebeské) na hvězdy 

předešlé je zřetelná, ale formálně motiv zdůrazněn není. 

Ve 20. úryvku cituje Deml jiná Bílkova slova, jimž předchází uvození "Adam 

je i ve smyslu duchovním člověk ze země". O Adamovi se naposledy mluvilo na 

počátku rozsáhlé kapitoly, jediné slovo tedy uzavírá kruhovou kompozici, a znovu ve 

spojení s hvězdami: dva obrazy ticho kolujících hvězd a mlčení mravenčí práce jsou 
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shrnuty v obraz jediný ("Jak těžká je koruna země"), do něhož se promítá nejen 

vizuální představa zářících, kohijících hvězd nad zemí, ale též významové zatížení 

hvězd z dosavadního textu: hvězdy jako viditelné a přitom neznámé, mlčící znamení 

"toho, co je dál". Bílkova slova "Jak těžká je koruna země" upevňují i představu 

vztahu, ba dotyku mezi zemí a hvězdami Gakým mohla být doposud milost, spása, a 

směrem vzhůru i modlitba, nebo lidská práce, vlastní téma této kapitoly). 

V celé kapitole se slovo hvězdy výrazně aktualizuje, udržuje základní 

významové rozpětí, kterého nabylo už v úryvku 6. (hvězdy jako absolutno, hvězdy 

jako lidé a hvězdy jako spojení mezi jejich sférami). Sám fakt vnitřního navázání 

nebyl nijak naznačen: jako by se tu opakovala situace z Obrazu úvodního, v němž se 

hvězdy ukážou až na druhý pohled jako kompoziční páteř kapitoly. Přitom 

navazující úseky se tentokrát nevýrazně prodloužily (takže společný motiv se v nich 

"ztrácí"), a hlavně několikanásobně se prodloužila i distance mezi nimi. V posledním 

úryvku přitom autor jakoby samozřejmě navázal po čtyřech stranách pouhým 

jménem Adam na počátek celé kapitoly. V tom lze vidět i autorův vysoký nárok na 

vnímavost čtenáře. Tento autorský nárok se potvrdí i v úryvku následujícím. 

21. (6x) 

Obraz šestnáctý až devatenáctý, s. 94: 

Bolest jako sochař modelující tvář Člověka. Bolest jako proud ženoucí kola a mlýny a unášející 

odpadky, třísky a stébla. Protivenství jako vichr shášející svíce, ale rozdmychující požáry. Virtus in 

infirmitate perficitur = "moc (cnost) v nemoci (slabosti) se dokonává. Protož rád chlubiti se budu 

svými nemocmi, aby ve mně přebývala moc Kristova (ll. Kor. 12, 9). "Jako ohněm zkoušeno bývá 

zlato, tak zkouší Hospodin srdcí." (Přísl. 17, 3.) Slzami zvětšují se hvězdy -praví básník, a my o 

mystickém významu hvězd slyšeli již na počátku. Téhož obrazu užívá svatý Bernard: "Jako hvězdy 

svítí jenom za temné noci a ne za bílého dne: tak pravá cnost nejkrásněji září nikoliv v štěstí, nýbrž 

v neštěstí." A abychom se ještě k němu vrátili, týž básník v Prologu zpívá: 

"Chvíle slávy jsem měl, když duše volná v majestátu svém 
nad staletími se vznáší světelným, vířícím cyklonem, 
odvěké vegetace rozmetá a hospodář na nivách času 
v červenci pohledu svého nechává zráti nová bohatství klasů. 
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A když naplněn úrodou hořel můj dvůr, o kráse ohně jsem pěl, 
o paláci snů, jenž tisícem věží až do hvězd se potápěl: 
a když i ten hořel a ironický vítr kolem mne šuměl, 
bez výkřiku bolesti zpívat i mlčet jsem uměl." 

(Ruce). 46 

Blahoslaveni lkajíd7
- všichni? Blahoslaveni, kteří protivenství trpí- všichni? Nikoli- jen ti, 

co trpí pro spravedlnost 48 ! Že i spravedlnost slovo smyslem nevšední, jsme slyšeli. Oba texty nejlépe 

interpretuje Kristus: "Amen pravím vám, že vy budete kvíliti, ale svět se bude radovati: vy pak se 

budete rmoutiti, ale zármutek váš se obrátí v radost..." (Jan 16, 20). Tedy i svět se raduje- ale i svět 

trpí... 

[v citátech a vlastní autorově promluvě pokračuje téma utrpení] Užitky bolesti a utrpení označil 

pan Bílek hvězdami, jež se všech stran obklopují člověka - spojte je čarou a máte souhvězdí, pod 

kterým se člověk narodil, či konstellaci, do které přichází.- Jen výjev listu 19. nemá hvězd: avšak 

utrpení, i sebevětší, není jediným a pravým zlem - takovým je pouze hřích; proto ,jen od vší další 

viny ochraň nás"! [ ... ] 

V tomto úryvku nalezneme hvězdy celkem 6x: nejdříve se opakuje citát 

z Březiny Slzami zvětšují se hvězdy (poprvé v úryvku 7.), hned nato autor- slovy "a 

my o mystickém významu hvězd slyšeli už na počátku" - výslovně navazuje na 

úryvek 6., tedy o 120 stran zpět (tj. o více než polovinu celkové délky knihy). 

V kombinaci s předchozím zvukovým navázáním citovanou větou podává tato 

poznámka, reflektující průběh vlastní promluvy, čtenáři i jasnou informaci o 

povaze opakování a navazování: v prvém případě ukazuje, že autor cizím citátem 

odkazuje dovnitř vlastního textu, dále je zřejmé, že si je vědom distancí mezi 

navazujícími částmi, a že je pokládá za přiměřené. Nakonec je podstatný i autorův 

zřetel k významům, jichž už slovo jednou nabylo - a to nejen zřetel proklamovaný 

v odkazu k počátku knihy, ale v pasáži následující po citátu Březinovy básně též 

předvedený: autor zde opět mluví o spravedlnosti. 

Další výskyty slova hvězda v tomto úryvku zřetelně navazují na předchozí dva, 

zároveň hvězdy přibírají další významy: hvězda svítící ve tmě jako (lidská) ctnost 

v neštěstí v citátu ze sv. Bernarda, v Březinových slovech opět hvězda jako 

46 První báseň sbírky Ruce, nazvaná dle incipitu Chvíle slávy. Deml tu cituje její začátek, v následující 
ukázce z téže kapitoly bude citovat jiný verš téže básně, kde nesou hvězdy jiný obrazný význam. 
47 Mat. 5, 4; Luk. 6, 21 
48 Mat. 5, 6 a 5, 10 

94 



absolutno, tentokrát ve spojení s lidským snem49
, hvězdy jako užitky utrpení a bolesti 

(zde Deml zřetelně navazuje na první dva citáty tohoto úryvku), jež člověka 

obklopují a zároveň jsou nad ním, tvoříce souhvězdí, konstelaci, pod kterou se člověk 

narodil, a nakonec nebe bez hvězd jako důsledek hříchu (v návaznosti na padlé a 

bludné hvězdy úryvků předchozích). 

22. 

Obraz šestnáctý až devatenáctý, s. 96-97: 

Kráčíme cestou utrpení. "Jako hvězdy od sebe vzdálení, odcizení" - slova naší lásky: oči 

v prachu a kouři, oči, které se otevřít bojíme. Zdali ne proto, abychom nepromluvíce příliš záhy, 

promluvili očistěně? --

Zde opět Deml cituje 50 Březinu:. Tentokrát vyzdvihuje nový významový 

aspekt slova hvězdy: nikoliv výšku, odkud shlížejí na zem, ale vzájemnou 

vzdálenost, k níž je přirovnávána vzdálenost mezi lidmi. Ale ani tento nový význam 

nepostrádá souvislosti s významy dosavadními, neboť Deml citát uvádí slovy 

"kráčíme cestou utrpení", v nichž navazuje na hvězdy úryvku 21.: jako na užitky 

utrpení, jež člověka obklopují. 

23. 

Glosy ke slavnému obsahu Otčenáše, s. 107: 

[ ... ]Ti, kdož této pravdy neznají, pohoršují se nad dílem mystiků říkajíce, že umělec není dosti 

"objektivní" - ale zapomíná se, že sluneční paprsek, z téhož vidma obsahem různě bývá pohlcován 

v různých prostředích, a jedna pravda jdoucí nesčetnými dušemi nesčetněkrát se vtěluje a vždycky se 

rodí v jiné síle, v jiném zbarvení... 

Zde rozhodují místo, čas a konstellace hvězd, t. j. Vyšší Určení.-

49 Toto spojení nacházíme i v Březinových básních Vladaři snů (Svítání na západě): "Vy[ ... ] 
přemožení vladaři snů, inspirovaných hvězdami neznámých konstelací..."; a Milost (Stavitelé 
chrámu): "zajatci hvězd a snů". 
50 Deml zde mírně modifikuje původní znění 35. verše Březinovy básně Chvíle slávy (Ruce). 
Uvádíme celou sloku: 

Řinčení mystických okovů zahřmělo ve snění mém, 
a v jeho taktu odvěkém hudbu milionů srdcí uslyšel jsem 
milionů srdcí, jak hvězdy od sebe vzdálených, odcizených, 
po sobě tajemně toužících a v mrazivé soumraky pohřížených. 
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Opakuje se tu motiv konstelace: tentokrát i s lexikalizovaným, tedy běžným 

obrazným významem51
. Aktualizované je však sousloví konstelace hvězd, kde hvězda 

je slovem nadbytečným, zdůrazněným. 

24. 

Glosy ke slovnému obsahu Otčenáše, s. 110: 

Chudým Evangelium se zvěstuje ... nechte maličkých ... A podivno: právě děti a chudobní žijí 

více smysly, méně v abstrakcích - a Zjevení stalo se Panně, Tesařovi, Pastýřům, Starci, skrze hvězdu 

viděnou Filosofům, Rybářům, skrze slova slyšená Šavlu a Augustinovi, skrze chleba - lámaný 

učenníkům v Emauzích- a čteme-li knihy Proroků a těch, kdož nám o Pravdě mohou povědět nejvíce, 

a kdož jako orlové zamířili a doletěli nejvýše: všichni měli vidění a všichni mluví v podobenstvích, 

v obrazech- jako by Výšiny byly teprve až tam, kam s duchem je uchváceno i tělo ... 

Teprve na tomto místě Demlova textu se objevuje hvězda v jednom 

z tradovaných významů novozákonních: hvězda jako znamení narození Ježíše Krista 

(Mat. 2,2). Tentokrát je kurzívou zdůrazněn přívlastek: "hvězda viděná", který dává 

najevo, že podklad všech dosavadních významů, jichž hvězdy nabyly - ať už 

ukazovaly k Bohu, nebo člověku (zde k obojímu zároveň), jejich projevy, život a 

vzájemný vztah- tkví v lidských smyslech, v tom, co vidíme. 

25. (2x) 

Přehled a postup idejí v mém Otčenáši, Obraz 14., s. 114: 

Duše je ospravedlněna, svata, v Bohu i pro Boha žijící: a proto je hodna, ale i sama touží, 

přijati pokrm nejčistší... požívati zde, i věčně ... Kolikrát již se modlila: posvěť se Jméno Tvé, buď 

Vůle Tvá, chléb vezdejší dej - ale od listu k listu každá z proseb Otčenáše podle obsahu listu 

pozměňovala svůj význam, až v listě 15. jakoby ty prosby a významy jejich všechny se spojily: 

všechny hvězdy v jedinou hvězdu, všechny blesky do jednoho blesku- a od člověka k Bohu, od srdce 

k Srdci letí jeden pohled, jedna myšlenka a jeden cit: láska a přesvědčení, že Milost a Pravda naše 

z kříže zářící naše nitro odchová k moci a síle "věku Kristova". 

V úryvku závěrečném se všechny hvězdy spojují v jedinou hvězdu: v paralelním 

obraze se mluví především o Bílkovi a o modlitbě Otčenáš, zároveň vidíme, že 

51 Srov. Slovník spisovného jazyka českého: "konstelace 1. postavení hvězd, jemuž byl kdysi přičítán 
vliv na lidské osudy: příznivá hvězdná konstelace; přeneseně sběh, sklad okolností, situace 2. 
básnicky souhvězdí (Březina)" 
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v paralele se mohou uplatnit i všechny významy, jichž hvězda i hvězdy postupně 

nabývaly. 

Co všechno hvězdy "znamenají" 

V předchozí rekapitulaci jsme sledovali dvojí souvislost, jež se opakováním slova 

hvězda v Demlově knize utváří: jednak souvislost rozmanitých významů, které toto 

slovo nabývá v kontextu, jednak souvislost textovou, budovanou právě pomocí 

jednoho motivu. Nyní se pokusím průběžná pozorování utřídit. 

Opakování slova umožnilo postupně zdůraznit různé významové aspekty 

hvězd, jež autor shrnul v metajazykové pasáži (úryvek 6.): nedosažitelnost, výška, 

světlost, individuálnost, vzdálenost od Země, počet, váha (rozměr); v pozdějším 

citátu z Březiny byla zdůrazněna vzájemná vzdálenost hvězd, jinde i jejich ticho. 

Z těchto aspektů, které čerpají z běžného pozorování, vyrůstají obrazná vyjádření a 

jejich význam: hvězdy jsou znamením neoddělitelné existence lidské a Boží. 

V singulárních užitích poukazovala hvězda buď jen k člověku - duši (nejčastěji 

Bílkova padlá hvězda, jež pochází od proroka Daniela, z kapitoly o pádu krále 

babylónského), anebo- ve shodě s novozákonní tradicí- k Ježíši Kristu, v němž se 

mnohost sjednocuje ve hvězdu jedinou v úryvku posledním (25.) 

Hvězdy v tomto významovém a hodnotovém poli nabývaly postupně i poměrně 

určitých abstraktních významů: milost, spása, svatost, spravedlnost, krása, radost, 

utrpení, ctnost, samota, jednota. Opakovaná sousloví padlá hvězda a hvězdy bludné 

představovala popření, převrácení těchto hodnot. V opakovaných užitích se význam 

slova neustále rozrůstal, a zároveň přenášel do užití dalších: opakovaná souvislost 

s některým z určitějších významů, jako například význam spravedlnost a utrpení, 

mohlo přispěti k spojování vzdálenějších pasáží knihy. 

Milost, spása, svatost, spravedlnost, krása, radost, utrpení, ctnost, samota a 

jednota se přitom samy rovněž stávají návratnými motivy knihy. Také z nich lze 

sestavovat podobné řady a od abstraktních výrazů dospět k různým konkrétním 

obrazům v Demlově textu. Cestou opačnou, od konkréta k abstraktům, se však 

obnažuje nejen motivická souvislost Demlova textu, ale i tvorba významů 

jednotlivého slova. Kdyby chtěl někdo skutečně vyčerpat všechny významové 
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souvislosti jednoho slova ve vzniklé motivické síti, musel by pravděpodobně citovat 

celou knihu. 

Jak se motiv vyděloval a jak vytvářel textovou souvislost 

Ve výčtu všech hvězd se postupně objevily hvězdy Březinovy (na devíti místech, 

celkem 16x, jednou je tematizoval sám autor), biblické (veselé hvězdy knihy 

Bárukovy 3x, stejně jako bludné hvězdy listu Judova; v nepřímých odkazech navíc 

hvězdy spravedlivých a hvězdy apokalyptické z proroctví Danielova, padlá hvězda 

z proroctví Izajášova, hvězda Ježíšova z evangelia Matoušova, různě svítící hvězdy 

z listu Sv. Pavla, a nakonec hvězda jitřní- Ježíš i padající hvězdy v den Soudu ze 

Zjevení sv. Jana), zobrazené i napsané hvězdy Bílkovy (ty se buď v tématu, anebo 

v citátu objevují celkem lOx) i původní hvězdy Demlovy (za všechny jmenuji 

alespoň padající hvězdy dítěte z úryvku 2., hvězdy autorova rozboru v úryvku 6., 

hvězdy člověka nevinného, a vzápětí hvězdy vyčítající ve vyprávění o Adamovi; 

hvězdy-okna). Tyto hvězdy nejsou totožné, i ony "různě svítí", tj. nesou či zdůrazňují 

různé významy. 

Do textu přitom nebylo nutné vkládat původní kontext jiných autorů (výjimkou 

-která však potvrdila "věrnost" původní souvislosti- byl Demlův přesný odkaz na 

poslední verš "Chvíme se nad mocí vůle"), neboť autor kontext nutný k pochopení 

vložil do knihy sám. Z téhož důvodu nepřidávám do Demlovy knihy další hvězdy -

například jiné hvězdy Březinovy, hvězdy Máchovy, Nerudovy, Zeyerovy (zmiňuji 

zde autory, na které se Deml ve své tvorbě opakovaně odvolává a na něž navazuje), 

dokonce ani hvězdy, s nimiž se čtenář vzápětí setká v Demlových dalších knihách (v 

Homiliích a v Notantur Lumina z roku 1907), zejména hvězdy tradičně symbolizující 

Pannu Marii. 

Už dříve v souvislosti s úryvkem 6. vyšlo najevo, že autor nevolí jen jednotlivá 

slova, ale slova-souvislosti, celá slovní spojení: při sledování významů hvězd 

přenesených odjinud šlo často o nedělitelné pojmenování (např. padlá hvězda), 

obraz vyjádřený výpovědí (např. Slzami zvětšují se hvězdy.), delší promluvy 

přesahující jednu výpověď (např. citát z Bílkova dopisu, citát z Listu Judova), 

v nichž lze hvězdy vnímat s různou intenzitou. Tato nesouměřitelnost kontextů, jež se 
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odrazila i v délce uvedených úryvků, se však netýká pouze hvězd přenesených 

odjinud: stejnou měrou platí i o pasážích, v nichž Deml slova hvězda užil sám (z 

úryvků rozsáhlejších připomínám zejména relativně uzavřené pasáže narativní - o 

padajících hvězdách, o Adamovi, který zhřešil -, a hvězdy z lyrického oslovení 

sestry). 

Motiv na sebe čtenáře postupně upozorňoval různými způsoby (někdy 

několika současně). Nejdřív uvádím postupy, kterými se slovo vydělovalo: 

1. Tematizace významu slova: úryvek 6. a 21.; 

2. Přerušení dosavadní podstatné souvislosti promluvy, zejména souvislosti 

tematické (popř. i gramatické, stylové): to platilo nejvýrazněji o první hvězdě 

úryvku 6., ale také o úryvku 7. (citát), dále o celém úryvku 12. (paralela 

nočních světel); 

3. Grafické/intonační vyznačení slova: úryvky 6., 9., 13., 16.; 

4. Opakování slova v sousedních či blízkých výpovědích (obvykle v pozici 

subjektu věty): úryvek 2. (2x), 6. (8x), 12. (3x), 15. (4x), 17. (2x), 21. (6x), 

25. (2x); 

5. Významová aktualizace slova v pojmenování či vyšším útvaru: k té 

dochází asi ve všech jmenovaných úryvcích, ale ne ve všech případech je 

momentem vydělujícím. Např. u rozsáhlých citátů z Březiny působí 

významová aktualizace naopak dojmem neutrálním. 

Pro vnímání návaznosti slovních významů, jež se utvářely na oddělených a 

vzdálených místech knihy, ale též pro vnímání významových souvislostí mezi celými 

pasážemi, v nichž je motiv obsažen, nalézám v textu tyto opory: 

1. Autorův přímý odkaz k předešlé pasáži (od 21. k 6.); 

2. Vzdálené opakování celých výpovědí-citátů (7.-21.; 9-15.); 

3. Vzdálené opakování aktualizovaného pojmenování téhož znění (naše duše- padlá 

hvězda: 5.-6.-8.-14.-15.); 

4. Parafráze, rozvedení citátu uvedeného na jiném místě knihy (6.-10.-21.; 9.-10.); 

5. Opakované zdůraznění slova kurzívami (6., 9., 13., 16.); 

6. Autorův odkaz k pasáži následující (od 6. k 12.); 

99 



7. Opakované významové souvislosti slova (např. hvězda a spravedlnost: 6.-15.-21.; 

hvězda a utrpení: 7.- 21.-22. atp.); 

8. Samo vzdálené opakování slova. 

Pořadí daných prostředků uvádím podle jejich intenzity či efektivity, ovšem 

bez nároku na jednoznačnou hierarchii: naše "horizontálně-vertikální čtení", 

zaznamenávající jen úryvky z textu, totiž nemohlo přiblížit čtenáři různé 

vzdálenosti mezi úryvky. Ty při skutečné četbě hrají podstatnou roli, mohou 

"intenzivní" navázání oslabit a "méně intenzivní" posílit. 

V tomto shrnutí směřuji k naznačení opakovaného principu významové 

výstavby, jímž je čtenář veden: jestliže se slovo jednou výrazně vydělilo jakožto 

forma nebo jako význam, a tak výrazně porušilo koherenci bezprostředního okolí, 

obvykle si našlo nějaký protějšek v okolí vzdálenějším, nebo dokonce značně 

vzdáleném. Najít takový protějšek a spoj čtenáři usnadňuje řada vyjmenovaných 

negativních i pozitivních signálů. 

Efektem tohoto postupu je soustavné rozšiřování a nuancování sémantického 

pole slova: hvězda mohla nabývat různorodých odstíněných významů, jež by 

v jednotlivém užití nemohly být zpřítomněny, tematizovány ani rozvedeny (a 

především vnímány) současně. 

Tímto způsobem se vytvářela vertikální struktura, v níž jako by houstl význam, 

ale stále intenzivněji byl zdůrazňován i opakovaný "zvuk" slova, sousloví, věty či 

vyššího útvaru. Jestliže jsem od sebe zvuk a význam oddělovala, pak jsem sledovala 

pouze vlastní proces vnímání známého a neznámého v daném místě textu. 

II. CITÁTY 

Kniha Slovo k Otčenáši Františka BJika je nápadná množstvím citátů i způsobem, ., 
jakým jsou do autorovy promluvy Zapojeny. Při sledování jejich funkce si budu 

nejdříve podrobněji všímat jen první kapitoly knihy (v Příloze 2 uvádím její text 

znova s vyznačením citátů a jejich uvození). Nikoliv překvapivě se v kapitole Člověk 

a modlitba objevují citáty z Písma (především z Žalmů, Evangelií, a z epištol sv. 
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Pavla) a ze spisů křesťanských světců, mystiků a myslitelů (citovány či 

parafrázovány jsou postupně výroky svatého Augustina, svaté Terezie, svatého 

Chrysostoma, Arnošta Helia, Didona, Dionysia Aeropagity a Tomáše Kempenského; 

v dalších kapitolách se tento výčet ještě rozšiřuje)52 • 

Vedle jmenované řady jmen a citátů tu jsou jména spisovatelů - Danta, 

Hauptmanna, Maeterlincka a Březiny. O prvních třech se mluví v paralele: Deml si 

všímá vlažného přijetí té části jejich díla, kde není akcentován ani zmar, ani utrpení, 

na tomto příkladě pak dokládá základní nepoměr mezi "kladným" duchovním 

prožitkem a možností jej přenést do lidských slov, sdílet jej či učinit srozumitelným. 

Zanedlouho se v knize poprvé objevuje Březinovo jméno. Na rozdíl od 

předešlých autorů a autorit tu Březina ani jeho dílo nejsou něčím, o kom nebo o čem 

se v této kapitole hovoří (co je tematizováno ). Březina je pouze citován, zato v míře a 

způsobem, s nimiž lze srovnávat pouze míru a způsob, jakým autor zapojuje do své 

promluvy citáty z Písma: z celkového počtu 43 citátů této kapitoly je 16 z Březiny, 

15 z Bible, zbylých 12 citátů pochází od různých autorů, z nichž pouze Hello, sv. 

Terezie a Hettinger jsou citováni dvakrát. 

Na rozdíl od všech citátů jiných autorů vnášejí řetězce citací z Březinova díla 

do textu znovu něco překvapivého, na první pohled nesourodého. Základní odlišnost 

březinovských citátů od citátů ostatních spočívá v odlišném způsobu jejich 

zapojení do textového okolí a v motivaci tohoto zapojení, jež není vždy zřejmá. 

První citát z Březiny 

Věci duchovní jsou proto duchovní, že se tak málo odehrávají ve sféře našeho světla a našich slov. 

Jsou podivné i ve chvíli, kdy je pozorujeme a sotva že se vrátíme k dennímu zaměstnání, víme vlastně 

jen, že tu byly. Sotva kdo jasněji patřil na věci milosti do sféry duchovní než s. Pavel. A co nám o tom 

vypravuje? Znám člověka v Kristu, že před lety čtrnácti (zda-li v těle nevím, čili krom těla, nevím, Bůh 

ví), že vtržen byl do ráje a slyšel tajná slova, kterýchž nelze člověku mluviti ... (II. Kor. 12; 2,4) 

Nevím, nevím, jsou tu slova člověka. A zatímco svět vydává a hltá své noviny, odcházejí duše 

heroické nesouce s sebou tajemství své a Boží: 

52 Na konci 1. vydání Slova k Otčenáši Františka Bílka autor uvádí seznam citovaných autorů 
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Poledne v hnízdo své do slunce odlétla, 
se sluncem zapadnou; 
a květy mé v tázavém pohledu zraků mých 
nemocí zemřely záhadnou. 

(0. Březina, Tělo.) 

A tak se zdá, že "událostí" na zemi teprv je děj, ve kterém teče krev. Tady je výmluvné péro 

historiků. Pro věci ostatní a právě pro ty nejvyšší našel lidský mozek Gaké štěstí!) několik slov: věda, 

umění, kultura... "Ale není cílem dějin, aby nastala doba, kdy psát dějiny nebude možné ani 

potřebné?" (0. Březina, Zástupové). Jak obšírni a důkladni jsou i mystikové v líčení první cesty 

duchovní (purgativa), jak jednostranni a skoupi, popisujíce cestu světel (illuminativa), nebo 

zásnubnou (unitiva)! Súží se jejich slovník, nezasvěcenému zdá se řeč jejich nudnou, monotonní...; 

mluví v obrazech a podobenstvích, nejčastěji užívají symbolů ohně, světla, vzduchu, země, vody: řeči 

elementů, slov, která zahrnují několika slabikami největší okruh pojmů ... "Jazyk můj péro písařovo 

píšícího rychle," volá Žalmista v úzkosti a spěchu, řečí barev a pozemských pojmů nemoha postačiti 

tempu a vývoji věcí duchovních .... 

První březinovský citát na sebe ihned upozorní veršovým členěním, 

vybočujícím z dosavadního členění prozaického. Grafická (resp. intonační a 

rytmická) diskontinuita však není pro březinovské citáty v Demlově knize 

nejpříznačnější: obvykle Deml zapouští Březinův text, i veršovaný, do vlastní prózy. 

Přitom často rezignuje na zachování původního Březinova veršového členění (viz 

Přílohu 2, citáty 4, 5, 7, 14, 15, 16). Citát navíc často gramaticky těsně zapojuje do 

vlastní výpovědi (viz Přílohu 2 - citáty 5, 6). Málokdy ho přímo uvede (v této 

kapitole pouze citáty 1 a 15)- to je dáno už vysokou frekvencí březinovských citátů. 

Rovněž další viditelné signály cizosti (např. uvozovky) a původu (odkaz, jenž se 

někdy nevyskytuje vůbec, jindy je v různé míře přesný) kolísají: někde zcela chybějí 

(to platí i o uvozovkách, zejména v případě opakování citátů), jinde jsou různě 

výrazné- to však platí i o začlenění citátů, které od Březiny nepocházejí.53 

Mnohem nápadnější známkou cizosti je diskontinuita sémantická54
. 

Obvyklou funkcí citátu je jednak "potvrzovat názor autorův", jednak "dokumentovat 

53 Klasifikací citátů se zabývá Petr Mareš v článku Citát v textu, zvláště uměleckém (Mareš 1982). V 
přehledné formě tuto problematiku zpracovává J. Hrbáček (Hrbáček 1994: 106--11 0). 
54 "Cizosti", tj. vydělení citátu z kontextu se podrobněji věnoval Jan Mukařovský ve studii Přísloví 
jako součást kontextu: kromě intonačního, resp. grafického odlišení upozorňuje právě na "volný 
významový vztah k souvislosti významové linie kontextu i k věcné situaci , o kterou se kontext opírá, 
ke které poukazuje" (Mukařovský 1971: 298) 
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názor odlišný"55
. Tuto funkci první březinovský citát neplní (a ani většina 

následujících), což kontrastuje nejen s běžným užitím, ale též s dominantní funkcí 

citátů z jiných autorů v této kapitole knihy (tyto citáty jsou vyznačeny v Příloze 2): 

počínaje prvním citátem ze sv. Augustina, přes citáty a parafráze Xenofanta, 

Hettingera, svaté Terezie, Helia a konče citátem z Kempenského, se běžná funkce 

citátu naplňuje, neboť potvrzují a dokládají názor autorův, slouží jeho textu. 

Citáty z Březiny - a často i citáty biblické -jsou naopak mnohem méně určité 

než okolní promluva Demlova, nijakji neobjasňují ani nezkonkrétňují. Jakájejejich 

funkce? Pokusím se odpovědět detailnějším pohledem na první březinovský citát. 

Budu si přitom všímat jednak jeho zasazení v Demlově promluvě, jednak jeho 

zasazení v původní básni Březinově. 

První citát z Březiny není uvozen obvyklým způsobem: namísto jména 

původce citátu jsou podmětem uvozovací věty "duše heroické", namísto verba 

dicendi tu nacházíme rozvitý přísudek "odcházejí... nesouce s sebou tajemství své a 

boží". Březinovo jméno i název básně Tělo se objevuje až za citovanými verši. 

Formální kontrast mezi obrazným uvozením a věcným odkazem vytváří paralelní, 

nespojité pojmenování autora i jeho slov: "duše heroické" - Otokar Březina; 

"nesouce s sebou tajemství své a boží"- (implicitní:) ,napsal tato slova', přičemž 

první člen paralely přiřazuje k členu druhému výrazné hodnotové příznaky 

(heroismus, tajemství). 

Paralela není ztotožnění: autor nepíše o jedné duši, ale o duších, navíc říká, že 

duše odcházejí, což na osobu Březinovu doslovně vztáhnout nelze. Přesto v sobě 

souběžné přímé a nepřímé označení mluvčího nese skryté hodnocení básníkova 

díla (zejm. v přívlastku heroické), s nímž se v uvození Březinových slov setkáváme 

opakovaně i na dalších stránkách knihy (srov. v této kapitole uvození "duch, který se 

táže: [ ... ] volá každý, kdo dosáhl milost modlitby" u citátu 7 nebo "Každá duše, 

ponořená v pravou modlitbu, může potom říci s básníkem:" u citátu 15). 

K hodnocení inklinuje i slovo tajemství, podstatně navazující na předchozí téma 

nevyslovitelnosti či nevyjádřitelnosti, jež tu mj. poukazuje k tajemství slov 

55 Viz Hrbáček 1994: 109 a Mareš 1982: 226 
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následujících za dvojtečkou. Tajemství se Jimi ovšem nevysvětluje, pouze se 

ukazuje, konkretizuje. 

Mezi uvozením a odkazem vzniká i zřetelné napětí: oproti "duším heroickým" 

uvedl Deml v odkazu i název básně Tělo, ačkoliv většinou tak přesný odkaz 

nepodává56
. Z pouhého citátu, uvození a odkazu není relace mezi dušemi a Tělem 

zcela jasná. V těsně předcházejícího citátu z II listu Korintským se však uvádí: 

Znám člověka v Kristu, že před lety čtrnácti (zda-li v těle nevím, čili krom těla, nevím, Bůh ví), 

že vtržen byl do ráje a slyšel tajná slova, kterýchž nelze člověku mluviti ... 

Slova, jež Deml v apoštolově výroku vyznačil, obsahují také motiv těla. Ve 

vyznačeném spojení se o tajemství slov mluví v těsné spojitosti s tajemstvím těla a 

duše: člověk tajná slova slyšel, ale nemohl je vyslovit, navíc není jasné, zda je slyšel 

sluchem tělesným, nebo jiným. V citovaných slovech se nic nevysvětluje ani 

neodhaluje. Tajemství je konstatováno, zato běžná zkušenost se tu výrazně 

problematizuje, a nejen to: problematizuje se též vztah tělesného a duševního v tom 

smyslu, že sférou působnosti těla by mohlo být i nebe. Tento náznak už vytváří 

paralelu ke dvojici duše - tělo, rámující Březinův citát. Tak je navázána jedna 

souvislost mezi Březinovým citátem a jeho okolím: pro její zaznamenání bylo opět 

podstatné vydělení shodných prvků (poprvé je tělo vyznačeno graficky, podruhé 

nezapadá sémanticky). 

Paralela mezi oběma citáty vzniká i prostřednictvím motivu "tajných slov" -

ten je svázán nejen s tajemnou událostí, jež se odehrála v nebi a již nelze lidskými 

slovy vypovědět (pouze ji konstatovat), ale v Demlově komentáři ("Nevím, nevím, 

jsou-li tu slova člověka"), který parafrázuje komentář svatého Pavla, se tajemství 

slov vztahuje na konkrétní slova svatého Pavla, vyslovená na této zemi. Podobně se 

má i Demlovo uvození k citátu Březinovu. Oba citáty jsou tedy hodnoceny 

podobným, nepřímým způsobem, jako samo tajemství (slova). Oba navíc naznačují 

tajemství vztahu těla a duše, resp. těla a netělesného. 

56 V první kapitole je pouze přibližný odkaz, tj. jen na sbírku, popř. jen na "Březinu" u citátů 5, 7, 9, 
ll; u citátů 6, 10, 12, 13 není uveden odkaz žádný. 
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Spojení motivů tělo - duše se ukazuje ještě podstatnější v kontextu původní 

Březinovy básně Tělo (Stavitelé chrámů), na kterou Deml odkazuje. Právě tento 

pohled blíže osvětlí funkci Demlovy citace i jejího uvození: 

Ačkoliv se báseň jmenuje Tělo, jejím mluvčím je duše. Duše tu odpovídá na 

krátké a přímé otázky (zdali těla, nevíme, pouze tak si však lze vysvětlit titul, neboť 

motiv těla se v básni samé vůbec nevyskytuje) rozvedenými, obraznými slovy. To 

znamená, že Deml uvádí mluvčího citátu ve shodě s Březinovou básní, ctí původní 

kontext. Ten lze chápat jak úzce, tj. v souhlase právě s touto básní, tak velmi široce: 

uvedením slova duše totiž Deml přivádí čtenáře přímo k základnímu motivu 

Březinovy poezie57
, navíc v jeho specifické úloze dialogického mluvčího, resp. 

jednoho z mluvčích jeho básní. 58 

V básni není přímo identifikován tazatel, ale ani "situace", místo a čas 

rozhovoru: na začátku básně se duše "vrátila z daleka" a má vypovídat o tom, co 

zažila "na zemi". Na zemi se tedy rozhovor neodehrává. Deml navíc v uvození citátu 

mluví o "odchodu duší", čímž naznačuje jeden z možných výkladů času: okamžik 

rozhovoru by mohl být nejen okamžikem vytržení, o němž píše sv. Pavel, ale i 

okamžikem smrti. Uvozující sloveso tedy konkrétněji interpretuje jeden 

z významných momentů básně. 

Kompozice básně je trojdílná - obě otázky i odpovědi mají tři části, sledující 

paralelně tři denní doby Gitro, poledne, večer), tři mody času (budoucnost, 

přítomnost, minulost, jež jsou transponovány ve věčnost, návratnost a konečnost), 

jimiž duše žije či žila. Na tuto trojdílnost navazuje nepřímo Deml v odstavci, jenž 

(opět jakoby nesouvisle) následuje za citátem a popisuje trojdílnou duchovní cestu 

mystiků. Zdánlivě volné navázání na předchozí citát je tedy také nepřímou reflexí

analogií - formy citované básně. 59 Takto navázaná paralela Březina- mystikové, jež 

57 Březinův frekvenční slovník (Holman 1993: 1127) uvádí, že slovo duše je zdaleka 
nejfrekventovanějším substantivem Březinových veršů (absolutní frekvence 295) 
58 Srov. Mukařovského studii Dialog a monolog (Mukařovský 1982: 219) 
59 Ve stati Slovo k Hudbě pramenů, otištěné v Novém životě v roce 1903, tuto analogii Deml 
aplikoval i na formu utvářejícího se celku Březínova veršovaného díla, v němž všechny básníkovy 
sbírky pojímá jako části, jež na sebe navazují: "Duchovní život má tři cesty: via purgativa, 
illuminativa, unnitiva (cesta očistná, cesta světel a cesta zásnubná). Tomuto rozdělení odpovídá i 
postup Březinových knih ... " (s. 239; kurz. autor, tuč. D. 1.)- Navázání tedy není pouze formální, ale 
zároveň významové, jak dokládají Demlova slova: 
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se v celé knize důsledně rozvíjí 60
, je v této pasáži vedena i po jiné linii, která se 

tentokrát bezprostředně neváže na konkrétní báseň. Když tu Deml mluví o slovníku a 

základních symbolech mystiků (o řeči elementů- ohně, světla, vzduchu, země, vody), 

mluví tím zároveň- a znovu nepřímo - i o obraznosti Březinově (viz například titul 

jeho básně z Větrů od pólů Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně). Celý 

trojdílný závěr básně Tělo zní: 

Jitra má zpívají přede mnou 
v růžích, jež nevadnou; 
poledne v hnízdo své do slunce odlétla, 
se sluncem zapadnou, 
a květy mé v tázavém pohledu zraků mých 
nemocí zemřely záhadnou. 

Deml však cituje ze závěru básně pouze poslední dvě dvojverší, a tak 

vyzdvihuje tu část promluvy duše, jež paradoxně souvisí s pomíjivostí a konečností 

("odlétla", "zapadnou", "zemřely"; zatímco v předchozích verších duše mluví o 

věčném: ,jitra má zpívají přede mnou v růžích, jež nevadnou"), a tedy s tradičně 

chápaným významovým okruhem těla a tělesného. Zkrácená citace upozorňuje na 

závěrečné dvojverší, obsahující nejen obraz těla, nejen obraz duše, ale i těla duše 

(srov. "v tázavém pohledu zraků mých"), jež na zemi zakouší i působí ztráty a zmar. 

Tak se opět vrací tajemství titulu i celé básně: snad tu rozmlouvá tělo s duší 

(ale ne na zemi, navíc je to duše, kdo přichází za tělem), snad se vše odehrává mimo 

čas a prostor (ve vytržení či smrti), snad tu má tělo svou vlastní řeč a otázky, snad tu 

má duše i své vlastní tělo. Jisté se zdá jen jedno: vztahy mezi tělem a duší, mezi 

"Formálný i věcný obsah "Svítání"[= Svítání na západě] vystižen je veršem z "Větrů od 
pólů": "Odmlčely se větry, v poslušná zrcadla se shladily vody ... " [b. "Příroda"] Vítr vášní sem už 
nevane, moře se utišilo, hladina jeho odráží čistě barvu nebes ... "" (s. 240) 
60 Srov. např. s. 99: "Dnem narození mystikům je den, kdy věčnou Pravdu spatřili. Jsou si vědomi, že 
život je z dosahu jejich síly, že jim byl dán. Jsou pokorni a zachovávají své tajemství."- Po těchto 
slovech následuje citát první sloky Březinových Šílenců (Ruce), takže poukaz k básníku samotnému je 
oslaben "nadosobním", i když inkluzivním "my" básní této sbírky. Určitější analogie mystiků s 
Březinou samým se nám však dostává hned na následující stránce: "Nechci se zmiňovati o mystickém 
svítání Terezie de Jesu, o neurčitém tušení milosti a slávy, o tajemných, světlem prostoupených 
mlhách jejího dětství a mládí, kdy v samotě se svým bratrem četbou a rozprávkami o trýzních 
mučedníků, trestech a blaženosti věčné rozjímajíce, s jakousi rozkoší a útěchou opakovávali slova: 
Věčně, věčně, věčně! -Mimoděk vzpomínám si na slova O. Březiny ve studii Bouškově: "Pomyslím
li na to, že je naše duše nesmrtelná, jsem v extázi! To je něco nesmírného"- Paralela mezi Terezií de 
Jesu a Březinou nespočívá jen ve společném smyslu citovaných slov. Autor zde vyznačil slovo 
svítání, zřetelně odkazující k názvu Březinovy sbírky Svítání na západě. 
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nebem a zemí, mezi pomíjivým a věčným v Březinově básni neodpovídají představě 

oddělenosti, jsou podány jako neodlučitelné. 

******* 

DRUHÁ ODBOČKA: DUŠE A TĚLO 

Ke vztahu duchovního a tělesného se autor později vrací v rozsáhlé pasáži na 

konci knihy, která už byla citována v souvislosti s motivem hvězd. V této pasáži se

na rozdíl od výše uvedené paralely dvou citátů z Březiny a svatého Pavla - autor 

k této otázce vyslovuje přímo: 

Jak možno, řeknete si, modlit se zrakem, sluchem ... zkrátka smysly? Kterak i smysly mohou 

být účastny Pravdy a Milosti? Co ony mají s Nadpřirozeným a Tajemným? 

[ ... ] Chudým evangelium se zvěstuje ... nechte maličkých. .. A podivno: právě děti a chudobní 

žijí více smysly, méně v abstrakcích - a zjevení stalo se Panně, tesařovi, Pastýřům, starci, skrze 

hvězdu viděnou filozofům, rybářům, skrze slova slyšená Šavlu a Augustinovi, skrze chleba - lámaný 

učedníkům v Emauzích- a čteme-li knihy proroků a těch, kdož nám o Pravdě mohou povědět nejvíce, 

a kdož jako orlové zamířili a doletěli nejvýše: všichni měli vidění a všichni mluví v podobenstvích, 

v obrazech- jako by výšiny byly teprve až tam, kam s duchem je uchváceno i tělo. 61 

Poprvé se dvojice tělo a duše objevila v uvození a odkazu citátu, které však 

v daném kontextu koncentrují do dvou motivů mnoho vnitřních významů. Podruhé 

se tělo a duše staly tématem výkladu. Jde o stejný typ strukturního navázání uvnitř 

knihy jako u motivu hvězd. 

Zřetelná je i jednota Demlovy interpretace v různě zaměřených útvarech: 

tajemství těla, vtělení, vtěleného slova bylo stěžejním motivem i jeho kritických statí. 

Exkurs k Březinově básni jednak ukázal mimořádnou hustotu významových vazeb 

mezi citátem a okolním Demlovým textem, jednak zřetelněji přiblížil funkci tohoto 

Demlova citátu z Březiny: ať už vezmeme původní Březinovu báseň v úvahu, nebo 

ne, zdá se, že všechny zaznamenané vztahy mezi citátem a jeho okolím Březinův text 

výrazně interpretují a právě interpretace je dominantní funkcí citace. 

61 Deml1904: 110 
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Paralely, do nichž Deml Březinův citát i jméno zasadil, směřují ke smyslu 

Březinových slov i kjejich nepřímému hodnocení. Vedle slov svatého Pavla má 

citace z Březiny váhu slova inspirovaného a autoritativního, podobně jako se na ně 

opakovaně přenáší i hodnota mystická. Významová paralela je ovšem obousměrná a 

vyvážená. Vede čtenáře rovněž k mimořádné pozornosti ke každému jednotlivému 

slovu svatého Pavla, dokonce i ke slovu v závorce. A konečně: paralela, na niž Deml 

svými slovy nepřímo poukazuje, má smysl především jako vyznačení podstatného 

vztahu mezi dvěma promluvami, popř. jejich mluvčími. 

Paralela, resp. analogie, přitom neznamená rovnítko. Nejde tu o nějaký úhrnný 

společný abstraktní smysl, ale o konkrétní slova dvou konkrétních lidí. V obvyklé 

funkci citát slouží textu, v němž se vyskytuje, právě jako jeho doklad nebo 

"podpora", ale v těchto případech je tomu naopak - okolní text slouží citátu, 

interpretuje jej. 

Citáty ve výstavbě knihy 

Nyní se zaměříme na citáty v celé knize. Nejen na to, jak je kontext interpretuje, ale 

také jak se skrze ně navazuje textová souvislost. 

Pro Slovo k Otčenáši Františka Bílka jsou příznačné nejen časté citace, ale též 

jejich nerovnoměrné rozložení v knize: na první kapitole (viz Přílohu 2) je dobře 

vidět, že většina krátkých citátů nestojí osamoceně, ale ve shlucích, jinde i 

v nepřerušovaných řetězcích, jako tomu bylo v kapitole Obraz úvodní, kde byly 

sřetězeny citáty se společným motivem hvězd. Podobně jako v první kapitole se i 

v celé knize nejčastěji setkáváme s citacemi z Březiny a z Bible. 

K pochopení smyslu citace i určitého citátu je důležitější sledovat okolní 

Demlův text než původní kontext citátu. To lze vysledovat zejména tam, kde jsou 

citáty sřetězeny, neboť kdyby je nebylo možné chápat jinak než jako odkazy ke 

konkrétním textům původním nebo jako narážky na ně (zcela konkrétních odkazů ke 

zdroji se čtenáři, zejména v případě březinovských citátů, dostává jen zřídka), 

znamenalo by to, že Demlův text není soběstačný, a tedy ani srozumitelný.62 

62 J. Homoláč (Aluze v slovesných textech uměleckých. 1989: 291) pokládá za jednu z podstatných 
podmínek "úspěšné" recepce "nepřesycenost metatextu aluzemi", neboť "hromadění jakéhokoliv 
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V řetězcích citátů jejich vzájemná cizost - ať už vyznačená standardním 

způsobem, anebo jen signalizovaná zřetelnými diferencemi gramatickými, stylovými 

či absencí bezprostředních tematických spojů- funguje především jako element silně 

členicí, oddělující, ale právě na podkladě této cizosti čtenář vnímá detailní shody, 

které dávají shluku citací opodstatnění (opět zde připomínám kapitolu Obraz úvodní 

a společný motiv hvězd). 

Sřetězení citátů má ještě jeden efekt: je to syntéza, sbližování a sjednocování 

promluv i typů promluv obvykle vnímaných odděleně a nesouvisle. Hned v první 

kapitole Deml staví vedle sebe výroky z Žalmu 45., z Březinovy prózy a básně (citát 

3. a 4.) se společným tématem jazyka a slov v poměru k nevyslovitelnému. 

"Společné jádro" nebývá hned zřetelné. To ukazuje následující úryvek: 

Tíha práce leží na bedrách člověka, aby nezapomněl: "noc temnem zapaluje výše; průlomem 

zřícených krovů se nad námi otvírá nebe; když slunce zpívalo, tys na svůj nástroj nesáh', jen pod mým 

bodnutím krev tryskla tónů tvých." (0. Březina) Mojžíš napomíná lid svůj k vděčnosti (5, 8): Abys 

nezapomněl na Jahve, až přijdeš do země nové a budeš míti všeho v hojnosti, a abys neřekl v srdci 

svém: síla má a moc ruky mé toto všecko mi způsobily: proto potrápil tebe a zkusil a naposledy 

smiloval se nad tebou ... (s. 71) 

Na tomto místě spojil Deml úryvky dvou různých Březinových básní ze Svítání 

na západě (první část citátu pochází přímo z básně Svítání na západě, druhá, 

počínajíc slovy když slunce zpívalo, z básně Slyším v duši), jako by šlo o promluvu 

jedinou. Toto "opomenutí", jež čtenář snadno odhalí kvůli vybočení z gramatické 

souvislosti (my- ty), nám jen dokládá autorovo zaměření na sémantické vazby, na 

jednotu myšlenky. K Březinovým citátům je přiřazen úryvek starozákonní: 

významovou spojitost mezi všemi třemi citáty osvětluje grafické vyznačení výrazů 

bodnutí, potrápil, zkusil, k nimž se vztahuje paralela "průlomem zřícených krovů se 

nad námi otvírá nebe". 

výrazového prostředku vede ke ztrátě orientace v textu ... " Ačkoliv mluvím o citátech, a nikoliv o 
aluzích, připomínám zde Homoláčovo kritérium pro rozlišení aluze a citátu: ,jde jednak o uzavřenost 
formální, tedy o to, co nazývá Mareš přesností reprodukce, ale především o uzavřenost významovou, 
která není na formální přesnosti reprodukce do jisté míry závislá." (s. 192) Toto kritérium pak autora 
vede k rozlišení citátu a citátu aluzívního, vyžadujícího konfrontaci s textem původním (prototextem). 
- S tímto názorem nechci v obecné rovině polemizovat, snažím se pouze na následujících případech 
doložit, že u mnoha "významově neuzavřených", resp. "otevřených" citátů Slova k Otčenáši je nutná 
především konfrontace s textovým okolím "uvnitř" knihy, jež v tomto případě nevede čtenáře ke 
ztrátě orientace, ale k jejímu nalézání. 
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Spojující slova a skupiny slov téhož hodnotového významu ("utrpení") však 

paralelu pouze navazují, ale netvoří ji, neboť ta je založena až na smyslu celých 

citovaných promluv. Jejich společnou myšlenku lze banálně vyjádřit tak, že 

v utrpení spočívá vykoupení člověka. Deml však předkládá myšlenku v původních 

provedeních a navíc přiřaďováním ukazuje analogii mezi promluvami různých 

mluvčích. 

Takováto implicitní interpretace není neurčitá nebo přibližná, právě pro zřetel 

k významovému náboji každého jednotlivého slova. V uvedeném úryvku byl 

v prvním citátu zprvu akcentován prvek "tragický" (průlomem zřícených krovů), ale 

na jiném místě knihy, kde Deml tyto verše citoval poprvé, v kapitole Obraz úvodní, 

byl kontextem (ostatními úryvky se společným motivem světel a hvězd) zdůrazněn a 

vynesen motiv světlý. 

******* 
TŘETÍ ODBOČKA: JEDNOTA MLUVČÍCH 

Opakované spojování různorodých citátů nesměřuje pouze k významové 

analýze citovaných slov, ale také k syntéze, k demonstraci jednoty různých vyjádření 

téže knihy (Písma), téhož autora (Březiny) i jejich vzájemné spřízněnosti. Jako by se 

tím demonstroval jednotný smysl každé "části" díla nejen Stvořitele, ale i člověka

tvůrce: 

Chápeme, jak málo všechno vznešené možno stavět vedle sebe. Toť krédo díla Bílkova i 

Březinova. Ale pochopte již, že ani jednotlivá díla jednoho mistra ne lze stavět vedle sebe. V každém je 

všechno. Nebo každé vysoké dílo je dle zákona gravitace a dle míry excentrické síly utržený kus 

jednoho, původního, kolujícího slunce ... V nitru svém a v podstatě své je hrdinský duch celý. A těžko 

říci, zda kletba či sláva je ramenem jeho, které tvoří jednotlivosti. Však zasvěcení rozumí, že jedna 

práce mistra je zmenšeným znakem pečeti, kterou znamenáno všecko."( ... )63 

Postulátem jednoty smyslu každého "otisku", každé, byť nepatmé části díla, 

Deml následuje Březinu-esejistu. Ideovou inspiraci však nelze přeceňovat, neboť u 

Demla je důležitý také způsob, jakým svým čtenářům jednotu cizích textů podává. 

Vedle poměrně řídkých přímých a zobecňujících vyjádření, jež jsou myšlenkovou 

63 Deml 1904: 68--69 
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obdobou Březinových postulátů, se Deml snaží jednotu naplnit a zpřístupnit formou 

Březinovi zcela cizí. Březina mluví vždy sám, i když za druhé a k druhým, Deml 

nechává mluvit ostatní, a to bude platit pro většinu jeho díla64
, ačkoliv nad 

literárním citátem mnohdy převládne reprodukce slova slyšeného. Strukturou paralel 

a rozhovoru, jenž překlenuje staletí, rozdílnost jazyků, forem a hlasů, se Deml 

Březinovu dílu podstatně vzdaluje: paralely by bylo možné hledat mnohem spíš 

v různých částech Starého i Nového zákona (například "různohlasé" žalmy, 

Evangelia, v nichž se kromě "hlasů příběhu" vynořují a reinterpretují různé 

starozákonní texty) a rovněž Bible jako mnohožánrový a mnohofunkční celek. 

Množství citátů ve Slovu k Otčenáši mnohdy působí dojmem, jako by kniha 

byla Demlovým skrytým rozhovorem s Březinou. Ale mnohé pasáže, jako je tato, 

napovídají také o jiné snaze autorově: nevytváří text exkluzivní, zašifrovaný, ale 

naopak univerzální, mnohojazyčný, v němž každá věta a slovo nalezne svou 

paralelu, protějšek. Nejvýrazněji to dosvědčují autorovy krátké komentáře mezi 

citáty typu: "Oba texty nejlépe interpretuje Kristus" (předcházel výrok sv. Bernarda a 

rozsáhlý úryvek básně Chvíle slávy z Březinovy sbírky Ruce, následuje úryvek 

z Janova evangelia), jež zjevně ignorují historickou posloupnost textů, naopak 

preferují spojitost smyslu, myšlenky. Mezi těmi, kdo se navzájem interpretují, 

sporadicky vystupují i přírodovědci, v jejichž poznatcích Deml shledává podobenství 

života skrytého, duchovního: na s. 40 spojuje výklad prof. Lassara-Cohna o 

získávání metanu z bažiny s úryvkem z Geneze a s úryvky z Březinových básní. 

Zřejmě na tento citát Březina po přečtení rukopisu reagoval větou: Všechnu chemii 

pryč/65 - ale Deml se tohoto "drastického" spojení nezřekl. Myšlenková spojitost 

zřejmě byla důležitější než oborový i žánrový přeskok. 

Shlukování citátů tedy představuje jeden ze stavebních postupů knihy. Je založen na 

principu myšlenkové paralely a zároveň na podstatné vnější (například gramatické) 

cizosti a nespojitosti jejích členů. Tato vnější nespojitost opět dává vyniknout 

vnitřním spojům. 

64 Výjimkou jsou v tomto ohledu Notantur Lumina, kde postavy mlčí- viz níže kapitolu o této knize 
65 Dopis z 12. června. 1904 (Březina2004/l: 641) 
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Opakování citátů 

V knize se různé citáty nejen shlukují, ale některé z nich se v knize také opakují, a to 

buď v těsném sousedství, anebo v pasážích značně vzdálených. 

Těsným sousedstvím míním distanci nepřesahující dál než do sousedního 

odstavce. Nejdříve uvedu dva příklady takového blízkého opakování: 

I. Všechno je krásné. Sláva práce: cesta k duši, brána k Tajemnému: duše pracujícího ztuční. 

(Přísl. 13, 4) Pravda, neboť práce soustřeďuje a je třeba se osamotnit... Básník to míní doslova: 

"Soustředěná pozornost tvořících zdá se nevšímavostí bratřím, kteří nepochopili, že tam, kde duše 

staví, okamžiky mají cenu staletí. Ale jak jinak bylo by možno svésti všechny síly v ona slavná, drtící 

dotknutí tvůrčí, která jako éternými prsty pronikají hmotu, dovedou pohnouti vnitřními sítěmi vztahů 

a tkáti je v nová spojení? Vyčítati přísnost pohledu budujícího, když spočine starostlivý na základech 

stavby, jíž budou procházet tisíce nezrozených! Jako by láska nebyla schopna všech forem, 

mnohotvárná jako oheň! Jako by se žár jejího plamene zmenšil, stane-li se neviditelný zrakům!" 

(Perspektivy) Proč to cituji? Básník mluví o práci na polích Tajemného, o práci duchovní, o práci 

skryté, ale proto ne méně určité a důležité: tam, kde duše staví, okamžiky mají cenu staletí- a již to 

mohu říci, co mě tenkrát sílilo, když jsem tyto věty četl ponejprv: slova básníkova jsou apologií a 

mluví ve jménu oněch tisíců, kteří pracovali na líše země beze slova, nepoznáni, "a když odešli, byl 

odchod jejich bratřím jako ticho, v němž dozněla modlitba, a jako smiřující úsměv při záporné 

odpovědi milujícího" [ ... ] 66 

Opakování slov "tam, kde duše staví, okamžiky mají cenu staletí" v tomto 

případě není ve svých funkcích výjimečné: Deml v něm kurzívou zdůrazňuje část 

již jednou citovaných slov (duše a staletz), aby je explicitně komentoval a vyložil. 

Jeho výklad ale navazuje na celý rozsáhlý citát. Opakování je tedy také formálním 

navázáním. 

2. Chvíle, v níž se odehrává děj této plastiky, je úpal polední. 

"Dech tvého poledního zrání valí se blankyty tisíciletí. "67 Kristus a člověk jsou tu na pochodu. 

Život je pohyb ... , kde je umdlení, není pohyb ... ; každé slovo, jako peníz má své ražení, známé 

zasvěceným. Je také umdlení, které není umdlením ... Možno se vzdát a nebude to porážkou ... Jsou 

jisté léky na všechny bolesti, ale nesmí se o nich pochybovat... Mám to říci? Je to bolestné a tato doba 

nesnese slova ... Patnáctý obraz Otčenáše je vyvrcholením obrazu předchozího ... 

66 Deml1904: 69-70; závěrečný citát pochází z Březinovy prózy Perspektivy z Hudby pramenů (4. 
odstavec) 
67 Viz Březina, 0.: Větry od pólů, báseň Polední zrání. Deml tu cituje verš, který se opakuje na 
začátku 2., 3. a 4. sloky. Citace právě tohoto verše je zároveň odkazem na celou báseň Ge v něm 
zahrnut i titul). 
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Znám bytost, která nikdy nebyla zemdlena; kde prodlévala, nikdy nezapadalo slunce. I spánek 

její byl jistotou bdícího pracujícího... Dech tvého poledního zrání se valí blankyty tisíciletí... 

Pracovala a bezpochyby i mluvila, žertovala i zpívala- ale jako by to neplatilo nám ... [ ... ] 68 

Opakování slov "Dech tvého poledního zrání valí se blankyty tisíciletí" je 

tentokrát jediným formálním navázáním mezi dvěma odstavci, jež se liší tématem 

i perspektivou mluvčího. 

Toto navázání umožňuje porozumět jak Demlovu textu, tak citátu samému. 

Opakování čtenáři naznačuje, že spolu obě pasáže souvisejí - konkrétní (i když 

nejmenovaná) "bytost, která nikdy nebyla zemdlena", je jakýmsi živým dokladem 

předcházejících obecných slov "život je pohyb", kontrastuje naopak se slovy "kde je 

umdlení, není pohyb". Navíc dva odlišné kontexty citátu opět zdůrazňují jeho různé 

aspekty: poprvé se zdá, že asociace citátu je podložena zvukově i metonymicky (na 

základě spojení úpal polední- polední zránz'), podruhé je souvislost mnohem méně 

zřetelná. Navazuje totiž na smysl celého citátu (ne už pouhé jeho části, jakou bylo 

sousloví polední zránz'): konkrétní osud, o němž básník v této pasáži mluví, je zde 

jakousi par s pro toto onoho vyššího pohybu, "dechu, jenž se valí blankyty tisíciletí". 

Podstatným rysem tohoto způsobu navázání je opět implicitnost, nikoliv 

slovně vyjádřený, ale hudební, primárně zvukový princip, s nímž se běžně 

setkáváme ve veršované poezii. Citát není nijak uveden, chybí odkaz, vyděluje se 

pouze svou cizostí intonační a sémantickou, a to umožňuje vnímat navázání jako 

takové. 

V prvních dvou ukázkách tedy vynikla dvojí funkce opakování: 

1. Opakování bylo jediným formálním (zvukovým) prostředkem navázání. 

V prvním případě ho bylo možné vnímat jako běžné navázání horizontální, neboť 

oba citáty spadají do téže tematické souvislosti. Podruhé však byla tematická 

souvislost přerušena, šlo o navázání vertikální. 

2. Citáty jsou opakováním zdůrazněny a dvě různá okolí je různě 

interpretují. Poprvé to je interpretace explicitní, podruhé implicitní, nevyřčená, 

zato určitější v navázání na odlišné významové aspekty citovaných slov. 

68 Deml 1904: 86; citát "Dech tvého poledního zrání valí se blankyty tisíciletí" pochází z Březinových 
Větrů od pólů, z básně Polední zrání, kde se citovaný verš opakuje na začátku 2., 3. a 4. strofY. 
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Opakování citátů na velké vzdálenosti 

Většinou se citáty v knize opakují s mnohem větším odstupem než v uvedených 

případech. V knize nalézám69 především opakované citáty z Březiny (9x) a z Písma 

(6x), vedle toho jedno latinské přísloví. Čtyři citáty (1., 2., 3. a 11.) ze 16 

opakovaných se v knize vyskytují dokonce třikrát. V následujícím výčtu uvádím 

opakované citáty v pořadí, v jakém se v knize vyskytují poprvé (v Příloze 3 jsou 

všechny zachyceny i v kontextu, v němž se objevují v knize Slovo k Otčenáši 

Františka Bílka): 

1. Propast volá propasti ... (Žalm 42,8; strany 7, 28, 43) 

2. I bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce své vydá 

časem svým. (Žalm 1,3; strany 8-9, 10, 54-55) 

3. Ve všech těchto otázkách duše je sama. (0. Březina: Tajemné v umění, Hudba 

pramenů, počátek; strany 9, 43, 107) 

4. Bojte se pýchy, ó bratří. (0. Březina: Láska, Větry od pólů, předposlední sloka; 

strany 9, 41) 

5. Co máš, čeho bys nepřijal? (sv. Pavel: První list Korintským 4,7; strany 20, 98) 

6. [ ... ]slzami zvětšují se hvězdy[ ... ] (0. Březina: Němé setkání, Svítání na západě, 5. 

dvojverší; strany 24-25, 94) 

7. [ ... ]noc temnem zapaluje výše. Průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá 

nebe. (0. Březina: Svítání na západě ze stejnojmenné sbírky, začátek 3. strofy; strany 

37, 71) 

8. Všechna bolest pochází ze tmy. (0. Březina: Perspektivy, Hudba pramenů; strany 

40, 90-92) 

9. Každému majícímu bude dáno a hojně bude míti; tomu pak, kterýž nemá, i co se 

zdá míti, bude odňato. (Ježíšova slova uvádí Evangelium sv. Matouše, 13,12 a 25,29; 

strany 40, 54-55) 

69 Tento přehled si nečiní nárok na úplnost: naopak je pravděpodobné, že jsem některý opakovaný 
citát přehlédla. Stále se držím pokud možno přírozeného čtenářského postupu. Kdybych zvolila 
metodu statistickou či strojovou, narušilo by to postup čtení, při němž vertikální spojnice čtenář 
zaznamenává sám především díky tomu, že jejich prvky nezapadají do okolí horizontálního, tj. do 
bezprostřední a předpokládané souvislosti. Ačkoliv ono "zaznamenání" závisí na individuální paměti, 
obecný princip horizontálně-vertikální četby považuji za průkazný. 
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10. Dii laneos pedes habent, sed ferreas manus. (Macrobius, Satumalia, 1, 8, 5; 

strany 40, 111) 

ll. Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. (slova Ježíšova uvádějí synoptická 

evangelia: Matouš 9,12; Marek2,17; Lukáš 5,31; strany41, 46, 92) 

12. Třtiny nalomené nedolomí, knotu kouřícího neuhasí. (Izajáš, 42,2; strany 46, 92) 

13. Ale jakmile se věci před našimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a 

rytmu ( ... ),je to znamením, že jsme zbloudili z cesty [ ... ] (0. Březina: Zasvěcení 

života, Hudba pramenů, začátek 6. odstavce; strany 65-66, 68-69) 

14. Jako by láska nebyla schopna všech forem, mnohotvárná jako oheň! (0. Březina: 

Perspektivy, Hudba pramenů, 4. odstavec; strany 69, 93) 

15. Když jsi byl mladší, opasoval jsi se a chodívals, kam jsi chtěl, ale když zestaráš, 

vztáhneš ruce své, a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš. (slova Ježíše ke sv. 

Petrovi uvádí Evangelium sv. Jana 21, 18; strany 72, 94) 

16. Světlo ve tmě svítí a tma ho neobsáhla. (Evangelium sv. Jana 1; strany 89, 99) 

Jak může čtenář tyto citáty a jejich opakování (resp. navázání) zaznamenat? 

S explicitním navázáním, tj. s takovým, jež reflektuje dosavadního průběh textu, 

jsem se v souvislosti s opakovanými citáty setkala jen jedenkrát, až u opakování 

citátu 13., kde Deml říká: "Bylo by dobře slova Březinova, která jsme uvedli u listu 

předešlého, meditovat i nad touto plastikou." 70 V tomto případě je však vzdálenost 

navazujících citátů nepoměmě kratší než u opakování takto neuvozených. Navíc 

výslovné upozornění na opakování nalézá čtenář až v polovině knihy, čímž je 

návodnost odkazu pro jiné případy značně oslabena. 

Nejčastěji se citát napoprvé zřetelně vydělí ze svého okolí coby cizí element. 

V prvé řadě intonačně, zvukově (v grafice uvozovkami). Podstatné přitom bývá, že 

se ,,jiná melodie" ozve náhle, bez přechodu, jímž by mohlo být běžné uvození. Bez 

uvození či jen volně uvozeny se poprvé objevují citáty 1, 3, 4.; 6; 8; 9; 10. (zde je 

cizí i jazyk); ll, 12. 

Citát, který se objevuje poprvé, obvykle nezapadá ani významově či 

gramaticky. Například citát 1 se postupně vyskytuje v následujících kontextech: 

70 Viz Přílohu 3, citát 13.2 
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1. Otevřme žaltář [ ... ] Daleko nad šumem světa, "v rozsedlině skalní", duše králova, pták 

mystický, pro světlo země osleplý, nastavil zraky Tajemnému a skřeky lásky své hází v prohlubeň, 

kde "propast volá propasti". Příroda, jeho podstata i milost, rozum, srdce, instinkt i víra k tomuto 

spojení člověka vybízejí. "Jako jelen žízní po studnicích vod ... žízní duše má po Bohu, po Bohu 

silném a živém. Kdy přijdu a ukáži se před obličejem tvým?" (s. 12) 

2. A nejen ztrátu obsahuje vina má: jako dříve objímal mne láskou oteckou, já aktem svým 

vzbudil jeho reakci- neb propast volá propasti. Skutek a stav! Vina a trest! Toť slova viny smrtelné. 

(s. 55) 

3. [Maria Magdalská] Porozuměla hlasu své bolesti, duše její celou opravdovostí volala po 

očistě a znovuzrození -litovala, protože milovala. Propast viny volala propast lásky. 

"Kdo dospěl tak daleko, že rozumí hlasu své bolesti, uslyší v něm její výkřik, jenž vrací mu 

znova výkřik narození." (0. Březina, Nejvyšší spravedlnost) (s. 74) 

První citát se vyděluje jak uvozovkami, tak porušením doslovných 

prostorových vztahů (hází v prohlubeň, kde "propast volá propasti"). Ani v prvním, 

tentokrát už nevyznačeném opakování citátu není spojka neb tím, co citát do okolí 

zapojuje, působí spíš paradoxně. V posledním opakování se však setkáváme 

s citátem už jako se "starým známým", je dokonce aplikován na konkrétní situaci, 

gramaticky ani intonačně se nevyděluje. Chápání jeho smyslu závisí na užití 

v předchozím (anebo původním, biblickém) kontextu. 

Pokud se naopak citát napoprvé výrazně nevydělí (to je případ citátů 14. a 16., 

které se poprvé vyskytují v rozsáhlejší citaci, tedy v okolí sourodém), opakování pak 

není zřetelné. 71 O sémantické hodnotě opakování lze tedy mluvit až tehdy, je-li 

(resp. může-li být) zaznamenáno. 

A nyní k druhé funkci opakovaných citátů, kterou byla postupná, odstíněná 

interpretace daného výroku pomocí rozdílných kontextů. Zdržím se u citátu propast 

volá propasti. V prvním i druhém opakování je svým okolím interpretován, a to 

pokaždé jinak. 

V původním kontextu - Žalmu 4272
, tím méně v Bibli jako celku - nemá 

propast jednoznačný, doslovný význam73
• Deml slova žalmu zkonkrétňuje, když je 

71 Opakování těchto citátů jsem zaznamenala, až když jsem je začala "hledat". Přesto je v příloze 
uvádím, aby bylo zřetelné, že je neustále řeč o principu navázání, jehož výraznost závisí ne na jednom 
~ostupu, ale na kombinaci více postupů: negativního (vydělení) i pozitivního (opakování) 

2 Žalm 42 (Jako jelen dychtí po studnicích vod: tak dychtí duše má po tobě Bože ... ), verš 8.: Propast k 
propasti volá, v hukotu vodopádů tvých. Všecky vysoké vody tvé a vlny tvé přese mne přešly. 
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jednou vztahuje na obecnou lidskou zkušenost, v níž jsou volajícími propastmi lidské 

provinění a Boží hněv; podruhé je však "konkretizací" novozákonní příběh o sv. 

Marii Magdalské a volání propastí je tu totožné s hlasy téže duše, s vnitřními hlasy 

viny a lásky. Oba výklady, podány odděleně, si navzájem neodporují, a neodporují 

ani obrazu z žalmu: naopak, jejich opakování slučuje dva možné výklady původního 

vyjádření. 

Dalším příkladem významové analýzy a následné syntézy citátu v opakování je 

citát 9: "Každému majícímu bude dáno a hojně bude míti; tomu pak, kterýž nemá, i 

co se zdá míti, bude odňato". Ani tato slova nejsou jednoznačnou odpovědí, "volají" 

po výkladu či konkretizaci. Tentokrát se v dvojdílném výroku shrnují případy 

neslučitelné. Citát je v knize zasazen takto: 

1. "Všechna bolest pochází ze tmy" (0. Březina): kde světlo Milosti, talent svěřený? 

"Každému majícímu bude dáno a hojně bude míti; tomu pak, kterýž nemá, i co se zdá míti, bude 

odňato."(Mat. 25, 29) Dii laneos habent pedes, sed ferreas manus. Bohové mají lněné nohy, ale 

kovové ruce. (s. 67) 

2. Život více než dvojnásobný žije věřící. Na zemi stojí, ruce ve výši, hlavu zatopenou 

hvězdami: Otce jas a milost přijde, změří nám ji velikostí svou: "Víme, že milujícím Boha všechno 

spolupracuje k dobrému" (Řím. 8, 28); povznese (Pán spravedlivého) ve práci a doplní všechna díla 

jeho (Ad Nonam) a bude jako strom štípený u proudů vod, jenž vydá plody v čase svém a list jeho 

neopadá- a co učiní, prospívati bude (Žalm 1, 3) "Protože jsi nad málem byl věrný, nade mnohým tě 

ustanovím"- platí již pro život již tento, neboť "kdo má, tomu bude dáno a bude hojně míti." (s. 93) 

Při prvním výskytu kontext reflektuje druhou část s aspektem "záporným", 

naopak při opakování je okolním kontextem zřetelně vyzdvižena část první, 

"povzbudivá". I zde platí, že až sloučením odděleně rozvedených významových 

aspektů citované věty, je interpretován smysl celého původního vyjádření. 

U ostatních příkladů by bylo přehnané mluvit o významové analýze 

opakovaného citátu: různé kontexty jsou si většinou významově blízké, takže 

opakováním se především navazuje souvislost odlehlých míst knihy. 

73 Propast označuje ve Starém zákoně nejčastěji propast vodní, popř. vodstvo vůbec, součást Stvoření 
(Země pak byla pustá a prázdná a tma byla nad propastí, a duch boží vznášel se nad vodami- lM 1, 
2). O této propasti jako o zdroji požehnání se mluví v lM 49, 25; 5M 8, 7; Ž 33, 7; Ez 31, 4; naopak 
zdrojem nebezpečí a zkázy se vodní propast stává v lM 7, 1 (den Potopy); 2M 15, 5 a 8 (přechod přes 
Rudé moře); Ž 107, 26. 
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Nicméně z příkladů je zřejmé, že se tu setkáváme s principem už známým: 

Vydělení, navázání a případné sémantické obohacování opakovaného citátu je 

proces, kterým procházel i motiv hvězd. 

Sloučení obou postupů: shluky opakovaných citátů 

Nebylo možné reprodukovat všechny případy shluků citátů, proto jsem se na tomto 

místě omezila alespoň na dokumentaci opakování. Ale už z podaných příkladů (více 

jich lze najít v Příloze 3) je zřejmé, že opakované citáty se současně shlukují, 

vytvářejí paralely s dalšími, a tím se navazují další spoje uvnitř knihy. 

V opakovaných citátech se vytváří kompoziční síť, v níž je každý opakovaný 

citát průsečíkem významových vztahů horizontálních, vertikálních 

mezitextových. 

******* 
ČTVRTÁ ODBOČKA: BŘEZINA 

Na začátku zájmu o citáty v Demlově knize stál citát z Březiny jako nesourodý 

element, jenž se výrazně vyděloval ze svého okolí. Postupně se ukázalo, že na úrovni 

celé knihy patří březinovské citáty spolu s citáty biblickými k prvkům, jež spojují její 

vzdálenější části. 

Březinovské citace však mají- vzhledem k svému množství, ale také vzhledem 

k tomu, do jaké hloubky jsou zde interpretovány (interpretace přitom směřuje 

zároveň ke smyslu konkrétních slovních spojení a zároveň k představení Březinova 

díla a Písma jako dva vzájemné překlady, jež na vyšší rovině tvoří jednotu74
) -

výsadní postavení. "Běžnými" ukazateli vertikální výstavby textu, jako je titul (Slovo 

k Otčenáši Františka Bílka) a názvy kapitol, ale také zvoleným, převážně implicitním 

74 Tato "překladová" intence Demlových citací z Březiny i z Písma, vyjádřená pouze implicitně, jejich 
syntaxí, je místy ozřejmována explicitně: v Příloze 3 je v úryvku 1 0.2. mezi latinské přísloví a citát z 
Březinovy "Nejvyšší spravedlnosti" vložena věta "a překládám je ihned do slov Otokara Březiny", v 
14. 2. zas za slovy sv. Františka Xaverského následuje vlastní Demlova věta: "slova ta jakoby 
ohlasem oněch, jež pronesl Pán k Petrovi."- Jak je vidět, tato uvození nejsou jen formálním 
"konektorem" dvojic citátů, ale pro čtenáře nesou informaci o tom, jak Deml čte cizí autory: v 
souvislosti. 
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způsobem, je přitom soustavně maskována jeho základní funkce: Deml tu podrobně 

a soustředěně interpretuje Březinovo dílo. 

Toto zjištění nepřekvapí čtenáře Demlových pozdějších textů, který ví, jak 

autor komentuje svou prvotinu o 27let později v Mém svědectví o Otakaru Březinovi 

(1931): 

,,Slovo k Otčenáši Františka Bílka psal jsem vlastně tak, jak jsem je myslil, tj. 

jako "Slovo k dílu Otokara Březiny", ale na radu Otokara Březiny všude jsem zastřel 

svou lásku k básníkovi a nechal vystaveno jenom jméno sochaře."75 

Doklad, že tento zpětný výklad není zkreslen časovým odstupem ani 

proměnami vztahů mezi Demlem a Bílkem, poskytují i básníkovy dopisy Březinovi 

z let 1903 a 1904, kdy Slovo k Otčenáši Františka Bílka vznikalo: 

"Dal jsem se do práce o Bílkovi [ ... ] A mimo to mám na mysli dílo Vaše, 

nevím ani jakým osudem a tajemstvím přicházím do Díla Bílkova. Co mne tam 

táhne? Snad že těžší výboj, větší temnota kolem Bílka, anebo jistější vítězství? 

Pravda, mohu se pevněji postavit, mohu více mluvit řečí jejich, to jest těch, kteří 

žvýkají učené křesťanské knihy. Ale právě toto pudí mne víc k dílu Vašemu, je to 

dobrodružnější a je k tomu potřeba větší síly zraku, jistějšího dostřelu. Krásu a 

pravdu Vaši překládat do řeči barbarů, vpravovat do gramofonů "vědy" a "zdravého 

rozumu ... "" (3. 9. 1903)76 

O pět měsíců později, kdy se už práce chýlí ke konci, zas Deml píše: 

"[ ... ] ta kniha je vlastně apologií Díla Bílkova, a snad ještě více Díla Vašeho, 

můj Nejdražší... doufám, že budete míti radost- ukázal jsem některá tajemství Vaší 

práce, kterých dosud nikdo neukázal. .. " (27. 4. 1904)77 78 

Analýza citátů z Březiny tedy jen dokládá, co Deml o své knize řekl a věděl 

sám už v době, kdy ji psal. Formulace "krásu a pravdu Vaši překládat do řeči 

barbarů" ukazuje, že zde byl i jiný záměr, který odpovídá dosavadnímu pozorování 

75 Viz Mé svědectví o Otakaru Březinovi (Deml 1931: 61) 
76 Viz Listy Jakuba Demla Otakaru Březínovi, s. 17 
77 Tamtéž, s. 27 
78 Jako o knize "březinovské" píší o Slovu k Otčenáši Františka Bílka také Demlovi komentátoři 
Bedřich Fučík a Vladimír Bínar, mj. v Komentáři a bibliografii ke svazku "Bílek a Jeneweín" (s. 477-
479), kde se v souvislosti s touto knihou i druhým rozsáhlým Demlovým výtvarným esejem- Dílem 
Felixe Jeneweina (1928) zmiňují o bohatém využívání citátů (s. 480). 
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analogií či paralel. Jejich funkcí byl mnohonásobný vzájemný překlad, navázání či 

ozřejmění myšlenkové souvislosti. 

Konfrontace Slova k Otčenáši Františka Bílka s mnohem pozdějším Mým 

svědectvím o Otakaru Březinovi v praxi dokládá, jak lze rozumět opakované 

autorově instrukci, že píše stále jednu knihu, jejíž části se navzájem osvětlují. 

Nejjednodušším a u Demla častým způsobem osvětlení je právě takové přímé 

navázání (metapromluva), jež se čtenáři dostává až zpětně, po dlouhé "pomlce", resp. 

"vloženém textu". V tomto případě však pomlka trvala téměř třicet let. 

V době vydání Slova k Otčenáši Františka Bílka čtenář neměl k dispozici ani dopisy 

Březinovi (s výjimkou Otokara Březiny, který má mezi Demlovými čtenáři výsadní 

postavene9
), ani mnohem pozdější Svědectví a ani dnešní čtenář nemusí mít tyto 

texty k dispozici či v paměti. Dosavadní rozbor však ukázal, že kniha poskytuje řadu 

vnitřních ukazatelů, z nichž lze smysl formulovaný jinde vyčíst či alespoň 

odhadnout. 

Jedním z ukazatelů výstavby i smyslu je v této knize zdánlivá sémantická i 

formální diskontinuita či vydělení v horizontálním plánu, po němž následuje 

k navázání či opakování nelineární, vertikální. Princip, který Fučík s Binarem 

stanovili jako výstavbový princip díla, jeho vnitřních vazeb, se tedy prosadil i ve 

vnitřní výstavbě jedné knihy, resp. ve dvou jejích vrstvách: u motivu i citátů. 

III. VNITŘNÍ ÚTVARY 

Postup čtení Demlova díla od "chronologického začátku" Je experimentální, 

hypotetický. Mnohem pravděpodobnější je, že čtenář do Demlovy prvotiny vstupuje 

už s určitou zkušeností s jinými jeho knihami. Právě tato zkušenost mu umožňuje 

sledovat naznačený princip výstavby (nebo také výrazný rys stylu Demlova psaní) 

ještě na jiné, snad nejnápadnější rovině: tak jako autor zvýraznil jeden motiv či jeden 

citát a pak je zasazoval do různých kontextů, a tím akcentoval jeho různé významové 

79 O Březinovi jako adresátovi více v kapitole o prozaickém pásmu Sen jeden svítí 

120 



odstíny, zachází i s delšími, relativně uzavřenými úseky vlastního textu, které se 

rovněž "vylamují" z bezprostředního okolí, a vsazuje je pak do svých pozdějších 

knih80
. 

N a takové vnitřní útvary jsme narazili už při "horizontální" četbě první 

kapitoly: šlo o vypravování dětských zážitků autora. Při sledování motivu hvězd to 

zas byla lyrická próza ve 2. osobě81 . V kapitole o opakovaných citátech zase evokace 

konkrétní, ale nejmenované "bytosti, která nikdy nebyla zemdlena" ... 

Pro všechny tyto útvary do jednoho platilo, že se výrazně vydělily ze svého 

okolí. Ačkoliv i ony s bezprostředním okolím souvisejí (např. tématem či skrze 

opakované slovo-motiv nebo výpověď-citát), nelze už najít ekvivalentní navázání 

v celé knize, tj. souvislost v opakování úseku textu či určité struktury nebo útvaru 

knihy (veršovaná báseň, vyprávění v 1. osobě, lyrická evokace v 2. nebo 3. osobě, a 

pod.). V horizontální linii jsou tedy tyto útvary překážkami v plynulé četbě, narušují 

souvislost. Ve vertikálním plánu se jeví jako slepé uličky, rozběhy, na které autor 

v knize už jinak nenavázal. 

V tomto okamžiku poruším dosavadní postup omezený víceméně na vnitřní 

čtení Slova k Otčenáši Františka Bílka odkazem k celému Demlovu dílu. Lze v něm 

nalézt řadu autocitátů ze Slova k Otčenáši, ovšem zasazených v novém kontextu, 

v různých formulacích a kontextech se také opakují základní prožitky. Příhodu 

z dětství o padání hvězd82 autor zachytil i v jedné ze svých Homilií (1907) Na slavný 

den Očišťování bl. Panny Marie neb Hromnic: 

Bylo mi tenkrát sedm či osm let, dralo se u nás peří, a jak to bývalo ve větších statcích 

selských, scházívala se ke draní chasa a bavila sebe i jiné v těch dlouhých večerech zimních zpěvem, 

četbou a vypravováním veselých i strašidelných historek. Jednou, když tak sedíme kolem velkého 

stolu, na němž v prostředku stála lampa, byla již hluboká noc: vrazí kdosi do světnice a vzkřikne: 

Lidi, pojďte ven, je soudný den! Hvězdy padají! - Všichni vyběhli na zápraží. Skutečně, celé nebe se 

pohybovalo. Co chvíli zaviklala se některá z hvězd a sjížděla po obloze, nechávajíc za sebou dlouhou, 

ohnivou čáru. Hvězdy jako by se rojily a celé nebe popsáno bylo světlými, ostrými oblouky. Vím, že 

jsem stál v síni, na prahu a držel se za sukně své matky, nyní už nebožky. Ačkoli jsem se v náručí 

matky a v přítomnosti naší rodiny jindy vždycky cítil bezpečným, tehdy jsem necítil jistoty žádné. Má 

80 Tento postup budu podrobně sledovat v kapitole o proměnách prózy Znamení ve snu 
81 Viz 18. úryvek obsahující motiv hvězd 
82 V přehledu úryvků s motivem hvězd jde o úryvek 2.- viz výše 
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uděšená duše mi šeptala: dnes tě nikdo nezachrání - dnes se octneš před soudem Božím, a půjdeš, 

kam zasloužíš. Teď přestávají svazky pokrevné. Jsi sám! Soudný den tedy nastává ... Nevím, zdali se 

tehdy u nás dralo peří dál, nevím, jak jsem tenkrát před spaním se modlil, nevím, jak jsem usnul - to 

jen vím, že druhý den byl jsem jako pěna a jako svatý. Snad i třetí den, snad celý týden byl jsem 

horlivý v práci a poslušnosti a potajmu jsem se modlil. Vím ještě, že několik dní po sobě díval jsem se 

večer na oblohu, a po několik dní nesvítily hvězdy, byla venku černá tma. Jedna myšlenka mi tu 

napadá: lidé říkají, že dítě je nevinné. Dítě je nevinné - proč ale přece děsily jsme se my děti 

posledního soudu? A když jsme se děsili posledního soudu jako děti -jak by nám bylo dnes, když 

jsme dospělí, kdyby nyní, v tuto chvíli tělesa nebeská začala se pohybovati? Aj, přichází, dí Hospodin 

zástupů. Ale kdo bude moci mysliti den příchodu jeho?83 

Jak je vidět, mluvčí- s ohledem k ústnímu přednesu kázání a k posluchačům, 

jejichž pozornost lze udržet především živými příklady, obrazy a ději - v tomto 

kázání zachází do mnohem větších podrobností v popisu interiéru, atmosféry večera, 

padání hvězd i dětských pocitů, je zde mnohem víc vypravěčem, který přibližuje 

obraz soudného dne v dětské duši. Po tomto úryvku hned následuje další 

vypravování, tentokrát vypravěčova vlastního snu o soudném dnu, který se mu zdál 

v době studií. 

K oběma "dětským" vyprávěním z kapitoly Člověk a modlitba84 se vrací také 

kniha Hlas mluví k Slovu (1926): 

Potom jsem rostl a něco se se mnou stalo: byl jsem docela zdráv a dělal jsem všecko, co musí 

dělati venkovský chlapec, žádná práce, hra a skotačina nebyly mně cizí. A přece, nevím kdy, se se 

mnou něco stalo. Mezi mnou a mezi mou matkou. Nikdo jiný v tom nebyl a nechci říci, zdali o tom 

věděla. Zamiloval jsem si Smrt. Bylo to oné noci, kdy jsme drali peří, kdosi vrazil do dveří a křikl: 

"Lidi, pojďte ven, je Soudný den!"? Vyběhli jsme ven, já se držel maminky, padaly hvězdy. Celé nebe 

bylo popsáno svítícími čarami. Třásli jsme se hrůzou a já si netroufal hleděti vzhůru. 

Anebo- bylo to onoho dne, kdy zavírali jakéhosi nebezpečného člověka do šatlavy, já ze všech 

dětí stál nejblíž, odháněli nás, ale žádný se nehnul, jak ty mouchy na zacukrovaném stole, dokud se do 

nich neplácne- najednou se strážník rozběhl, zadupal a křikl: počkejte, já vás všecky zavřu!" Letěl 

jsem z městečka dolů na Stránku, hrůzou se třesa (bylo mně myslím pět let) a nikomu ničeho neříkaje. 

Tajně jsem se modlil, jako pěna jsem byl, večer před spaním sám jsem dědouška prosil, aby se s námi 

modlil růženec a ještě jeden - neuvažoval jsem o své vině, byla zajisté tu, jenom Spravedlnost jsem 

83 Homilie, Na slavný den Očišťování bl. Panny Marie neb Hromnic, s. 4-5 
84 Druhé z nich je uvedeno v části o horizontální četbě první kapitoly Slova k Otčenáši 
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viděl, celou duší a celým tělem ji cítil a mačkala mne do věčné nicoty a hanby jako celý svět. Na vždy 

odloučen být od matky a od slunce! Tak jsem tomu rozuměl. 85 

V této pasáži se dva příběhy z úvodní kapitoly Člověk a modlitba nacházejí 

v opačném pořadí, avšak v souvislosti, jež ve Slovu k Otčenáši ještě nebyla 

nenavázána, v souvislosti s postavou matky a s motivem smrti. 

Celá kniha Hlas mluví k Slovu je věnována básníkově matce a Otokaru 

Březinovi. Většinou se v ní setkáváme s životopisným vyprávěním a dějovými 

epizodami, ale nikoliv výlučně: například hned po citovaných vyprávěních následuje 

krátká kapitola tohoto znění: 

Znám bytost, která nikdy nebyla zemdlena; kde prodlévala, nikdy nezapadalo slunce. I spánek 

její byl jistotou bdícího a pracujícího. - "Dech tvého poledního zrání se valí blankyty tisíciletí." -

Pracovala a bezpochyby i mluvila, žertovala i zpívala - ale jakoby to neplatilo nám. A přece všichni 

věděli, že nikdo nemiluje víc ... Milovala světlo a proto Světlo přitáhlo ji. Milovala Slovo a proto hlas 

její v něm zanikl. I požehnal jí Bůh a vyhladil památku její z hovorů a poslední stopu k jejímu hrobu. 

Zdá se, jako by nikdo nevěděl, že tu byla - a jako by nikdy neměla předkův ani potomkův: za noci 

vyrostla koruna její, s nocí zmizela.86 

Zde se čtenář setkává s téměř doslovným zněním úryvku, který byl ve Slovu 

k Otčenáši příkladem zvukového navázání dvou výrazně odlišných odstavců 

prostřednictvím citátu Březinova verše. V novém kontextu už o formálním navázání 

v bezprostředním okolí nemůže být řeč: citát se tu neopakuje, pasáž tvoří 

samostatnou kapitolu. Ale i tentokrát má březinovský citát povahu navázání 

významového: navázání souvislosti mezi dvěma postavami, které v Demlově 

imaginativním světě stály blízko, někdy dokonce splývaly, s ústředními postavami 

knihy Hlas mluví k Slovu, s básníkovou matkou a s Otokarem Březinou. 

Navázání, totiž obdobné "obohacené" zpětné navázání, jaké se uplatnilo u 

motivu hvězd a citátů, lze tedy nalézt u celých pasáží obou knih, jež vznikly 

s odstupem dvaadvaceti let. Až v kontextu knihy Hlas mluví k Slovu může čtenář 

identifikovat, že matka, jedna z ústředních postav Demlova díla, se vyskytuje, zatím 

ovšem nepojmenována, už v jeho první knize- "výtvarném eseji" Slovo k Otčenáši 

Františka Bílka. Tato postava se náhle ocitla i za dějem padání hvězd a strachu 

85 Hlas mluví k Slovu. Tasov, 1926, s. 47---48 
86 Hlas mluví k Slovu. Tasov, 1926, s. 53-54 
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z rozzlobeného četníka. A spolu s ní se tu objevuje i jeden z mála ústředních motivů 

Demlova díla, jenž ve Slovu k Otčenáši akcentován není: motiv smrti. Ten prochází 

v Demlově díle podobnými proměnami a významovými zvraty jako motiv hvězd: 

počínaje knihou Notantur Lumina (1907) se odehrává Demlův "život smrti mé". 

Vedle smrti veselé se stále víc prosazuje i smrt-ohrožení, smrt konkrétní, definitivní a 

nepřátelská, smrt milovaného a nenahraditelného člověka87 . 

Také lyrické oslovení "sestry" ze Slova k Otčenáši88 představuje tvarovou 

konstantu, charakteristickou už pro první cyklus Demlovy tvorby, a sice pro jeho 

lyrickou odnož. Lyrická oslovení se stala tvárným principem - v němž se spojují 

funkce trópu i figury - několika básní (veršovaných i prozaických) v Notantur 

Lumina, vzápětí se transformovala v přerušované řetězce oslovení v deníku Pro 

budoucí poutníky a poutnice a poté se stala kontinuální spojnicí básnické prózy 

Miriam (oslovení ne už sestry, ale květin se pak uplatňuje jako tvárný princip Mých 

přátel). 

Nakonec upozorním na původní verše, jež Deml do Slova k Otčenáši Františka 

Bílka zařadil: na s. 163 je báseň, kterou již dříve publikoval samostatně v časopise 

Museum pod názvem Samoty. 89 Ve Slově k Otčenáši báseň postrádá výrazně 

interpretující titul, zato je zde zasazena v širokém prozaickém kontextu, jenž mluví 

nejen o samotě (po básni hned následují slova Samota prokletí ... ), ale i o povaze a 

podstatě samoty nevědomého pádu, kterým se člověk rázem odděluje od Boha a od 

veškeré lásky. 

Později báseň Samoty přešla do Notantur Lumina, do okolí dalších básní, jež 

mJ. výrazně odkazují k obrazům ze Zjevení sv. Jana, tedy k obrazům smrti a 

zmrtvýchvstání, Nové země a nového života. V dalším vydání sbírky (První světla, 

87 O růmých pojetích smrti v Demlově díle píše Ame Novák ve stati Básník smrti (Lidové noviny 36, 
1928, č. 432, 26. 8., s.17): jednak ukazuje korespondence s ranými Březinovými sbírkami Tajemné 
dálky a Svítání na západě (smrt "osvoboditelka" a "zasvětitelka"), ale rovněž zdůrazňuje v 
Demlových snech "otřesnou hrůzu z blízkosti smrti, danou fysiologicky pudovým odporem bránícího 
se organismu proti zmaru a rozkladu". 

Sám Deml v doslovu ke knize Audietur et altera pars (rovněž z roku 1928) "vysvětluje" 
význam slova smrt ve svých knihách takto: "Kdo by snad chtěl uviděti, jaký smysl má smrt v mých 
knihách, musel by máti, jak důležitá byla v mém životě. Smrt mé matky, smrt P. J. Poláka, smrt mé 
sestry Matylky a smrt E. Wiesenbergerové. To jest čtvero mých světových stran."- Deml zde vlastně 
zdůrazňuje "výmam" nesdělitelný, význam-zkušenost. 
88 Viz 18. úryvek obsahující motiv hvězd 
89 Museum 36, 1902, s. 7 
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1917) je pak k básni ze Zjevení sv. Jana přímo připojeno motto, jež ji v tomto smyslu 

interpretuje ještě určitěji, neboť v mottu i v básni nacházíme shodný motiv stromu, 

ale v opačných hodnotových významech (v mottu strom života - v básni strom 

osudný, patrně strom poznán[). Báseň tedy podle toho, jak ji autor postupně 

"zasazoval" a "zařazoval" do různých okolí, prochází významovými modifikacemi. 

Tyto příklady naznačují, že princip vydělení a navázání (formálního či 

významového), který se uplatňoval u jednotlivých slov a u celých citátů v knize 

Slovo k Otčenáši Františka Bílka, platí obecněji: navázání, jež významově 

"obohacuje" opakovaný prvek, odkazuje od jednoho výskytu k druhému, ale i 

zpětně, takže ať čtenář začne Demlovu Knihu číst zjakéhokoliv konce (resp. 

začátku), záhy mu souvislosti vyvstávají. 

IV. KRITIK V DÍLE: AUTORSKÝ KOMENTÁŘ 

Naposledy se vrátím k okamžiku, kdy se četba Slova k Otčenáši Františka Bílka 

zastavila na motivu hvězd, který v textu vyvstal nečekaně. Byl to implicitní postup, 

jak na motiv upozornit. Ovšem v přehledu všech způsobů vydělení motivu jmenuji 

na prvním místě tematizaci slova v metajazykové pasáži a jako nejnápadnější 

způsob navázání přímý odkaz autorův. Protože jsme však vydělení i navázání 

významů vnímala postupně, díky kombinaci různorodých signálů - přímých i 

nepřímých -, označím raději tyto explicitní postupy za nejprůkaznější, nejsnáze 

ověřitelné. 

Autorovu soustředěnou pozornost k jazyku, k významům či symbolice slov a 

ke smyslu konkrétních promluv lze sledovat jak při jeho práci s motivem i citáty, tak 

v opakovaných reflexích slovních významů. Podobně jako o různých významech 

hvězd (viz 6. úryvek v kapitole o tomto motivu) píše o významu a symbolice měsíce 

(na s. 87-89); jinde (s. 156-158) zas o různých významech slunce. Přestože se o 

významu všech nebeských těles mluví neustále v souvislosti s Bílkovými obrazy, už 

z příkladu hvězd bylo zřejmé, že "definice", které tu Deml podává, sice vycházejí 

z Bílkova díla, ale inspirují se silně také v bezprostředním pozorování a ve 

slovech jiných mluvčích. Symbolika hvězd, měsíce a slunce je tak do Bílkových 
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obrazů z větší části vložena, a postupně se promítá v opakováních i do Demlových 

vlastních slov. Hvězdy, slunce a měsíc (ale také nepřátelská pozemská světla: 

bludičky) se tu v citátech i v původních vyjádřeních setkávají v rozmanitých 

obrazech a dějích, do nichž se promítají jejich symbolické významy. 

Ze způsobu "definice" významu slova hvězdy bylo zřetelné, jak málo básník 

odděloval jazyk a věc, ale také jazyk a řeč: význam slova hvězda odvozoval jak od 

pozorování oblohy, tak ze zaznamenaných, konkrétních slov různých autorů. Proto 

ani čtenář v pasážích, kde se mluví o významech slov (zřetel metajazykový), o 

smyslu konkrétní cizí či vlastní výpovědi či promluvy (zřetel metařečový) nebo o 

vlastním, právě probíhajícím textu (zřetel metatextový)90 nemůže tyto zřetele přísně 

oddělit ani navzájem, ani od věcí. Deml není autor "nad věcí" ani "nad jazykem", 

spíše ve věcech a v jazyku, nicméně úvaha o jazyce, řeči a textu je v jeho konání 

stále přítomná. 

Už v této knize tedy nacházíme pasáže, které se svým vydělují ze svého okolí 

coby komentáře k vlastnímu textu. Nepotřebují však (tak jako motiv či citát) 

opakování, aby byly "zvýznamněny" ve čtenářově vědomí, neboť samy interpretují, 

nebo dokonce přímo instruují, jak knihu číst, jak jí rozumět. 

Už v souvislosti s citáty z Březiny a z Písma nejedno uvození (resp. 

"propojení" různých výpovědí) odhalovalo funkci citací a jejich vzájemných 

konfigurací: uvození často směřovala k výkladu a k oslavě slov Březinových, ale 

také k vzájemnému "překladu", jenž nesl v podtextu informaci o podstatné 

spřízněnosti Březinových slov se slovy biblickými. Skrytý a nepřímý způsob 

takového výkladu prorůstáním dvou kontextů je charakteristický pro celou knihu, 

ale přímé pojmenování vztahu, který Deml demonstroval, lze najít jen vzácně. Už 

jsem citovala místo, kde Deml po Březinově citátu říká, že jeho slova nejlépe 

"interpretuje Kristus" (viz Třetí odbočku). Sám až v poslední čtvrtině knihy, když 

dospívá k tématu lásky k nepřátelům, pronáší o Březinově básni Modlitba za 

nepřátele (Větry od pólů) tento soud: 

9° K různým pojetím metajazyka, metařečí, resp. metajazykové a metařečové funkce, srov. 
Hoffmanová-Jiřičková 1979: 295-302; slova metatextový užíváme pro odlišení pozornosti k textu, 
uvnitř kterého se promluva nachází. 
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"Neznám velebnější a křesťanštější básně na téma "Odpusť nám naše viny, 

jakož i my odpouštíme" nad tuto báseň O. Březiny." (s. 171) 

Až zde se "křesťanský" a "březinovský" kontext explicitně sjednocují: a toto 

jednotlivé, explicitní vyjádření tvoří protiváhu převažujícímu implicitnímu postupu: 

budování paralel či analogií mezi březinovskými a biblickými citáty, položenými 

vedle sebe. 

V tomto bodě se motiv Březina proměňuje v motiv, jejž už nelze vyjádřit 

jednoslovně, podobně, jako tomu bylo u hvězd celých kompaktních obrazů: ačkoliv 

Březinova slova i slova Písma zaznívala v celé knize odděleně, zároveň byla uváděna 

vždy do bezprostřední myšlenkové souvislosti, takže Demlův vlastní "objekt 

interpretace" není biblický text a Březinovo dílo zvlášť, ale obojí zároveň jako 

jednota. Spíše než o motivu Březina je namístě mluvit o motivu slova-vztahu, 

v němž se setkává slovo Březinovo a slovo Písma s Bílkovými obrazy. Jen 

v občasných komentářích autor naznačuje, co dělá. 

Kromě reflexe slov "odjinud" se už ve Slově k Otčenáši setkáváme i 

s Demlovou reflexí slov vlastních: například ve zmíněných sebeironických 

poznámkách, pronesených jakoby "po straně", jež ke konci knihy "přiznávají" 

odchylky od tématu, ze kterých je vlastně kniha utkána, takže původně stanovené 

téma (Bílkovo dílo) se stává jedním z mnoha témat návratných. Kromě těchto 

drobných poznámek, poodhalujících funkci a intenci autorovy výpovědi, se 

v polovině knihy vyskytuje rozsáhlá pasáž (s. 97-98), jež se obrací přímo ke 

čtenářům. Autor tu podává nejen "návod", jak rozumět dílu Bílkovu, Březinovu a 

umění vůbec, ale především důležitou informaci o tom, jak sám čte a jak rozumí 

svému vlastnímu psaní. Začátek této pasáže pak lze vnímat jako úvod do Demlovy 

sémantiky, do autorova vlastního chápání slova a jeho významu: 

Vidím váš úsměv: hleďme kejklíře; týž obraz znamená mu jednou slunce fysické, podruhé jest 

Krista, Pravdy obrazem a jindy dokonce i Manny oltářní! - Pravda, ale též jsem si to zdůvodnil. 

Nesmíme zapomínati, že Bílkův Otčenáš je cosi jiného než illustrace Fiihrlichovy, které jednou 

prohlédnuvše, nevrátíte se k nim podruhé, abyste zas novou pravdu nalezli - jsou defmitivní, 

ukončené již svým thematem. Ne tak u Bílka. Mystik nechce nás mít jenom diváky, proto oblasť 

našich smyslů překročil a představuje děj, jehož jevištěm je naše duše, myšlenka a srdce člověka, 

ponořeného v rozjímání. Jak podivný náš duch! Jak tajemně se odehrává v nitru našem svaté drama 

Milosti! Jak podivně si to představujem -každý dle své individuality a potřeby! Jak si harmonicky 
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spojujeme fakta naší Spásy a myšlenky svatých Knih, jež druhému tak nesouvislé jsou! Jest to malá 

přednost Bílkova a vůbec mystického umění, že nám dává možnost, ale i nutí nás k tolika našim 

vlastním myšlenkám? Proč bych nesměl meditovat a třeba blouditi? Je rozjímání cesta v překážkách

a tolik pahrbků a drsností má duše má! Konečně vyjdu na vrchol a vidím světlo rozlité po takových 

dálkách, po tolika krásách!-

Vysoké umění nemá jen jediný smysl. "Mluví k tisíci duším tisíci jazyky". Mám jinou zásobu 

zkušeností životních, myšlenek z Písma, četby vůbec, proč bych nesměl těchto zkušeností použít? Tak 

nutno souditi. Dílo Bílkovo nás k tomu zve! Smím podle výše svého duchovního obzoru posuzovati 

všecko, jen ne umění? Hledej každý sám a nemáš-li dostatečných myšlenek svých, vezmi Písmo, 

Kempenského a kteroukoli knihu duchovní a applikuj aspoň cizí myšlenku. I to přinese užitek! 

Toto umění žádá od nás jisté námahy, jisté pozornosti, jisté lásky- "ba více: vyžaduje askese, 

vigilijního postu před Božím hodem", pak se nám bohatě odmění. Kdo by popíral, že jabloň ve květu 

je něco krásného? Ale zůstanem-li v daleku, jak poznáme chuť její vůně, krásu jejích květů? Chceme

li umění rozuměť, už sv. Augustin nám radí, abychom se napřed odnaučili je nenávidět- potom že je 

budeme milovati: "Nejprve hleď, abys autora náviděl (non oderis), potom, abys jej miloval" (De 

utilitate credendi IV) - mimochodem řečeno, ale prosím, a celé srdce mé volá tuto radu nepřátelům 

Církve a svaté naší víry ... Podotýká ještě Augustin- a vezměte si to k srdci: Kdopak si dá vykládati ty 

nejzáhadnější spisy Aristotelovy od Aristotelova úhlavního nepřítele? A co se týče možné námitky: 

ale jakýpak má význam takovéto umění, když do něho mohu vkládat smysl tolikerý a snad i to, co 

malíři ani nenapadlo? Zase praví Augustin: v tomto případě užitek není nepatmý, ba čím více se tak 

zahloubáš, celé ovoce četby je bez úhony. Dobře praví Razumichin Dostojevského: "Pravda neuteče, 

ale život možno zničiti". Nevím již, kde jsem četl slova: Zdá se, že důkazů provedených 

nepotřebujeme ... je to mrtvola ... jako vůbec vše, co je hotovo ... v úsilí udržeti pohromadě částky 

k sobě nepatřící spočívá život a síla důkazu: dokázati, že všechno k sobě patří - v tom je radost 

tvůrce, známka genia. 

Zde se projevuje shoda Demlova stylu čtení s jeho tvůrčími postuláty. Výrok 

"Toto umění žádá od nás jisté námahy, jisté pozornosti, jisté lásky - ba více: 

vyžaduje askeze", který je čtenářskou instrukcí, upomíná na základní rysy, kterými 

Deml charakterizuje náboženské umění v kritické stati Nové oltáře: je to asketismus 

("asketismus vášnivý") a symboličnost91 • 

V této poslední "odchylce od tématu" nachází čtenář ve zkratce leccos, k čemu 

se postupně sám dobíral skrze místa nesourodá a "nejasná", skrze všechny překážky, 

jež kniha kladla. Tématy se tu postupně stávají mnohoznačnost, resp. 

různoznačnost téhož slova autorem užitého ("smysl tolikerý"), dále sama spojitost 

91 Viz kapitolu o Demlovi- kritikovi 
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životních i "literárních" faktů, pak způsob, jak ("bez úhony") číst, a nakonec směr 

básníkova úsilí - úsilí soustředit, udržet "pohromadě částky k sobě nepatřící". 

Mluvit o odchylce od tématu však není na místě, neboť hlavní téma (nebo spíš 

předpoklad a očekávání hlavního tématu) čtenář ztratil už dávno. Na tomto místě 

knihy spíše k jejímu vlastnímu tématu dospívá: je jím Slovo z titulu a prologu knihy, 

slovo psané i čtené, slovo-souvislost, jež v sobě znovu a znovu soustřeďuje "částky 

k sobě nepatřící". 

V. CESTA V PŘEKÁŽKÁCH 

Já nesoudím, jest jiný, kdo soudí, ale zadrž slovo, zastav na splavu proud, 
který se tam tříští a zpívá, že navždy odchází. 

Nebýt té překážky, což by ho bylo slyšet? 
I světlo je viditelné právě jen na svých překážkách. 

(Jakub Deml: Podzimní sen) 

V kapitole pojednávající o přijetí Demlova díla zaznělo několik otázek, jež 

vzbuzovalo už u prvních čtenářů: nejdříve a nejčastěji brali v potaz srozumitelnost, 

dále souvislost, a nakonec původnost jeho knih. Odpovědi jsme nacházeli nejdříve u 

Demlových vykladačů, kteří odhalili základní principy formální i významové 

výstavby jeho jednotlivých knih, celistvost jeho díla a povahu diferencovaných vazeb 

uvnitř celku Demlovy ,,jediné knihy". 

Základním východiskem k četbě Demlovy prvotiny byly postupy, jichž se 

drželi editoři Demlových spisů při pořádání básníkova celoživotního díla: snažila 

jsem se zároveň (v psaném podání ovšem postupně) sledovat horizontální linii knihy, 

a přitom si všímat takových výrazných či zvýrazněných prvků, jež mohou 

výjimečným postavením v bezprostředním okolí navázat souvislost odlehlých, 

oddělených či výrazně odlišných částí knihy. 

Při hledání spojů uvnitř knihy jsme vyšli právě od míst "nespojitých", 

"nesrozumitelných", tedy od onoho prvního dojmu, který jsem shledala jako dojem 

obecnější i v jednotlivých ohlasech na různé Demlovy knihy. 

Při vlastní četbě se především ukázalo, že Demlův text nerespektuje ani téma, 

ani žánr, ani jednotnou perspektivu, že četba ztroskotává, drží-li se čtenář představy 
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hierarchického členění textu. V Demlově knize však není jedno hlavní téma, jedna 

textová dominanta. Vertikální uspořádání textu nestaví na dominantách, ale na 

konstantách, které se postupně zvýznamňují, text se k nim stále vrací. Základní 

způsob, jak vertikálu zvýraznit a založit, je učinit ji překážkou v plynulém čtení. 

Takových překážek jsem v průběhu četby zaznamenala mnoho. Postupně se však 

z překážek stávaly ukazatele četby, protože na tato místa v textu autor opakovaně 

navazoval. 

Jako nesouvislé či nemotivované se zprvu jevily náhle se vynořivší motivy 

(například hvězdy), shluky citátů či některé rozsáhlejší útvary, jakési vnitřní žánry 

knihy, nepochybuji však, že jiný čtenář by se mohl pozastavit nad jinými slovy, 

větami či útvary. V Demlově knize je nad čím se pozastavovat- a tento moment 

(překážky a čtenářova zastavení, či spíš pozastavení četby) lze zobecnit. Svým 

postupem jsme sledovali také styl čtení, k němuž Demlův vlastní styl vede: všímat si 

nikoliv souvislosti předem dané, ale souvislostí, jež vznikají na podkladě výrazné 

disparátnosti, nebo obecněji vydělení elementů různého řádu. Motivace takového 

vydělení Gež pro čtenáře znamená jakési zakopnutí v textu) nemusí být vždy zřejmá, 

obvykle ji však lze zpětně nalézt buď v širokém textovém okolí, nebo v dalších 

opakováních, variacích, parafrázích či přímých komentářích autorových. Při četbě 

jsem si všímala, jak nejedno opakování výrazně modifikuje, doplňuje a často i 

obohacuje již dříve nabyté významy (slova - citátu - útvaru ... ), jimž by kontext 

plynulý nedal vyniknout a jež by kontext jediný riemohl vyvolat a uplatnit naráz. 

Příklady ukázaly, že plynulý kontext někdy nedal opakovanému prvku vyniknout, 

"pohltil ho" a oslabil jeho "lokální" aktualizované významy a s tím i možnost 

navázání v opakování. Naopak výrazně vydělený prvek pohlcuje či absorbuje svůj 

okolní kontext, tj. soustřeďuje v sobě řadu diferencovaných, někdy i protikladných 

významů. Pozornost k významu jednotlivého vyděleného elementu přitom nelze 

oddělit od pozornosti kjeho formě či tvaru, neboť Deml dával svým postupem 

vyděleným slovům zároveň zaznít. Toto vyznění bylo asi nevýraznější u 

opakovaných citátů, zejména jednovětých, vložených do kontrastního okolí. Zde se 

ukázala i mimořádná autorova pozornost k "cizímu" vyjádření, k jeho zvuku i 

významu. Podobně mluví o Demlových citátech Miloš Dvořák: 
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"1 když Deml cituje, a Deml často cituje nějaký verš, z Bible nebo z Otokara 

Březiny, nikdy tento verš nezazní zeslaben a zdeformován, nýbrž naopak zesílen a 

rozšířen celou Demlovou osobností. Často Deml teprve odkrývá utajený a plný smysl 

citovaného výroku, a to by nebylo nikdy možné, kdyby jej neprožíval v jeho 

hloubkách. Žádný text u Demla není historický a tudíž mrtvý, nýbrž živý a věčně 

přítomný ... "92 

Dvořák na tomto místě ve zkratce shrnul předchozí konstatování o 

interpretující povaze citátů, i o tom, jak jim Deml ve vlastní knize vytváří prostor, 

v němž mohou plně zaznít. 

Vydělení jednotek různého řádu z okolního kontextu zároveň umožnilo na 

předešlé výskyty navázat nebo předznamenat další opakování. V Demlově knize se 

tímto způsobem spojovaly značně rozdílné významy opakovaných jednotek: to se 

projevilo například v opakování celé pasáže v různých knihách, ve významových 

"analýzách" citátů i v opakování motivů, jejichž různé významy mohly být díky 

vzájemné vzdálenosti či zásadní odlišnosti kontextů (např. vypravování -

metajazykový výklad - biblický citát) vnímány jako prvky téhož významového 

kontinua. Na tento princip, který čtenáře může mást, poukázal už Bedřich Fučík: 

"Deml jako by každý životní jev viděl v dvojím lomu, ve stínu i světle zároveň. 

Tato dvojlomost pohledu není jen ve vidění smrti, nýbrž opakuje se velmi zhusta i 

jinde, čímž Deml mýlí. Jedna a táž věc má pak jinou významovou hodnotu. To je 

případ vizí příštího města, příštího života a země. Zde jsme u velkého rozdílu Demla 

od Máchy. Deml usiluje umělecky a básnicky překonat dualitu světa.'m 

Přestože se v opakováních motivu hvězd neuplatňovaly tak příkré rozdíly 

v jejich významech hodnotových (v souslovích padlá hvězda a hvězda bludná lze 

spíš mluvit o degradaci hodnoty) jako později u motivu smrti, v textu na sebe 

postupně nabalil mnoho významových a symbolických nuancí. 

Podobný efekt, totiž významové obohacení daného "prvku", neslo s sebou i 

přelévání delších úseků Demlova díla do rozličných kontextů. O tomto jevu na ploše 

celého díla mluví jeho editoři: 

92 Miloš Dvořák: O díle Jakuba Demla (Dvořák 1935: 73) 
93 Bedřich Fučík: Jakub Deml (Fučík 1938/39: 186-187) 
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"Některé texty anebo jejich části přecházejí z jednoho svazku do druhého. Tato 

duplicita je úmyslná - například text o první cestě za Březinou se vyskytuje jak 

v knize Hlas mluví k Slovu, tak v Mém svědectví o Otakaru Březinovi - a jsme k ní 

vedeni samotným autorem, který některé menší texty vědomě a záměrně opakoval 

v různých knihách; přestože ten který text je doslovně shodný, má na různých 

místech jinou, mírně posunutou funkci, má v jiné souvislosti jiné vyznění a sám 

ovlivňuje melodicky, rytmicky i významově text, do něhož je zasazen. Tato 

opakování částí motivů jsou jistým druhem přesahů ... ajejich opakování či návratnost 

při chronologickém postupu Díla vyhrocuje vertikální členění."94 

Zde tedy sledujeme Demlův základní postup, kterým je překontextování: ať 

už jde o slovo, citát z díla jiného tvůrce, nebo epizodu z dětství, Deml je vždy nejdřív 

vytrhne z nánosů běžného "užívání" a vsadí je do souvislosti, ve které se obnovuje 

nebo nově tvoří jejich význam před čtenářovýma očima. 

Nakonec jsme zaznamenali ještě jeden typ vyděleného a zároveň navazujícího 

úseku textu: byla jím autorova reflexe vlastního psaní, ale i vlastního čtenáře. 

Podobně jako jeho názory na četbu a styl z jeho raných časopiseckých statí se 

v tomto úryvku ukázalo, že "číst" tuto Demlovu knihu lze i odjinud, nikoliv Gen) od 

míst "nejasných", nesrozumitelných a nespojitých, ale naopak od přímých, 

explicitních vyjádření, v nichž autor odhaloval svou metodu i záměr a která se 

tentokrát nevázala jen na určitý prvek uvnitř knihy, ale na její celek. Tak se čtenáři 

vlastně otevírá ještě jiný přístup k Demlovu dílu: začít číst odprostřed, v místě, na 

němž autor čtenáře oslovuje. Tyto pasáže ukazují jednak Demlovo jasné vědomí o 

tom, co dělá a ke komu mluví, jednak umožňují ověřit, zda "si autor rozumí" 

správně. Zejména poslední rozsáhlá citovaná pasáž ukázala, že se jeho postupy 

shodují s jeho autokomentářem, který může být platnou instrukcí pro čtenáře 

(nicméně ani v takových případech není čtenář dlouho veden za ruku - Demlovy 

"explicitní" výroky mnohdy nelze vnímat doslovně, často je v nich příměs ironie, 

humoru, který nelze od smyslu jednoduše oddělit). 

Podobně zaměřené promluvy měly i metatextovou funkci, ale byl by omyl 

vnímat je jako jakýsi přídavek, dodatek či vsuvku jiného, obrazného a nepřímého 

94 Bedřich Fučík, Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (1981: 42) 
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vyjadřování. Naopak: přestože právě taková místa Demlových knih působí dojmem 

významové uzavřenosti, nejsou (stejně jako jiné vložené, relativně uzavřené útvary, 

jakým byla například "hotová" báseň, již autor do knihy zařadil) vypustitelná, neboť 

jejich smysl nespočívá v jejich myšlenkové určitosti a jasnosti, ale v korespondenci 

se zdánlivě nespojitým okolím, jež interpretují a zdůvodňují. 

Číst ve Slově k Otčenáši Františka Bílka tedy znamená číst je zároveň od 

začátku, od konce (vnímat zpětné spojitosti) i odprostřed (sledovat autorovu reflexi 

vlastního psaní i čtení). Protože jsme tento postup nemohli uplatnit hned od začátku, 

prosazoval se jako moment vyrušení v několika "odbočkách", které konfrontovaly 

autorova přímá vyjádření s jejich naplňováním v rovině výrazové. Postup zrcadlení 

formálních postupů a přímo vyslovených názorů, tj. kombinaci implicitního a 

explicitního způsobu vyjadřování se ukazuje jako další typ "vnitrotextové" 

souvislosti, s níž se opakovaně setkáváme i v dalších Demlových knihách. 

V tomto bodě se vracím k otázce Demlovy původnosti či odvozenosti od 

Březinovy poetiky. Kniha dokládá řadu myšlenkových obdob s Březinovou 

esejistikou i shody motivické (kromě hvězd patří ke sdíleným motivům Demlovy 

knihy a Březinovy poezie opakované a exponované motivy duše, světla, slunce a 

ohně). Zároveň se ale v Demlově knize objevují postupy, jež se s Březinovou 

poetikou neshodují, nebo se jí zcela vymykají a vyznačují původní Demlův styl. 

Základní odklon od Březinovy poetiky spočívá v principu výrazné a funkční 

vnitřní přetržitosti Demlovy promluvy či jejích částí, v náhlých a prudkých 

přechodech v tematice, v perspektivě mluvčího a ve změnách členění Gež přecházelo 

od prozaického k veršovému, někde se vyskytuje i výrazně rytmizovaná, nebo 

dokonce rýmovaná próza). Do vzájemných kontrastů vstupovaly též cizí vložené 

promluvy, ale i navzájem odlišné "hlasy" samotného autora: podobnou strukturu 

(začleňování cizích výpovědí či stylové proměny uvnitř vlastní výpovědi) u Březiny 

nenalézáme, u Demla se bude v různých modifikacích opakovat. Jak už bylo řečeno, 

tím, že Deml "nechává mluvit ostatní" velmi konkrétně a že budováním i změnami 

kontextu vyzdvihuje smysl citátu, se od Březiny velmi výrazně odchyluje. Už zde 

klíčí zárodek skryté polemiky95
, která se nejvýrazněji promítne do tvaru Mého 

95 Viz dále kapitolu o proměnách prozaického pásma Sen jeden svítí 
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svědectví o Otakaru Březinovi, které je většinou sekvencí vlastních Březinových 

ústních výroků, pronášených pro daný okamžik ve velice konkrétní situaci. 

Řada formálních a významových zvratů, jež může čtenář během četby 

zaznamenat, byla umožněna takřka neomezenou šíří repertoáru témat, tvarů a 

postupů, již lze ve srovnání s Březinovou poezií vnímat jako "rozšíření", ale nikoliv 

ve smyslu hodnotícím. Syntaktický postup, jímž se už kniha Slovo k Otčenáši 

Františka Bílka od Březinova vlastního postupu radikálně liší, totiž nedovoluje 

poměřovat prvky a jejich množství (z takového srovnání by pouze vyplynulo, že 

například Deml vnáší do textu téma vlastního dětství, které je podstatné pro celé jeho 

dílo, Březina o vlastním dětství nemluví a motiv dětí u něj rozhodně nepatří 

k centrálním), pokud jsou uspořádány dvěma tak odlišnými způsoby. 

Onen pohled "zpátky", jímž jsme z Demlovy knihy vykročili v předposledním 

exkurzu, pojednávajícím o vnitřních útvarech knihy, opět nastoluje otázku, na kterou 

jsme v dosavadních rozborech naráželi neustále: Co vlastně míníme, mluvím-li 

v souvislosti s Demlovým dílem o celcích a jednotkách (konkrétně o jednotlivých 

motivech, citátech, útvarech či knihách)? 

Jak ukázal Jan Mukařovský, pod slovo celek zahrnujeme různé představy: 

představy uzavřeného tvaru, charakterizovaného kompozicí, dále pojem kontextu -

"sledu nepřemístitelného bez proměny celku, při kterém se význam postupně 

akumuluje" -, a nakonec pojem struktury, v níž "celkovost nejeví se jako 

uzavřenost, ukončenost..., nýbrž jako jakási souvztažnost složek"96
• Zdá se, že se u 

Demlova díla bez žádné z těchto představ celku nelze obejít: bez vnímání vnitřních, 

tedy relativně, prozatímně a dočasně uzavřených celků nelze rozeznat jejich 

vzájemné vztahy, jimiž se jednou ustanovená jednotka (i celá kniha) otevírá dalším 

významům, založeným na souvztažnosti odlehlých částí. Demlovo dílo lze také 

charakterizovat jako neustále narůstající kontext, který se zahušťuje v ústředních 

tématech a motivech (univerzálně a beze zbytku v opakovaném motivu slova). Při 

četbě jsme se pokusili všechny tři pohledy skloubit, aby zároveň vynikly spoje i 

podstatná cizost, uzavřenost, distance a jedinečnost spojovaných částí, jež nemohly 

96 Jan Mukařovský: Pojem celku v teorii umění (Mukařovský 1971: 85-98) 
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nikdy zcela významově splynout. Neboť to, co je v Demlově díle podstatnou hranicí 

(např. knihy), zároveň spojuje. 

Tím se vracíme na počátek, k F. X. Šaldovi, který nastolil problém popisu 

Demlova díla. Nepopsatelnost Demlových knih nevyplývá z nějakého statického 

"skladebného principu", ale z pohybu myšlenky, v němž nepřetržitý příval 

konkrétních a neopakovatelných životních událostí, viděných obrazů a věcí, 

slyšených slov, vět a melodií není jen formovaným "materiálem", ale zároveň živlem 

formujícím, tím, z čeho forma vyrůstá. 

Tento pohyb a neustálé překontextování lze zachytit pouze schematicky -

viděli jsme však, že probíhá na několika úrovních (slovo - citát- útvar) zároveň. 

Rozbíjení dosavadních forem a současné budování nových na vzniklých "troskách", 

jež jsme sledovali na Slovu k Otčenáši Františka Bílka na pohybu jednotlivého slova, 

citátu i útvaru, lze v díle sledovat také u celých knih, k nimž se Jakub Deml - editor 

a kritik uvnitř vlastního díla - vrací v reedicích. Výsadní roli v tomto pohybu jedné 

knihy celým dílem má básnická prvotina Notantur Lumina ( 1907). 
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NOTANTUR LUMINA: 

KNIHA JAKO DÍLNA, PROCES A NÁ VRAT 

Blahoslavené dětství zde žije, po věky nestárnoucí dětství mezi národy, bližší tajemnému prahu, 

z něhož vycházíme narozením; dětství, které stále znova začíná s pojmenováním a ohrazením věcí, 

jako by nikdy předtím nebyly zobrazeny a pojmenovány. 

(Otokar Březina: Jediné dílo) 

... slovo mělo pro mne cenu jen jako děj. 

(Jakub Deml: Mohyla) 

Už ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka vzniká dynamická struktura založená na 

výrazném vydělení slova, věty či celého útvaru z okolního kontextu a na vzdálených 

návratech onoho slova, věty či útvaru ve stále nových souvislostech. Přehlédneme-li 

však Demlovo dílo v jeho chronologii1
, ukazuje se, že podobně Jakub Deml zachází i 

s celými knihami. 

KRITIK V DÍLE: REEDICE 

"Pro Demla, který vydával své dílo sám, jsou reedice novým činem a uvědomováním 

si díla, jsou opětovným zrození těchto knih v nově utvořených souvislostech. 

Reedice jsou též vnějším příznakem vědomí o díle, o přítomnosti kritika v díle." 

(Binar 1971: 193) 

Ke kterým titulům se Deml vrací? Slovo k Otčenáši Františka Bílka vydal 

podruhé v roce 1931. Dalšími návratnými knihami jsou Notantur Lumina I První 

světla (1907 I 1917, 1931), Rosnička (1912, 1927), Hrad smrti (1912, 1925; poté 

v Mém očistci 1929), Domů (1913, 1928), Moji přátelé (1913, 1917, 1921 

/Aventinurn/, 1929 /pouze 3. oddíl Družstvo knihtiskárny v Hranicích na Moravě/, 
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1935, 1935, 1940 /Melantrich!, 1947, 1953 /soukromý tisk Jaroslav Picka/), Tanec 

smrti (1914, 1927; poté v Mém očistci 1929), Miriam (části této knihy se objevily už 

v deníku Pro budoucí poutníky a poutnice, 1913; 3 vydání v roce 1916, 1921 

/Aventinum/, 1935, 1937), Věštec (1917, 1919), Sokolská čítanka (1923, 2 doplněná 

vydání 1924), Mohyla Gejí zárodek je v knize V Zabajkalí, 1912; vydání Mohyly se 

uskutečnila v roce 1926, 1941 a 1948 Nyšehrad,jako I. svazek Díla Jakuba Demla/). 

Většina návratných knih představuje u Demla i v soudobé literatuře nový, 

výjimečný tvarový výboj a většina z nich také tvoří ony "vertikály", podle kterých je 

rozvrženo Dílo Jakuba Demla. 

Demlovy návraty k určitým knihám, auto-reedice, se totiž neomezují na 

úspěšné a žádané tituly tituly (např. Moji přátelé vyšli v letech 1913-1947 sedmkrát). 

V bibliografii lze vypozorovat několik reedičních vln: první v letech 1916 a 1917 

(tehdy v sousedství Miriam vycházejí podruhé Moji přátelé i První světla, Deml také 

podruhé vydává svůj překlad Slavíka svatého Bonaventury /1912, 1916, 1925/). 

Druhá vlna v druhé polovině 20. let zase obnovuje a souvisle buduje rodový kontext 

a osobní historii či mytologii. V sousedství knih Mohyla, Tepna a Hlas Mluví k Slovu 

(všechny 1926) znovu vycházejí Hrad a Tanec smrti (první 1925, druhý 1927, oba 

v Mém očistci 1929), deník Domů (1928) a soubor listů ze Studia a další texty z let 

1905-1910 pod titulem Do lepších dob (1927). 

V letech 1931-1933 zas Deml pořádá nebo znovu vydává knihy, které 

souvisejí s Otokarem Březinou a tvoří mimo jiné podstatný kontext pro Mé svědectví 

o Otakaru Březinovi (1931): Slovo kOtčenáši Františka Bílka a opět První světla 

(1931 ), rok nato vycházejí Listy Oto kar a Březiny Jakubu Demlovi i rané březinovské 

a bílkovské eseje, otištěné na začátku století v Novém životě (František Bílek 

v Mnichově 1904, Korouhve Františka Bílka v Babicích, Slovo k Hudbě pramenů; 

v roce 1933 pak Nové oltáře a Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi). 

Koncem 30. let Deml nevydává reedice, ale nové výbory či soubory textů, 

které byly dosud rozptýlené v různých knihách - například sny o sestře v knize 

Matylka (1937), soubor básní Verše české (z let 1907-1938) - anebo výbor 

z několika knih jako Oltář v poli (Šlépěje I-III) v roce 1939. 

1 Bibliografii sestavil Jiří Dostál pro samizdatovou Zprávu o uspořádání Díla Jakuba Demla (Fučík, 
Binar 1981: 72-125) 

137 



HOMILIE V SOUSEDSTVÍ NOTANTUR LUMINA 

V roce 1907 Jakub Deml vydal dvě knihy: Homilie a Notantur Lumina. Homilie 

přinášejí soubor deseti kázání (z toho pět mariánských), Notantur Lumina padesát 

kratších veršovaných i prozaických útvarů, představujících mimo jiné dosavadní 

Demlovu básnickou tvorbu publikovanou od roku 1898 v časopisech (především 

Museum a Nový život). Notantur Lumina se svou mnohotvárností nemají v soudobé 

české poezii ani v Demlově díle obdoby, Homilie naopak už názvem jasně naznačují 

svůj žánr- a také ho dodržují. 

V trojici prvních Demlových knih představují Homilie titul svým způsobem 

nejpřístupnější ("nejsrozumitelnější"), výstavba jednotlivých kázání je mnohem 

zřetelnější než u Slova k Otčenáši i Prvních Světel. 

V repertoáru se s předchozí i následující knihou v mnohém shoduje2
. Kázání 

často nápaditě přecházejí od vykládaného textu k příběhům ze života světců (sv. 

Augustin) i z vlastní zkušenosti (sem patří i líčení večera, kdy vypravěč jako dítě 

viděl padat hvězdy, jsou tu i náladové domovské krajiny, do Řeči primiční autor 

zapojuje i dvoudílnou vizi, která začíná slovy "V duchu vidím zástup nesmírně 

veliký ... "3
) nebo lidového podání (vypravování o tasovském pokladu), časté jsou i 

příklady ze soudobé či starší literatury (najdeme tu parafráze z děl Antonína Sovy, F. 

M. Dostojevského, Francise Jamese, Ernesta Helia, Marka Pola, dlouhá pasáž je 

věnována Nietzschemu) či výtvarného umění. 

Homilie však nekladou čtenářům překážky, na jaké mohl narazit čtenář Slova 

k Otčenáši a s jakými se setkává v Notantur Lumina. Žánr kázání je v obecných 

rysech daný, a autor Homilií toto žánrové očekávání naplňuje. Předem daný adresát, 

příležitost, výchozí text, čas řeči i její ústní charakter výpověď zjednodušují. 

Posluchač se na rozdíl od čtenáře nemůže v textu vracet, sleduje text pouze 

horizontálně, a tak se opakování, k němuž ve Slovu k Otčenáši docházelo po 

dlouhých úsecích textu v obměnách, koncentruje na malých plochách, stává se 

2 M. C. Putna mluví o "demlovském propriu", které opět podává jako výčet prvků, i když některé 
z nich jsou také tvárnými postupy: "1. citace Březinových básní..., 2. motiv ZVLÁŠTNÍHO ÚDĚLU 
KNĚZE ... , 3. motiv RODNÉHO KRAJE ... ; 4. LÁSKA ke stařenám, dětem, stromům, ptákům- KE 
VŠEM SLABŠÍM, všem, k nimž se lze vztahovat se soucitem ... ; 5. FASCINACI SMRTÍ...; 6líčení 
ZÁŽITKŮ z dětství...; 7. SNY ... ; 8. EXEGEZE VÝTVARNÝCH DĚL." (PUTNA 1998: 443-444; 
verzály autor) 
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řečnickou figurou, která text propojuje, dynamizuje ho nebo zdůrazňuje dané slovo či 

větu, ale neproměňuje jejich význam: 

Přišel do chrámu svého, aby osmého dne podrobil se obřízce a dne čtyřicátého aby byl 

obětován. Přišel do chrámu svého, sestoupiv do lůna svaté Panny, přišel Panovník a vládl tam na 

počátku cest svých. Přišel do chrámu svého, k lidu vyvolenému, mezi vlastní přišel a svoji ho 

nepřijali. Přišel, na počátku veřejné činnosti své, o Velikonocích, do chrámu svého a shledal jej peleší 

lotrovskou. Přichází- nevíte, že chrámové Boží jste? -přichází ve svátosti křtu do chrámu svého, do 

duše křesťana, se svou milostí- a byv vypuzen, vrací se tam cestou hanby, pokání a lítosti[ ... ] 

Přichází- aby ani ten nejmenší z lidských bratří jeho se nezalekl- přichází v chudobné maštali 

- a jako dítě. K těm, kdo Ho hledají, přichází jako beránek a jako dítě. K těm, kteří po něm vzdychají 

a touží, přichází jako bílé milostné psaníčko ve svaté hostii, seskakuje k nim po stupních oltáře, přilétá 

na jejich ústa jako holubička oknem svatostánku. Aj přichází! Přichází i k těm, kteří ho nikterak 

nechtějí. Přichází černou branou smrti jako ledový průvan ... (Na slavný den Očišťování bl. Panny 

Marie neb Hromnic, s. 2 a 3) 

I když se tu podoby toho, který přišel a přichází, rychle proměňují, samo slovo 

přišel I přichází se v anaforickém opakováních a návratech neproměňuje (pouze jeho 

slovesný čas) . Význam anafory je neměnný, slovo v ní má služebnou funkci. 

Kompozice této pasáže není cyklická, ale lineární, spěje kupředu. 

Anaforu využívá autor i na delších úsecích, například při opakování 

vykládaného úryvku z Písma nebo k vyznačení předělu v delší řeči (například kázání 

Sedmi Bolestí Panny Marie je v tištěném textu rozděleno na dvě číslované části, obě 

začínají větou "Dvakráte v roce slaví Církev památku Sedmi Bolestí"). 

Princip významových paralel a analogií, které se sbíhají do jediného slova, 

jehož význam utvářejí, se jako tvárný princip celé promluvy uplatnil jen u kázání 

nekratšího a nejsevřenějšího: Před svěcením kříže. V něm je kříž jednou knihou, 

podruhé univerzálním jazykem, potřetí slovem, počtvrté Archimedovým pevným 

bodem, popáté stromem adventním. 

I v Homiliích se Deml představuje jako soustředěný interpret Písma v širokých 

životních i kulturních souvislostech. Vyznačují se složitou, ale mnohem průzračnější 

kompoziční prací s citacemi než Slovo k Otčenáši Františka Bílka. Homilie dokazují, 

že Jakub Deml mohl od počátku komponovat své projevy i konvenčně (to 

neznamená neinvenčně) a přístupně, avšak ukazují také limity žánru zaměřeného na 

3 Homilie, Řeč primiční, s. 11-12 
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poslech a horizontální vnímání. Homilie jako jediná z prvních tří Demlových knih 

nepředstavuje pro svou jednodušší strukturu čtenářskou překážku. Tou je bezesporu 

až kniha další: Notantur Lumina. 

TRVALÝ PODTEXT DEMLOVA DÍLA 

Kniha Notantur Lumina (1907), později přejmenovaná na První světla (1917, 1931), 

vyniká nejen vedle Homilií, má výsadní postavení i mezi návratnými knihami 

Demlova díla. Nejen že se k ní autor vrací dvakrát ve velmi odlišných kontextech. 

Soudě podle ohlasů, právě tato kniha zpočátku kladla největší odpor čtenářům. Nad 

ní vyznávali svou nemohoucnost, anebo ironicky pochybovali o čtenáři, pro nějž by 

"nebyla knihou zapečetěnou". 

Bedřich Fučík s Vladimírem Binarem kladou Notantur Lumina na hranici mezi 

přípravným obdobím a prvním cyklem - cyklem Hradu smrti. Hraniční jsou 

v Demlově díle i roky 191 7 a 1931, kdy knihy vychází podruhé a potřetí. Tuto knihu 

- ve verzi z roku 1931 - navíc editoři postavili na začátek Díla Jakuba Demla. Miloš 

Dvořák o Prvních světlech napsal, že ,,jsou trvalým podtextovým doprovodem 

Demlova díla až do Světla zapomenutého"4
• I když Dvořák mluví až o přejmenované 

a přepracované verzi knihy, zjeho citací a příkladů je patrné, že tento výrok lze 

víceméně vztáhnout už na Notantur Lumina. 

Na jednu stranu se tedy tato kniha jeví v rámci Demlova díla jako 

"zapečetěná", jako zavřené dveře, na druhou stranu jako kniha "klíčová", jako ta, 

která dveře do Demlova díla otevírá a čtenáře do něj uvádí. 

I. KNIHA-VZORNÍK 

Postavíme-li Notantur Lumina vedle Slova k Otčenáši Františka Bílka a Homilií, je 

na první pohled zřejmý rozdíl v členění knih: Notantur Lumina se skládá z padesátky 

krátkých básní nebo próz, případně útvarů, které kombinují veršové i prozaické 

členění. Útvary knihy jsou často smíšené členěním, inspirací i funkcí: při bližším 

4 Viz Miloš Dvořák: Doplněk k pojetí díla Demlova (Tvář 1969) 
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pohledu zde čtenář objeví prózu-dialog, prózu lyrizovanou, rytmizovanou, prózu

zjevení nebo sen, v uvozujících pasážích před některými verši i náznaky prózy 

deníkové, krátké reflexivní útvary zvané Lumina, připomínající aforismy či epigramy 

(psané prózou i veršem). 

S takovou rozmanitostí, členitostí a neustáleností oddělených krátkých útvarů 

se u Demla v jedné knize předtím ani později už nesetkáme. Dokonce i bohatě členité 

knihy, jako je Pro budoucí poutníky a poutnice, Rosnička nebo Domů, sjednocuje od 

počátku deníková, dopisová stylizace. V Notantur Lumina takový sjednocující 

moment na první pohled zřejmý není. U mnoha textů této knihy existuje řada verzí, 

je výjimečná autorovou celoživotní editorskou aktivitou, detailním cizelováním 

textů, častými návraty částí knihy v celém díle- takže se zdá, jako by jím Notantur 

Lumina prorůstala, anebo jako by Dílo vyrůstalo z Notantur Lumina. 

Notantur Lumina lze vnímat jako dílnu, laboratoř, skicář nebo vzorník 

zárodečných motivů, tvarů a postupů, které autor rozvine i v pozdějším díle, ale už 

odděleně, v různých knihách. Mimořádně koncentrovaně a vyváženě se zde uplatňují 

také dvě základní literární inspirace Demlova díla: Bible a dílo Otokara Březiny. 

Mlčící tváře, mluvící věci, děj a zastavení 

Notantur Lumina se od většiny Demlových knih něčím výrazně liší: jako by zde 

nebylo dějinných reálií (konkrétní místo, zejména rodný Tasov; konkrétní postavy 

přátelské a rodinné jako Pavla Kytlicová či sestra Matylka a jejich společenství; 

konkrétní čas atd.), nenajdeme tu ani lidská jména a lidskou řeč. Všechny postavy- a 

to je také pro Demlovo dílo netypické- mlčí. 

Konkrétní dějiště a postavy se objevují v náznacích či krátkých pohledech: 

kromě já (které je zde definováno vlastním dětstvím, viděním, vztahy, četbou) tu je 

matka (v próze Sen pak Matka, již lze spojit s postavou Marie), sestra, básník a 

přítel. Nejde ani tak o postavy jako o tváře a základní síť vztahů Demlova díla. 

Vedle nich se objeví tvář oslovená Pane (dokonce ani Kristus zde - v básnické 

prvotině kněze - není výslovně jmenován), je to postava Marie, jediná přímo 

pojmenovaná a oslovená, a němé tváře zvířat (kráva, kůň), v Notantur Lumina 

v rovnocenném postavení s lidmi. Celou knihou prochází motiv dítěte (viz jenom 
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frekvence v názvech několika útvarů knihy: Děti, Dítě, Hledá se dítě), který se však 

neustále proměňuje: dítě může být zároveň sestrou nebo dítětem betlémským. 

S němotou lidí kontrastuje řeč věcí (báseň Věci praví je dokonce přímou řečí 

věcí) a řeč přírody. Nejživějším, nejodstíněnějším a nejvýmluvnějším aktérem je 

v Notantur Lumina venkovská krajina. V řadě próz, jejichž tvar vyznačují už tituly 

Z mých Krajin nebo Pohled z mého okna, mluví příroda, živly, stromy, obilí, ptáci a 

hmyz. "Neživé" zde žije a soucítí s člověkem, dokonce člověku odpovídá: 

Sedím opodál mezi lesy a balvany - hory dokola, ale tak, že je vidět do dálek. Mám tyto hory 

rád - cella continuata dulcescit - ale mé hory, ach mé hory, ony jsou věrnější, než zdivo kláštera ... 

Mám i tyto lesy rád: ony má slova upřímně odpovídají ... A jakou láskou přirostl jsem ke skalám! 

Svou hlavu a své tělo kladu na jejich hlavu a na jejich tělo: ony mi neuhýbají. O mé hory, moje lesy, 

moje balvany! (Lumina) 

Ani v této knize nelze motiv vyvázat z bezprostředního kontextu. Motiv je 

něco komplexního: podstatné jméno nelze oddělit od slovesa (lesy odpovídají, skály 

neuhýbajz), bytost od pohybu a od života, věc od její řeči. Příroda hovoří explozivně, 

prudce (Z mých Krajin: "Světlo prýští ze všech věcí kol."; Básník: " ... a zjevila se 

země nová, čistá, zářící, jak vyšla z horečných dlaní Hospodina ... K věty srší, protože 

jim do kořenů bijí vulkanické vlny lásky. Květy se chvějí, protože jim dáno mluviti 

takjemnějako vůně a barva a tvar ... Květy se vymršťují jako tělo v slasti, blahem se 

vzhůru prohýbají. .. ") a majestátně (Pohled z mého okna: "Tam v dáli na obzoru 

klečí černý les, vroucněji nežli kdy k zemi přitisklý, vroucněji nežli kdy číš nebe 

uchvacující: ó hvozde záhadný, hvozde silný, kořeny jak drápy rozhrabávající 

staveniště hor, tam stojíš na poslední mezi mého pohledu: nad barevným tvým 

infernem je světlo dálek intensivnější.") Tato prudkost, intenzita a zveličení je vlastní 

pohledu dítěte. 

Často tu probíhá simultánně několik dějů naráz (Maria: "Maria, šel jsem kdys 

kolem tvých zahrad, I květy tvé rostly mi před očima, I sršící a bílé, ku hvězdám, I 

jež se k nim nahýbaly I dolů až na zem. [ ... ]; Dědictví: " ... je posázíme růžemi, jež 

padají samy, I bezděčně, za noci, v nastydlou zemi, a topoly, I které se chvějí, když 

polední vánek jde krajem I a vesmír se na chvíli zastavuje."; Probuzení: Ale ta 

zamlklá noc, I cizinka tichá, I záhadná, I pod černým závojem- I jak vyhodila od 
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pasu I svazek klíčů a blesků! ll Jediným rozžatá plamenem I všechna hned stavení 

hořela, I ptactvo se do nocí ztrácelo, I vracelo ... ) 

Zejména na slovesech se ukazuje dějovost Demlova stylu. V krystalické, 

zastavené, podobě, vyjádřené dějovými podstatnými jmény, se s přírodními ději 

setkáváme vzácněji, například v pásmu veršů Léto, ve které Deml experimentuje 

s vlastním jazykem. Maximálně se zde oddaluje naznačenému prozaickému stylu 

(například část Léta nazvaná Jitro: "Poslední zákmit svatého aspergilu noci. I 

Odstavené kaditelnice par. I Průvod zlatých baldachynů I z jeskyň I illuminovaných 

magnesiem a lilijemi. I Rakety tónů. A křídel. I Smích dětí.-). Pouze ve jmenném 

vyjádření je motiv samostatný, nezávislý na kontextu. 

V rámci převažujícího slovesného, dějového vyjadřování Prvních světel silně 

vyniká význam slovesa jest I býti. Co jest? Věci (Věci praví: "My neřekly mu ,,jak", I 

v nás četl vždy jen ,,jsme", I že v celosti nás pochopil, I my zcela mu se dáváme ... ") 

a Bůh (Básník: " ... Bůh jest, a já vidím, že jest."). Opravdu být je totéž co opravdu 

mluvit: "Ach, všechny věci tak zřejmě mluví, že se člověk rád odmlčuje, a naslouchá 

už jen slovům Božím." (Smrtelné ticho). Pro člověka je "býti" imperativ, něco, čeho 

je nutno dosáhnout: "Nestačí chtíti, ale nutno býti." (Lumina) 

Svět viděný v chůzi 

Jak dosáhnout onoho ,,jest", které vyzařují nebo "praví" věci a příroda? Notantur 

Lumina je svět viděný v chůzi. Lidé tu jdou (Poslušnost: "Zpět vráceni až k stínu 

dětství neprozkoumanému, I jdem bázliví; sem každý v slzách šel. .. "; Řeči 

bázlivých: "Slunečný den. Ticho jako půlnoc. Na kterou stranu půjdete? Zástupy 

jdou po návrších. Slyšíte píseň? Ach, moci se vyplakati! - Zpívají Beránkovi. -

Slyšíte píseň údolím? Zpívají Matce Milosrdenství. - A co květů všude zahořelo! 

Všichni, všichni, všichni jdou-- Otče!"), putují (Sen: "Mám vědomí, že putuji, já a 

mnoho lidí, na jakési místo zázračné, uprostřed zázraků. Někdo ví, kdy přijdeme a 

kam. Mám jistotu, že přijdem všichni za světla, slunce že nikdy nezmizí, nikoho 

nikdy nepotkáme, putovat budem po celou věčnost až na věčnost, a celá země, a 

oblaka, a všechno což jest, že se modlí. Snad je vidím, snad nevidím těch poutníků, 

ale mám jistotu toho, kterému pranic nemůže se stát: jde se všemi ... "), procházejí, 
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hledají (Z mých Krajin: "Prošel jsem zemi, nepropustil jsem člověka, abych mu 

nepoložil na čelo svou otázku když dřímal, prosil jsem zvířat, aby se rozpomenula na 

starou vlídnost, k zapomenutým koutům rodinných archivů blížila se má Bázeň, ale 

čeho hledala, na zemi nenašla ... "; Lumina - Rada básníkovi: "Tímto krajem projít 

chcete-li, I lsti nutno užíti, jsou domorodci zlí. .. "); vydávají se na cestu, chodí a 

zastavují se (Hledá se dítě: " ... vyšel jsem z města, abych hledal dítě, o kterém 

dávno nikdo nevěděl a s jehož ztrátou vlastní rodiče se málem smířili. A přece, 

podivno, když jsem se vydal na cestu, abych hledal ono dítě, o kterém dávno nikdo 

nevěděl a s jehož ztrátou vlastní rodiče se málem smířili, ti kteří mne tenkrát 

potkávali, bez ustání mne přesvědčovali o přemrštěnosti mého počínání. N evěda si 

jiné rady, chvílemi jsem se zastavoval a ti, kteří nepřestávali mluviti v chůzi, neměli 

co říci, když jsme se zastavovali. Na takových místech jedni usnuli a jedni začali 

křičeti."), přicházejí (Poselství: "Ty, který přicházíš, Cizinče, nic se nedívej, 

milujeme nepřekvapené. Jdeš z minula?"; Pravda: "K mudrci Antisthenovi přišel 

mladý muž, jménem Diogenes a prosil, aby ho přijal za svého žáka ... "), blíží se 

(Lumina: "Ti, kdož se blíží k osamělému, přinášejí poselství velikého významu pro 

celou zemi."), ale také odcházejí a nepřicházejí ke skutkům (Smrtelné ticho: "Není 

jiné cesty k umění a jiné k životu. Nikdo z těch, kdož odcházejí ke svým dvorům a 

spřežením a ženám, a nikdo z těch, kdož po celý svůj život pro samou opatrnost 

nepřicházejí ke skutkům ... "). Překračují hranice (Sen: "Překročil jsem hranice 

země."), anebo jen chodí kolem (Věřím: "Kolikrát chodil jsem kolem svatých Textů 

s takovým zájmem, jako písař kolem motyky. Ale najednou- věc opomíjená stala se 

středobodem světů ... "). Jdou na smrt: (Píseň: "Po skalnatém pohoří a cestou 

neznámou I a kryti tmou I hrdinové, bratři moji, I zasvěcení témuž boji I na smrt 

jdou.") 

Putující něco nese (Druhý: "Neseme ve své duši krásu měsíčních nocí letních, 

něhu jejich stínů, oživení jejich prostorů, splynutí nebe a země a všech zářících 

světů, stlumení kroků na cestách načechraných rosou - bolest Noci ... "), ale zvíře, 

bytost mezi přírodou a člověkem, i na cestě pracuje, táhne lidský náklad (Láska: 

" ... potkáme ... na císařské silnici koně, táhnoucího, krok za krokem, těžký 

náklad ... "). 
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Portrét-setkání 

Člověk na cestě za chůze potkává druhé lidi a zvířata. A to je také cíl směřování 

těchto próz, spolu s "býti" a smrtí: setkání (Dítě: "Ty dítě, které potkal jsem I v své 

cestě jako náhodou, I zda vzpomeneš si na to setkání. .. "; Láska: "Duše poraženého a 

zahanbeného odchází k těm, které pro vás opustil.. .. Jaké štěstí, jaké shledání!"; 

"Zastaveno jest slunce ... " : "Na této cestě když dva se potkají, potkali se na věky."). 

Potkat se s druhým je touha a sen (Hroby: "Potkati duši, která by byla půdou mým 

snům, I která by byla ozvukem mých kroků ... "). 

Právě v Notantur Lumina, kde nemluví lidé, ale příroda a Bůh, vyniká portrétní 

technika, kterou Deml uvádí své dosud němé a nepojmenované postavy na scénu. 

Nedozvídáme se, jak se daná bytost jmenuje ani jak vypadá a jaké má vlastnosti

spolu s básníkem se s ní na cestě setkáváme. Je to portrét-setkání: ocitáme se 

v blízkosti člověka a sledujeme jeho pohled. Sestra ve Znamení ve snu "Přišla a 

usedla naproti mně. Byla maličká jako dítě čtyrleté, ale když se na mne dívala, 

zamrazilo mne moudrostí věků, že jsem se tajeně chvěl". Podobné je setkání 

s matkou v próze Sen: "Hle, Matku zřím, tvář ubledlá jak luny transparent hořící 

v záhrobí: pohlédla na mne! Ne víc než vteřina: však i ta, jakby jí byla za celý život 

darována ... Jdouc cestou za ostatními, jdouc a zpívajíc, zahalená: pojednou stoupla 

na hladinu tůně -pohlédla na mne -ne víc než vteřina- a tak mi zmizela ... " 

Postavy zde téměř bez výjimky mluví pohledem (Jediné slovo: "Naposledy 

řeč bude přesná a krátká jako řeč matky, která mluví pohledem.") a řečí těla 

(Znamení ve snu: Ale pojednou smekla košilku se svých vyhublých ramen, a 

vypravovala pomalu, jak horní část těla náhle jí zkvetla ... Stále se na ni dívám: -

tělíčko zřejmě hnisalo - - od ramenou a na loktech bylo podlité, načervenalé jako 

zoraná země zapadajícím sluncem do temna ozářená, a na něm bílé, čisté skvrnky, 

nemoci květy, jakoby onyx v karneolových ramínkách sestřičky mé.), postojem- ne 

slovy. 

Stejnou technikou autor zobrazuje i krávu (Dialog bezpochyby smutný: "Tu 

moudrost mám já od krávy; já držel ji, a ona pásla se, si nevšímajíc mého provazu, ni 

světa kol, ni nebe nad námi - však květy trav, let ptáků slavnostní, skal zrna 

krystalná i nebes azur závratný: se zrcadlilo v jejím oku nehybném ... Já držel ji, a 
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ona pásla se (my byli přátelé, z nás žádný nemluvil) -já za ní šel a tonul v rozkoši, 

když v kožich trávy nořila svou tlamu širokou, vždy dál, vždy dál -já za ní šel, tak 

tiše, pomalu, bych nevyrušil ji- a k večeru, když stíny víc se dloužily a jako ruce 

duchové se kladly v zlatá lože západů: to byly stíny mé a její velikosti tajemné ... ) a 

koně (Láska: ... potkáme ... koně, táhnoucího, krok za krokem, těžký náklad, a 

nevím, střetly-li se naše pohledy, a co se stalo -já ho poznal. !Proč hříva jeho a 

všechna srst' jako zlatem září? Proč jeho dech, jevící se parou u nozder, ještě z dálky 

mne hřeje neodolatelnou něhou? Oko jeho, s modravým odstínem žíně - tuším 

k svému ohromení a blahu: je rozpjatá, na všechno odhodlaná, vyčkávající, mlčící 

hladina lásky.) 

Člověk se tu s druhými bytostmi setkává pohledem, ne dotekem ani slovem. A 

mluví tělem, tělo je jejich slovem. Tak mluví nakonec i květiny a ptáci: 

Květy srší, protože jim do kořenů bijí vulkanické vlny lásky. Květy se chvějí, protože jim dáno 

mluviti tak jemně jako vůně a barva a tvar ... Květy se vymršťují jako tělo v slasti, blahem se vzhůru 

prohýbají, a každý jako číše lásky a smrti, jako kahan nepohnutého, zlatě azurového plamene a jako 

obličej ztraceného dítěte: Máti!? - - -. Ptáci mají ve svém letu cosi tak podivného, jakoby objetí 

útlých, zduchovnělých loktů, a ve svém zraku pohled květin a pohled zarosených očí němých, a ve 

svém hlasu jiskření cukru a dlouhé vlasy větru táhnoucího přes hory z Vlasti, vlasy paprsků z měsíce a 

duhy- a jejich tělo jakoby právě odpovídalo jejich hlasu, a jejich hlas jako by bylo jejich tělo, sražené 

přílišnou něhou- (Básník) 

Krajina, nasvícení, perspektiva 

Krajina a celá země v Notantur Lumina jako by také směřovala vstříc setkání, k bytí 

a ke smrti. Často se vylidňuje (Probuzení: "Nebylo na světě lidí. .. "; Sen: "neviděti 

člověka ... "; Básník: "A řekl bych, že není lidí. .. "). Někdy zuhelnatí a vymře 

(Z mých Krajin: "A tenkrát všechno, co rostlo a bylo zelené, obrátilo se v uhel. A 

světlo, které přicházelo s vrchu jako snopy a jako políbení neviděných úst, rozlilo se 

celou athmosferou a zaplavilo zemi,- jež se prostírala do nekonečna,- zahrada, kde 

vymřely všechny hlasy a kde jenom oči ještě žijí a myšlénky jsou jasnější než světlo 

a touhy přicházejí na svět bez bolesti, pro svou svatost, a kde neviděti ani zvířat ani 

člověka a ani klenbu na nebi: jen dole, hluboko pod námi, ta vegetace zčernalá, 

rozměrův obrovských, však hrůzu nebudí: je odstíněna zlatem a snad jen proto zde, 
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by zraky naše, milostnosti nemluvňat, měly se kam podepřít a někde odpočinouti ... 

A uprostřed, mezi podnebesím, z něhož se lilo Světlo, a nad pevnou zemí, která se 

zdála zuhelněným mořem života, tam plakala naše Láska, všechno vidoucí, a naděje 

naše jásaly, že to slyšeti bylo od končin do končin ... ; Sen jeden svítí: "Takže jednou, 

za jasného dne, uviděl jsem město, které leželo přede mnou, jako město mrtvých. 

Nebylo lidí, nebylo zvířat, rostlin, slunce. Všechno bylo strnulé ve věčném 

zuhelnatění, všechno zlatově černé jako němé pohoří po vykonaném soudu 

všeobecném ... Neb tato Smrt prostírala se za všechny obzory, i viděl jsem zemi 

dokonale prázdnou a dokonale tichou. Obloha jakoby ustoupila, a ze všech propastí 

Nekonečnosti lily se na zemi zlaté pruty světla všechno přesně ohraničujíce. Všechen 

tuk a všechna šťáva stvoření byly vyssáty do poslední krůpěje, ač vody zůstaly na 

svých místech země.), jindy sama umírá, je pohřbena (Vpád Samoty: Vzrůst bylin 

všech je tajůplně zastaven- I či nové potomstvo má matka Zem? I Jak fialová dlaň se 

týčí lopucha, I co řapík, céva lupenů, to bílý vztek, I jenž zmiji zatajil; je 

magnetisován I trs veškerý v úst zakřivený tvar. I Van větry svůj sem neposílají, I a 

obloha, tvář paní zsinalé, I jak po tragickém skončení I den čtvrtý dána v katafalk- I 

ticho na nebi i na zemi ... ), vstává z mrtvých (Nová země: ... země zamyšlená jako 

černým suknem postřena, I a z životů všech, silou nebojácnou dřív I a barvou 

bezvědomě hýřících, I dnes nový život, tajemnější vstal...). Ve své rajské, 

"nadzemské", přátelské podobě rozpíná náruč, směje se na člověka (Smrtelné ticho: 

"Z tisíců po jednom vcházejí někteří otvorem svého hrobu a vodí posluchače tam, 

kde jen světlem se mluví: země přátelská. Radost tu ševelí ze stromů jak hudba 

vzdálených harf, v pramenech skáče na břehy jako smích dětských rtů, tryská 

z vodopádů, z tlam zvěře, sopek a západů, rozpíná svou náruč blankytem, zasedá i 

nejposlednější obzory a tam, kde už netoužíme ničeho viděti, směje se na nás nebem, 

jako zralý plod do červánků rozpuklým, a v dálkách kývá azumými mlhami."). 

Tento kruh mezi zrozením, umíráním a zmrtvýchvstáním tvoří postupně hlavní 

děj Notantur Lumina. Právě zde Deml bohatě čerpá ze zdrojů literárních, od Březiny 

a z Písma. Je to velmi odlišný postup proti Slovu k Otčenáši Františka Bílka a 

Homiliím, kde se Březinovo a biblické slovo vyděluje v citátech a kde je autor 

vykládá, vytváří odstup -různé hlasy se pak setkávají a skládají v jednom slovu, 
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motivu Gako hvězda). A však v Notantur Lumina jako by se autor zrušit hranice mezi 

"tvé" a "mé", "původci" motivů zůstávají většinou skryti. 

Nezdůrazňuje se tu literárnost, ale bezprostřední zkušenost: země viděná na 

vlastní oči a slyšená na vlastní uši. Například v Pohledu z mého okna země odpočívá 

a jako jeden z mála aktérů přímo promlouvá (Pohled z mého okna:" ... země, na loži 

prosincovém prostřená, hned naproti mému oknu, jaká tajemství mi neprozřetelně 

mluví v polosnu! "Plody jsem vydala, nakrmila člověka zvěř, teď 

odpočívám,vysílená a spokojená. Ničeho jsem si neponechala. Poslední svěžest a 

barvu vyleptal liják, vypil mráz. V sadech jsem listí spustila, žaluzie zelené, a člověk, 

zaclověný dříve mými barvami: teď vidí do dálek ... "). 

Demlova země a krajina v Notantur Lumina je stejně jako jeho věci, kameny, 

hvězdy, rostliny a zvířata živá, organická a tělesná bytost. A jako takovou ji 

poznáváme právě až v celku knihy, spojením obrazů, které si v jednotlivých fázích 

(básních nebo prózách) odporují Gednou je země mrtvá, jindy plná života). Smrt jako 

strnutí všeho pohybu a zvuků, záření světla, zášlehů ohně, závanů větru v krajině této 

knihy se stává výrazným předělem, zastavením. 

Už v Hradu smrti (1912) se obrazy země-bytosti, která je mrtvá ("země jest 

mrtva!"), pohřbená ("Svýma tělesnýma očima spatřil jsem ohromné máry, na 

ramenou hnusných vln nesené tempem pohřebního ritu z města středem krajiny ... "), 

zuhelnatělá(" ... jest to jediné město světa; jest černé, vyschlé, ponuré, jako by bylo 

vykopáno ze ssutin biblické potopy, již ve stavu zuhelnatění, stojíc nyní vyjeveně 

uprostřed nekonečných lesů, v nichž se pálí milíře.") a proměněná a ozářená 

("Tam, kde obzor stýkal se s oblaky západu, vídával jsem město o tisíci věžích, 

vytesané čistě jako z nebeských skal, a ozářené mocným, ale tak objemným světlem, 

že nebylo třeba přivírati oči ... "/; tedy obrazy, jež čtenář v Notantur Lumina sledoval 

odděleně, koncentrují a tvoří souvislý děj. 

V Notantur Lumina se však s každou prózou nebo básní mění perspektiva 

toho, kdo krajinou putuje, a mění se i světlo, které je rovněž živé a pohyblivé: 

"Obloha jako by ustoupila, a ze všech propastí Nekonečnosti lily se na zemi zlaté pruty světla 

všechno přesně ohraničujíce." 

5 Citáty v závorkách v tomto odstavci- viz Můj Očistec, Demll929/1996: 31-37 
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Tak jako světlo v určité chvíli všechno přesně ohraničuje, má i člověk vjemy 

ohraničené momentální perspektivou. Každý krok však perspektivu mění, a to je 

další zdroj proměny. Vědomí o momentální perspektivě vyjadřuje próza Věřím: 

"Vězme, že jisté věci zdají se nám proto studené, že jsme mrtvoly- a tmavé, že jsme 

temnota. Když jednou při východu slunce šel jsem krajinou, napadlo mi toto: jsem ve 

světle, protože jdu po výšině. Kdybych se najednou objevil tamhle pod horou a řekl 

hajnému: věříte, že jsem dnes viděl již slunce? řekl by: může být, šel-li jste tamhle po 

vrchu. I Nic jiného nepraví víra a Církev a Kristus: "Věříte, že jsem viděl slunce?" A 

já věřím." 

Podobně Demlův čtenář, přistoupí-li na dílo jako putování, tuší, že se vzdaluje 

nebo přibližuje centru, ale také může věřit, že některé věci a lidi bude potkávat znova 

-jednou "ve špatném" světle, podruhé v "dobrém", to nezávisí na vůli vypravěčově. 

Tuto krajinu lze přirovnat kjaponské zenové zahradě: živému komplexu, který je 

symbolickou miniaturou světa. Každá rostlina, kámen a skutečnost tu má své místo a 

při každém kroku návštěvníka i změně počasí, denní i roční doby se viditelně 

proměňuje. 6 Pohyb živou krajinou s nestálým světlem i atmosférou umožňuje vidět 

rozmanité útvary knihy v jejich souvislosti a zároveň proměně. 

V bohatství života (pohybů, dějů), který v Notantur Lumina není pouze 

konstatován, ale ztvárněn slovesnými prostředky, vynikne důsledně organický, 

kontextový ráz Demlovy poetiky a s ní i problém jejího analytického popisu. 

Vytrhneme-li jeden obrat, je to, jako bychom bychom zkoumali ruku nebo nohu 

oddělenou od těla. "Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů,"7 lze říct o jednotlivých 

útvarech knihy Notantur Lumina. Představa motivu jako hierarchické jednotky, nad 

kterou stojí téma, neodpovídá celku. Návratné motivy totiž přecházejí do titulů 

jednotlivých částí knihy (například Světla, Sen, Děti, Nová země, Venkovu; 

abstraktní Poslušnost, Pravda, Láska). 

6 Autorem přirovnání je Katsuhiro Iwashita (ústní rozhovor). Ani tato paralela není náhodná: Jakub 
Deml v korespondenci s Balcárkem píše nadšeně o Lafcadiu Hearnovi, autoru knihy povídek a úvah 
Průhledy v neznámý Japan (Hearn 1911 ). Japonské buddhistické a šintoistické tradice v Heamově 
podání básníka zřejmě oslovily. V doslovu k legendě Život svaté Dympny pak přímo ("Pro Lafcadia 
Heama miluji Japan.") i nepřímo (například japonským slovem kokoro- srdce, duše, které v Demlově 
vyprávění vyslovuje kuřátko) na Heama, Japonsko a jeho duchovní tradice odkazuje (srov. Deml 
1912a:22-33) 
7 I. list Korintským 12, 14 
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Motiv se takto proměňuje v útvar. V Notantur Lumina je takovým 

samostatným útvarem sen (viz názvy Sen, Znamení ve snu, Sen jeden svítí), světlo 

(Lumina), slovo (Jediné slovo, Zakletí slov), setkání (Setkání), krajina (Z mých 

Krajin, Pohled z mého okna), jsou tu i jiné "žánrové" tituly jako Poselství nebo 

Píseň. Popření hierarchie, které bylo možné vysledovat už ve Slově k Otčenáši, nutí 

čtenáře k hledání jiného řádu. 

Slovo 

Přestože v Notantur Lumina mluví vše jiné než lidé, je i zde zásadní motiv slova. To 

ukazují už názvy obsažených próz Slova (v Prvních světlech přejmenovaná na 

Zakletí slov) a Jediné slovo (nepřímo také Řeči bázlivých a Dialog bezpochyby 

smutný, Věci praví). Slovo se nejednou objevuje i v názvu Demlových knih: Hlas 

mluví k Slovu (1926), Slovo k Hudbě pramenů (1932, tato stať je však už z roku 

1903), letáků Slovo k přátelům a Slovo administrace Šlépějí (1934) a stálo už v titulu 

jeho první knihy Slovo k Otčenáši Františka Bílka. Fakt, že pro Demla bylo Slovo 

v titulu klíčové, dokládá i jeho nezveřejněný dopis Bílkovi z doby, kdy kniha 

vznikala: 

Babice, p. Lesonice u Mor. Budějovic 2. IX. 04 

[ ... ]Titul pravý a původní, můj: "Slovo k "Otčenáši" Františka Bílka". Lutinov ale mínil, že by 

vhodnějším byl nápis širší.: "Modlitba Páně", a také tak mou knihu stále anoncuje. Přece však na 

straně první našeho díla můj nápis ponechal: "Slovo k. .. " I v této věci rozhodněte, Příteli, Vy Sám! 

Neboť vím, že každý z obou nápisů je pro Vás novým, samostatným thematem. Vy víte. A Lutinov 

symboliku mého názvu nechápal! "Slovo k Otčenáši Františka Bílka." Dobře jsem si tato písmena 

rozmyslil. "Slovo"! to má přece svůj význam nahoru i dolů- je to vznešenost, ale i nepatrnost. Bůh a 

- člověk. A přece Bůh: v tom, co je dobré. A přece člověk: tam, kde je smrt a mlčení. A pak- není to 

pablesk myšlenky sv. Jana: Na počátku bylo Slovo ... ? Lutinov neviděl! A pro ten význam, který já 

tam položil, chtěl jsem, aby těch pět písmen (rány Kristovy) bylo vytištěno jinak, význačněji ... "Slovo 

k Otčenáši Františka Bílka. A pak, dobře jsem uvážil: v titulu knihy musí být i Vaše, celé jméno- tak, 

aby je opakovala staletí, aby je aspoň byla nucena slabikovat, když je pro ně příliš těžké ... Chci je 

hodit světu jako plamen a jako rozkaz, jako meč- "pochodeň Neronovu"- světu i sobě, můj drahý! 8 

Deml si byl jasně vědom duality slova, jeho "vznešenosti i nepatmosti", jeho 

božské i lidské stránky. Směřuje ke slovu jako myšlence vyjádřené v Evangeliu 
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svatého Jana. A "těch pět písmen (rány Kristovy)" má být "vytištěno jinak, 

význačněji". V tom se ukazuje také Demlova vědomá práce s odlišením, zejména 

vizualizací toho, co je podstatné. Vyznačování motivu slova jako vertikály knihy 

všemi dostupnými způsoby je patrné v Notantur Lumina. Němota lidí v knize 

umožňuje (ale také zcela přirozeně nutí) předvést slovo bez významu: vizuálně 

(próza Iniciála: "Otvíráme-li ústa k slovu, hvízdají zámky mlčení, vlivem atmosféry 

zrezavělé, a propouštíme-li slovo: jako projektil na povel poslaný, v bledém 

rozechvění těla ze všech baterií...), zvukově (próza Sen: " ... jako by slova, jež 

zvěčnělí nemohli říci a modlitby, které kdy říkali v zapomnění, se přeměnily, zakleté 

ve slova země; šuměly v korunách lesů - velebné - plakaly barvou ornice -

výstražné a kajicné - poučovaly silou a vzdorem balvanů: věčné, moudré, 

prorocké ... "), hmotně (próza Láska: " ... slovo, jehož jsem měl plná prsa až 

k zoufalství, marně by zápasilo o svůj výraz ... ), prostorově (Lumina: "Pozdravuji 

vás /pomyslete si, uprostřed slova se láme hlas/ a děkuji vám /pomyslete si, uprostřed 

slova mrtví vstávají/."), v pohybu (próza Sen jeden svítí: "Slova pronesená ve 

vzdálenosti pěti, šesti hodin sedala na větve parku, kterým jsem chodil, jako ptáci, 

létala vzhůru jak rakety andělských křídel, a nebylo tvora uprostřed tvorů, nebylo 

věci v náručí Nekonečnosti, aby mi nezvěstovala poselství, jen mně odeslaného ... "), 

tělesně (próza Sen jeden svítí: "Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co bylo 

částí, stalo se celkem, slovo tělem") a živě ("Zastaveno jest slunce a jeden den 

učiněn jako dva": "A větrů van, šlehající o jeho nohy jako vlny moří, přináší mu jeho 

vlastní slova i odtud, kam nikdy nevkročil, jako poletující jehnědy stromů, jichž 

nesázel, ale které se množily už samy sebou. Slova, cisterny živé, jichž nemohl 

vyčerpati, věty, jež stokrát napověděl a nemohl domluviti, lesknou se v slunci jako 

nepřetržitá síť vodních oblastí a rozlévají se pod oblaky jakoby rozhoupané zvony 

všech věží a kathedrál a prsou vstupovaly na nebesa ... ), ve hře (Nová země: "Ústa 

otevřená k blahořečení se bleskem zavřela, I slova radostná jak děti v hrách, zas do 

duše se vrátila ... "). Se slovem vtěleným, živým, zpívajícím, mluvícím se lze 

v knize setkat opakovaně, nejintenzivněji právě v próze Slova (v Prvních světlech 

nazvané Zakletí slov): 

8 Slova vyznačená kurzívou jsou v Demlově rukopise podtržena 
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Slova (Z mých Krajin) 

Ze všech věcí se zachvíváme. Přes města, kde jsme se komíny vyzpívala, nese nás vítr do zrnatých 

niv, tam v rozpustilosti mícháme vůně a rozvlňujeme barvy, šeptáme v osinách klasů do snění charp, 

jež vzburcovati usiluje červeň koukolů a máků prchlivé výkřiky čičorečky. 

Lesknem se na krovkách sluníček, jež tichounce letí do blankytu jako průsvitavé, z vnitřku 

ozářené, liliputánské vzduchostroje v klidu kolosů řízené pevnou, neviditelnou rukou kormidelníka. 

Modro nebes, křídovou bělost oblaků, zeleň lučin žhoucí drahokamy všech barev, křišťál 

potoků i rybnatý jich puch slíváme v polyfonii do sebe zaklesnutých tonů, v níž i lidské srdce se třese 

a omdlívá. 

Se svahů borovnatých stékáme umdleným oddechem pryskyřice. 

Naše zvěsti strom stromu podává, tráva i květy na hrobech je šumí, skřípavým sténáním 

hřbitovů i hlaholem svátečních zvonů nesou se přes vesnice, však vězní je pevně stisknuté rty skal: jen 

svými boky ošoupanými tisíci nohou na veřejných cestách všedně o všedních návštěvách povídají. 

Tajemství naše nesmí nikdo vyslovit: ve výších skřivan se rozhlaholil, ale zvěsť jeho 

nerozletěla se ani na hodinu. Tisíce jiných zpívá, jakoby jeden pod celým blankytem zpíval. Tisíc jich 

vzlétá, tisíc jich do stébelných prutů padá, v rodinná hnízda. Vzlétá, oči zavírá - vzlétá, se zrakem 

úzkostlivým padá. 

Nejsme vysvobozena. Zakleta jsme do větru a do světla. Psanci, bloudíme vesmírem, miláčci 

výšin i hlubin dokud své jméno neprozradíme. Ale i odkopnutá, nepřestaneme zvonit a hřát od věků 

do věků. 

A zemřeme s výčitkou na rtech svým sestrám. A naše smrt bude jako světlo, které odchází 

s vrcholků hor při západu slunce; a toto bude poslední jeho gesto: sestřičky, vy jste nepromluvily, vy 

jste nepromluvily, vy jste nepromluvily ... 

Slova mluví a jsou zakleta. Vyčítají svým sestrám, že nepromluvily. O 

člověku, věcech, Bohu přitom platí: opravdu být znamená totéž co opravdu mluvit. 

Podobně jako u jiných motivů se zde setkáváme se slovem v jeho pseudoexistenci, se 

slovem, které nemluví, neděje se. Podobně, jako tomu bylo u hvězdy, lze slovo 

znehodonotit Gako v citátu z Thomase Carlyla v próze Básník: "Zkamenělá a každý 

náš pojem zabalujíc jako skořápka, obklopuje nás kůra podání, zkazek, pouhých 

slov.") a odcizit se jím (Lumina: "Jistí lidé jsou na světě proto, aby nám řekli jediné 

slovo: delikatessenhandlung."). 

Slovu stále hrozí znehodnocení a zakletí, a přitom se má vtělit a člověk tomu 

musí být nápomocen- jako ten, kdo mluví, i jako ten, kdo rozumí a slovo předává 

dál. V Notantur Lumina autor je opět formulován úkol: 

Jediné slovo 
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Mluvil jsem s lidmi a poznal, že chtějí slyšeti něco veselého. Všichni byli bojácní, a když se k nim 

přibližoval prorok, napřahovali ruce jako slepci. Byli opatrní. A nezazlíval jsem jim tuto opatrnost -

byli často oklamáni. Tolikrát s rozepjatými perutěmi svých duší rozletěli se v temnotách k světlům: 

byli popáleni a ochromeni. Miloval jsem tyto upřímné a řekl sám k sobě: stojí za to, neproklínati a 

přestat mlčeti. Stojí za to, zapřít vlastní zklamání, a srdce ať mluví i na kříži bratrské nedůvěry- a 

potom mlčeti. Mlčeti a pykati: snad toto naše jediné slovo jednomu z tisíce našich bratří dodá odvahy, 

a on také řekne slovo. Jeho slovo probudí zase jiné slovo, v nás i u jiných - a tato země naposledy 

rozhlaholí se slovy, která všechna budou jako teplé vánky pokoje a radosti, a všechna podobenstvím 

Vtěleného Slova ... 

A všichni budou přesvědčeni, že se nejedná o světské zlepšení nějakého cechu, ani o hru 

sportovní, nýbrž o věci, které se týkají všech ... A naposledy nebude možno mluviti řečí, která nic 

neznamená, protože jest dětským žvatláním, a nebude nutno mluviti řečí, která zakrývá, protože 

nebylo důvěry. Naposledy řeč bude přesná a krátká, jako řeč matky, která mluví pohledem. 

Motiv "mlčeti a pykati" ukazuje, že pronesené slovo je pro svého původce 

zdrojem utrpení. V této souvislosti se opět objevuje motiv neporozumění, které je 

pro básníka zdrojem samoty a zatracení: 

RADA BÁSNÍKOVI. 
Tímto krajem projít chcete-li, 
lsti nutno užíti, jsou domorodci zlí: 
a slovo, jemuž ihned nerozuměli, 
to nikdy neodpustí vám -
jste sám! 

(Lumina) 

Opět, ale nepřímo se apeluje na čtenáře: Slovo nemůže žít, aniž bychom ho 

přijali (próza Druhý: " ... slovo naše teprve tehdy, je-li balsamováno krví přítele a 

pohřbeno v jeho srdci, jest uchráněno před zkázou a před znesvěcením, a teprve 

tehdy, je-li rozdáváno rukou třetího, nezahanbuje, a duše je přijímají."), aniž bychom 

mu věřili (Věřím: "Kolikrát chodil jsem kolem svatých Textů s takovým zájmem, 

jako písař kolem motyky. Ale najednou - věc opomíjená stala se středobodem 

světů ... Zdá-li se nám, že v slově, a tudíž v Díle Božím jest něco nepotřebného a 

nízkého, či zdá-li se nám zbytečným Slovo celé: věřme raději své únavě, než bychom 

nevěřili Slovu-jděme se vyspat.) Takové slovo je dílem Božím (příkladem jsou zde 

svaté Texty, tj. Písmo; jiným příkladem může být sentence z oddílu Lumina: "Ti, 

kteří chválí kazatele, vymykají se slovu Božímu."), na kterém se člověk podílí prací 
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(próza Věřím: "A nečiňme rozdílu mezi slovem psaným a konaným, dosáhneme 

stylu a posoudíme styl."). 

Slovo se musí vystavit nedůvěře, ukřižování (Jediné slovo: "Stojí za to, zapřít 

vlastní zklamání, a srdce ať mluví i na kříži bratrské nedůvěry - a potom mlčeti. 

Mlčeti a pykati: snad toto naše jediné slovo jednomu z tisíce našich bratří dodá 

odvahy, a on také řekne slovo), smrti (Druhý: "Ale símě, které neumřelo v zemi, 

plodu nevydá, aniž vzejde. Větší význam nežli kniha má- slovo."). Slovo utichlé, 

mrtvé se proměňuje v sen (báseň Hroby: A dnes, kdy všechno již mlčí, I a slovo je 

slavný sen mrtvých, I ptám se lehkého slunce, letícího nade mnou: I Byl to sen 

marný?). V tomto souhrnu už je zřetelné, jak intenzivně slovo u Demla sytí nejen 

životem, ale i texty. Jeho pojetí slova má základ v evangeliích (Slovo vtělené, 

ukřižované), a myšlenkově i motivicky koresponduje i s Březinovým dílem. 

Například Březinův esej Smysl boje opět navazuje na Prolog Janova evangelia: 

"Každé slovo, které padlo až do živých hlubin našeho nitra (a často léta trvá tento 

pád), nutně, zákonem pravěkým jako početí světů, zápasí, aby se stalo tělem."9 Esej 

přímo nazvaný Slovo obsahuje formulace jako "v tisíci zápasících jazyků roztříštěné 

jediné slovo", "ztracená jednota slova" nebo "dílo živého slova dokonalého"10
. Sama 

myšlenka jednoty, organického růstu a obnovy slova ("Jako kůra ve varu růstu 

praskají slova, odlamují se a a odpadávají a nová tvoří se pod nimi, dle jednoho 

zákona, v jednom slunci") i motivy jako řeč-tělo ("i naše tělo je řeč a mluví strašlivě 

každým svým údem, každým gestem, mlčením i vášní, nemocí i smrtí"), "tajemná 

řeč věcí", řeč "vod, lesů, bouří, větrů, tvorstva", "řeč živlu" prostupují esej Jediné 

dílo ll. 

Zakletí slov či "ztracená jednota slova" spočívá v jejich arbitrárnosti, 

v oddělení slova a faktu, které odporuje vtělení. Slovo u Demla však směřuje ke 

zrušení arbitrárnosti. Později se to projeví například v básníkových 

9 Esej z pozdějšího souboru Skryté dějiny (Březina 1989: 87) vyšel podle vydavatelské poznámky 
Petra Holmana poprvé samostatně ve Volných směrech v roce 1906 
10 Esej ze souboru Skryté dějiny (Březina 1989: 133-143) byl však poprvé otištěn až v roce 1931 
11 Esej ze Skrytých dějin (Březina 1989: 69-74) Březina poprvé publikoval v roce 1905 ve Volných 
směrech 
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etymologizacích. 12 V Notantur Lumina především v proměnách významu, v pohybu 

téhož slova různými kontexty. 

Demlův Slovník český 

Deml ke slovu tak jako k věci "přichází z několika stran". Jeho specifický přístup ke 

slovu demonstruje Slovník český, roukopisný sešit z autorovy pozůstalosti13 • Jde o 

sešit s abecedními rubrikami Gako má adresář nebo telefonní seznam), do nějž si 

Jakub Deml zapisoval slova a obraty z četby. Začíná slovem aspoň, končí slovem 

žal. Zápisy obsahují většinou slovo a k němu výpisek: nejčastěji z Erbenovy Kytice, 

ale i z národních písní, odkazy na Sušila a Bartoše, výpisky z Kuldy, Jungmanna i 

Merežkovského. 

Sešit není datovaný. Ale vzhledem ke zdrojům výpisků se lze domnívat, že 

vznikal v roce 1912. V jednom z dopisů P. Evermodu Balcárkovi z 6. května 1912 

Jakub Deml píše: "Tyto dni stále jsem studoval češtinu, a tak jsem probral celou 

Erbenovu "Kytici" a kus "Bartoše"."14 V září téhož roku si pořídil Jungmannův 

slovník, jak vyplývá z korespondence s Březinou (Deml 1933: 79). Sešit později 

sloužil jako adresář subskribientů, takže po výpiscích slov následují zápisy se jmény 

lidí, kteří si objednali knihu, s poznámkami, kolik a kdy za ně zaplatili. Tyto zápisy 

se týkají knih vydaných od roku 1917 (např. prvních Šlépějí, Prvních světel). 

"Slovník" tedy nejspíš vznikal v roce 1912 a ne později než roku 1917. 

Na slovníku ihned zaujme jeho nesystematičnost. Mísí se tu výpisky, které by 

správně patřily do různých slovníků. Jako ukázku takové řady uvádím první dvě 

strany s písmeny A a B: 

A 

Aspoň "při nejmenším snad potěšíme" (Záhořovo lože, 29) 

Asi. Nějaké čtyři muzikanty 

Ach. Bůh polituj! (Vodník, 93) 

12 O Demlových etymologizacíchjako o zdroji humoru a zároveň principu, kterým se překonává 
dualita slova, píše Rostinskij 1981: 136-140 
13 Sešit je uložen v LA PNP v obálce nadepsané Slovník český 
14 Rukopisná korespondence, uložená v LA PNP v Praze 
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B 

To~ v oči. Vím, nač biješ. 

Koho oči bolí, nechoď do mlýna. Sestru bolí hlava. Bolí mě zub. 

Bojem koho utkati. 

Šli jsme bok lesa. 

jazyk náš nemalé porušení bral (Bartoš) 

běžel nemeškaje do paláce 

Nerozkládaje déle, převezl ho na druhou stranu 

Beudeuten: ptal se, co by to bylo 

Boj: Turci město vzali. Boj bráti, vzíti = bojovati. 

Porážku, ránu smrtelnou vzíti. Dali se do sebe. 

Dal se do psa. Sedlák se dal do pacholka (vadil se). 

Sbírají se k boji . 

.fui_byl jak pilen, přece nevydělá, čeho potřebuje. 

Bychom všecko to měli, přece nám nestačí. 

Byste"""" 

Býti. Myš jest malé zvíře. Jordán jest řeka. 

Kdo přišel, byl bratrem a sestrou. 

Lež nikdy nemůže dobrá býti. Mnohým 

znám býti nehledej. Brána byla úzká. 

Starý přítel nejlepší. 

Ujel pryč, když mě doma nebylo. 

Není koňům ovsa, není sena. 

Ještě ho tu není. 

Tenť jest jediný syn své matce. Podle srs

ti psu jméno. Však ještě není všem 

dním večer. Kdy těm hádkám bude konec? 

Blud.Dali se v předešlé bludy a hříchy. 

Bitka.Dali se do bitky. Dali se do sebe. 

Bůh. Dali si s Bohem, dali si dobrou noc. 

Bílý."co se bělá v lese" (Poklad) 

Barva: hoří to jasno běle, zaplává rudo-

skvěle (Poklad). Něco se černá mezi 

bílými (Štědrý večer Erbenův v 95. verš.) 

Bol: co ji tolik hoře stálo (Poklad, 498) 

Blízkokostela (Svat. košile 138) [anebo, 38 ? ] 

Bohatství: Nic se, má milá, nic nehoj! 204 

Veseloť u mne, všeho hoj! 205 
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"v královském hradě bude hoj" (Zlatý kolovrat 77) 

Blízkost. "přede dveřmi štědrý den" 

(Erben, Štědrý den, verš 22.) 

Blíže. Na zemi padá k stařečkovi blíže (Záhořovo lože, 410) 

Billipolituj! (Vodník, 93). Ach Bože, Rozbože! 

Bezogen. Hrob její vřesem povlečen (Lilie, 14) 

BRTNÍKOV Á Anna, Karlín 381, poslala 7!X.I '17 

10 K na "Šlép." 

Boroyý Fr. nakladatel 8/1 18 poslal 9 K 20 honoráře 

To, co má čtenář před sebou, je slovník "všestranný": nejde v něm o pouhou 

náhradu jednoho slova druhým (tam nebo zpět), o překlad, ani jen o správné či 

obvyklé užití, ale často prostě o zápis slova v jedinečném kontextu. V řadách slov 

se mísí několik typů zápisů, které uvádím s ukázkami z různých míst slovníku. 

Klíčové slovo, které ho zařazuje abecedně, je podtrženo: 

1. slovo jen v původním spojení (bez ekvivalentů) 

Jist. Pán štěstí svého jist (Erben, Lilie, 63) 

Koně na ostruhy vzíti. 

Mdloba mě béře. 

Ovocné stromoví (Erben, Štědrý den, v. 31) 

2. synonyma či souznačná vyjádření (třeba sloveso k podstatnému jménu, ale 

i celou větu místo jednoho slova) 

Ach. Billi polituj! 

jásati- hejsati (o svatbě) 

Jíti. Kam tě cesta vede? (Záhořovo lože, 127) 

Jíti. "Náhle ubystřuje kroků" (Poklad) 

krádež: Béře, kde nepoložil. 

klam. snad se ucho mé obluzeno šálí? (ibid. 390) 

Let: ptáci se vzhůru dávají. 

Líto. "1 zželelo se matce milých dítek" (Kytice) 

Pomluva: pojďme preč, nebo by nás tu lidé vzali v řeč 

Požehnaný. Lůžko blahosvaté (Erben, Věštkyně 93) 

Počasí zlé = činěnice, slota 
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Pohoda. Nebe vypohodilo tvář svou (Jungmann) 

Rodina. švec dal e zapsat čertovi s celou krevností (rodinou) Kulda 

3. celá věta či sousloví jako synonymum jediného slova 

Láska. "1 přijde mládenec za pilnou pannou (Erben, Štědrý den, verš 12.) 

"Dej ruku, děvče rozmilé" (ibid. 17) 

"Hoj, já mladá dívčina, srdce nezadané" (Erben, ibid. 36) 

"Souzený hoch" (ibid. v. 49) 

4. překlad 

Linda = populus alba. 

5. výklad 

Ostřice = ostrá tráva. 

Rokytí = vrbové keře. 

6. poznámky k významu slov 

jinotaj; nelze tak někdy překládati "mystický"? 

7. poznámky s důrazem na gramatické vazby či českost 

Křížové dni (prosebné dni, toť germanism!) 

když nastane zima, smutno bývá na poli (f. budoucí čas) Když litina postojí dva dni ve formě, 

stvrdne 

Nenávist k někomu, proti něčemu vzíti, v nenávist něk. 

Odcizovati se: neřestmi se Boha cizíme a vzdaluj. 

Pustiti se jest nesprávno, nýbrž: Dali se do sebe. 

8. pragmatické kategorie 

Nadávky: ty lucipere, prašivče, šušňáku, usoplenče, 

usmrkanče, moulo, knedlo, trdlo, škvrně, 

Názvy nemehlo, motovidlo, couro, fiflena, fintidlo, 

škňouro, courina, sloto ďáchomá, potvoro, 

zmetku, škrábe, volotrku, vrtané dřevo, 

cháme, kolohnáte, mastikulka, držgrešla, 

nezvedníku, 

sloto, zlobo 

Nadávky: macecha jim nikdy dobrého slova nedala 
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Proklínání. Bodejž tě ďas, bodejž tě čert vzal, bodejž tě husa kopla. 

9. gramatické kategorie 

Předložky. Pochovejte mne .YJW.Q zelený les (Lilie, 9). 

Mnohá slova se vracejí na obou stranách zápisu: 

kéž byla nepohlédla! (Poklad) Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně 

kdyby: Bys byla jinak jednala, 

zle bysi byla skonala (301, 302) 

Bodejž jsi jen trochu málo, 

ty cikáně mlčelo! (Polednice) 

kéž "1 bodejž tě sršeň sám- !"Polednice 14 

"nu bodejž dobře pořídila!" (Zlatý kolovrat 74) 

Vracejí se i jednotlivé výpisky zařazené k různým abecedním heslům. 

Zapisovatel tedy obhlíží nejen jedno slovo, ale i jeden výraz, větu a skutečnost ze 

všech možných stran. 

konec Než bylo po obřadech, strom visel plný jablek. 

Obsypán ovocem (strom) 

Plný. Strom obsypán jablky. 

Strom obsypán jablky. 

Tento slovník zachycuje pohyb slova, navíc pohyb, který začal už někde jinde, 

mnohem dřív, než básník promluvil. ,,Slovem se Deml zmocňuje života ve všech 

jeho proměnách, proto je toto slovo tak dynamické a rozpínavé, proto neustále 

vstupuje do nových souvislostí, s dalšími slovy vytváří vyšší útvary, prochází stále 

složitějšími kompozičními celky a nezastaví se ani na konci básně či povídky, 

dokonce ani na konci jediné knihy, jeho život tkví v jeho činnosti." 15 

Slovník český opět názorně ukazuje, že se Jakub Deml se zajímal v první řadě 

o slovo-souvislost, slovo v živém kontextu a že jednostranný překlad nebo výklad 

slova je pro něj jen jedním z mnoha způsobů, jak se na slovo podívat. 

Slovník také návraty některých slov ukazuje na klíčové výrazy Demlova 

slovníku: dítě, strom, slovo, světlo či smrt. Tím se vracíme ke klíčovým motivům

útvarům Notantur Lumina a díla vůbec. 
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Slovo-práce, slovo-syntéza 

Syntézou, ke které kompozice přerušovaných vertikál v Notantur Lumina směřuje, 

jsou prózy Básník a Sen jeden svítí. Jedna spíše reflexí, druhá zjevením, viděním a 

snem vyjadřují Demlovo krédo. Jsou asi nejhustším koncentrátem obrazů i reflexí 

soustředěných kolem slova nebo básníka. Básník obsahuje pasáž o řeči jako slovu 

v pohybu, slovu, které je prací: 

A lidé konají jinou práci, než se mi zdálo včera. A přicházejí odjinud, než se mi zdálo včera. 

Jakoby nepřicházeli, ale jakoby tu byli. Jakoby nedospívali, ale jakoby byli dospělí. A nemluví Gak se 

mi zdálo včera), nač si právě vzpomenou: oni na nic nevzpomínají, ale každý mluví, jak vítr vane, 

jako strom roste, jako slunce září - úplně nenápadně. Řekl bych, že řeč jejich jest neviditelná. A řekl 

bych, že není lidí... Všechno jest, jakoby toho vůbec nebylo, a přece nic nemůže být živější, 

skutečnější, hlasitější. Řekl bych, že ustoupil svět, aby nastoupil Bůh. 

V tomto úryvku se kruh zhodnocování a oživování slova uzavírá: slovo se 

završuje, naplňuje. Vysvítilo se, stává se neviditelným, ustupuje Bohu. 

V Notantur Lumina jako by se slova měla vrátit ke svému původci. Tomu 

odpovídá i zacházení s "cizími" promluvami, s citáty. Zejména v próze Sen jeden 

svítí se vrší mnoho nepřiznaných citací ze Zjevení svatého Jana a z Březinových 

básní, které však tvoří plynulý text, nenarušovaný odkazy ven. Ve chvíli, kdy se 

slovo vtěluje, nepatří nikomu, ani tomu, kdo mluví. V tom spočívá etika Demlova 

slova v Notantur Lumina, která se liší od etiky "autorské" (do značné míry ctěné ve 

Slovu k Otčenáši Františka Bílka), etiky slušnosti, která počítá s respektováním 

osobního vlastnictví, ale i egoistického nároku na toto vlastnictví. Tato etika je 

zároveň poetikou, která nemá nic společného s napodobováním či automatickým 

přejímáním, neboť na Březinu a Bibli se zde neustále poukazuje oklikami, nepřímo, 

zejména v mottech, osloveních, v titulech, někdy i totožných s tituly Březinových 

básní (Sen jeden svítí, ale i Nálada, Láska). Ojedinělým pokusem o nepřímé zvukové 

navázání na Březinovo slovo je nápadná rytmická parafráze, místy přecházející i ve 

zvukovovou ozvěnu v básni Poslušnost (1. strofa Březinovy básně Sen jeden svítí: 

"Jde hudba jara modrým pološerem, I žeň červánků v ní kvete z vonných par ... I 

Otevřete dálky! Ať nám podvečerem I klam její dechne mírem věčných jar!"; 4. 

strofa Demlovy básně Poslušnost: "Jdou kroky pusté letním podvečerem, I stesk osyk 

15 Kořená 2003: 159 
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kalný vede píseň svou, I jich více, zdá se, tepla táhne šerem, I však jeden krok je 

slyšet ozvěnou ... "). V Notantur Lumina se tedy básník různými cestami pokouší 

spolupracovat s dílem druhých, sloučit práci různých textů bez sebevymezování a 

bez vyjádření autorské distance. Odkazy věci komplikují a odcizují. Slovo tu čerpá 

od druhých přiznaně, není však vnímáno jako vlastnictví, ale dědictví, směřuje 

k nezávislosti. Otázka nápodoby tím odpadá. To vyjadřuje i próza Přímka, která se 

však v knize objevuje až ve druhém vydání: 

Buď pochválen Bůh, dárce všeliké útěchy, Jenž učinil, že slovo dobré netkví na ničem, držíc se 

v prostoru rovnováhou své práce a množstvím svého světla a napodobitelův ani míti nemohouc, majíc 

jen syny a dcery! 

II. KNIHA-PROCES 

Na Notantur Lumina se lze podívat nejen jako na sadu zárodečných motivů a útvarů, 

protože nejde jen o knihu-vzorník, ale o knihu-dílnu či knihu-proces, v níž 

sledujeme samo formování, vznik, opracovávání a místy i odumírání těchto 

zárodečných forem. 

Vstupujeme-li do Notantur Lumina jako do knihy-dílny, zastihneme básníka 

při práci, která trvala léta. Roku 1898 Deml poprvé publikuje básně pozdějších 

Notantur Lumina v bohosloveckém časopise Museum. Od té doby do roku 1906 se 

řada textů objevuje v časopiseckých verzích, u některých se dochovaly i Demlovy 

rukopisné náčrty a opisy z té doby v zápisníku z roku 1903-1905. Na těchto verzích 

lze jako ve zpomaleném filmu sledovat tvůrčí proces, jímž se proměňovaly 

jednotlivé texty a zároveň vznikala kniha jako vnitřně propojená struktura. Právě 

textová historie opravňuje mluvit o Notantur Lumina jako o počátku díla i ve smyslu 

chronologickém: v celku sice vyšla z tří Demlových prvotin až jako třetí, ale nade vši 

pochybnost začala vznikat jako první ve svých částech. 

Bohaté rozčlenění knihy na krátké útvary těsně souvisí s mimořádně dlouhou 

dobou vzniku. Knihy méně členité mohly sice zahrnovat starší texty (příklad Hlas 

mluví k Slovu, Mé svědectví o Otakaru Březinovi, Zapomenuté světlo), ale jako celky 

vznikaly v mnohem kratší době, některé možná jen během několika dní a nocí 
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(Zapomenuté světlo). Knihy kratších útvarů jako První světla či Můj očistec však 

svou dlouhou genezí ukazují, že obraz Demla coby "básníka-impulsiva", jenž píše na 

základě okamžitých popudů, je jednostranný. Geneze Notantur Lumina ho 

představuje jako trpělivého a koncepčního stavitele, a dokonce cizeléra. 

Notantur Lumina coby kniha-proces není dokončena ani v roce 1907. V roce 

1917 ji Jakub Deml přepracoval- jednak řadu veršovaných básní doplnil o prozaický 

doprovod, dále sem zařadil nové básně i prózy (včetně nových útvarů), jiné zcela 

vypustil, další (zejména prózy) prošly radikálními stylistickými změnami. Jednotlivé 

části knihy -jako tomu bylo už u Slova k Otčenáši Františka Bílka - přecházely do 

dalších knih (namátkou Hlas mluví k slovu, 1926, Mé svědectví o Otakaru Březinovi, 

1931, Zapomenuté světlo, 1934, Matylka, 193 7). 

Různé zásahy do vlastního textu Demla představují i jako vyhraněného čtenáře, 

kritika a interpreta vlastního díla. A navzdory neustálé změně a nesystematičnosti 

mnohých oprav umožňuje jak ve změnách, tak v tom, na čem trvá, vystopovat 

stylové konstanty. 

GENEZE NOTANTUR LUMINA 

Z padesáti útvarů knihy Notantur Lumina existuje nejméně u poloviny předběžná 

časopisecká verze z let 1898 až 1906. Předběžnou verzi měla většina veršovaných 

básní. Jejich rozvrh (pořadí) ve sbírce si Deml ujasňoval už na prvních stranách 

zápisníku z roku 1903, který obsahuje opisy básní nepublikovaných i publikovaných. 

Toto předběžné rozvržení spolu se zmímkami v dopisech dokládá, že o sbírce svých 

prací Deml uvažoval dlouhodobě, průběžně a koncepčně. 

O koncepci knihy svědčí i rozložení různých časových vrstev textů a jejich 

proložení texty novými. Deml vytvořil knize rámec prózou Děti na začátku a prózou 

Básník na konci. V obou případech lze mluvit o klíčových textech: ten první je 

hotový tvar, v němž se uplatňuje Demlova původní poetika odboček a vertikálně 

budovaných motivů, navíc svým tématem vyznačuje Demlovu vlastní, neodvozenou 

koncepci básnické práce. Poslední je vyústěním obranně-vyznavačských textů, o 

kterých byla řeč v kapitole o Demlovi-kritikovi a které vznikaly primárně nad dílem 
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Březinovým. I zde lze najít syntézu vlastní poetiky se soustavným čtením Březiny a 

Bible. 

Do první třetiny knihy autor postavil první veršované texty, otištěné vesměs 

v Museu v letech 1898-1902. Tyto básně spojují časté apokalyptické motivy Nové 

země, smrti a nového života, ale i motivy sestry, Marie, Pána. Blok uzavírá báseň 

Venkovu otištěná v Novém životě roku 1904. Předěl pak tvoří dvě tvarově výjimečné 

prózy Znamení ve snu a Řeči bázlivých (obě publikoval v Museu 1902). 

Následuje řada lyrických próz a několika veršovaných básní, které převážně 

vystihuje žánrový titul dvou z nich: Z mých Krajin. Většina próz je nových, ovšem 

prózy Slova, Sen a Pohled z Mého okna básník publikoval časopisecky v letech 1902 

a 1905. Sedmou prózou je tematicky blízký, ale formálně ojedinělý Dialog 

bezpochyby smutný. 

Předěl k poslední třetině knihy tvoří gnómická báseň Věci praví. Po ní 

následují nové, dříve nepublikované prózy (s výjimkami Jediného slova, několika 

částí z pásma Lumina a pásma Sen jeden svítí) jiného typu, jsou to osobně laděné 

úvahy a exempla týkajících se základních životních otázek (Pravda, Láska, Věřím, 

Druhý), soustředí se zde autorova životní filozofie a vyznání, přičemž je zřetelný i 

apelativní charakter těchto textů, jejich blízkost kázáním, kterou nejvíce vykazuje 

text motivovaný veršem z knihy Sirachovcovy "Zastaveno jest slunce a jeden den 

učiněnjako dva ... " (v Prvních světlech už je z knihy vypuštěn). 

Kniha graduje ve dva vyznavačské texty úzce svázané s Březinou: v sekvenci 

próz a veršů Sen jeden svítí a prózu Básník. 

V knize lze rozeznat překrývající se vrstvy apokalyptických zjevení, 

náladových krajin, životní filozofie a vyznání a vedle toho některé velice ojedinělé 

útvary jako snové prózy (Znamení ve snu, snové pásmo Sen jeden svítí), gnómická 

báseň, báseň-zjevení (Léto), kázání (Zastaveno jest slunce ... ), básnický dialog 

(Dialog bezpochyby smutný ... ) aj. To je ovšem pouze statický výčet některých 

prvků. 

V Příloze 4, která obsahuje paralelně texty knih Notantur Lumina a První 

světla, jsou graficky zachyceny všechny změny mezi časopiseckou a první knižní 

verzí i změny mezi texty prvních dvou knižních verzí (třetí vydání se liší jen 

nepatmě, zejména odlišnou předmluvou a absencí apendixů, jako je například 
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vysvětlující Poznámka vydavatele). Tento záznam Je pro mnohost změn místy 

nepřehledný a uvádím ho v této podobě jednak pro ilustraci rozsahu a komplexnosti 

Demlova přepracování, jednak pro potřeby příštích editorů, kteří se pokusí vydat toto 

dílo kriticky, se všemi variantami. Míra a ráz změn mezi oběma knižními vydáními 

pak ukazuje, že nejde jen o různé verze textů, ale o dvě různé verze celé knihy, o dvě 

její fáze, které mají obě své místo v Demlově díle, vnímáme-li jej důsledně jako 

proces. 

V předposlední kapitole této práce pak představím růst a proměny tří textů od 

deníkové či časopisecké verze k verzím v Notantur Lumina a podobám pozdějším. 

Na tomto místě poukážu jen na text úvodní, který vznikl transformací natolik 

hlubokou, že nelze zřejmě mluvit o proměnách jednoho textu, ale o různých 

podobách jedné myšlenky. 

Myšlenka "Děti" 

První veršovanou básní, kterou Jakub Deml otiskl časopisecky v Museu16
, jsou Děti. 

Prvním útvarem Notantur Lumina je próza Děti, která má s onou první básní 

společné kromě názvu i motto z Evangelia sv. Matouše o Herodesově vraždění dětí 

v Betlémě. 

O okolnostech zveřejnění básně píše Deml v zápisníku K Březinovi v zápisu ze 

září 1901, kde se ukazuje, že ani on sám nevstupoval do vlastního díla bez zdráhání: 

[ ... ] Byl jsem v té době požádán od redaktora, v jehož blízkosti jsem seděl, o nějaký příspěvek 

do Musea. Slyšel prý o mně, že básním. Překvapilo mě to, neboť skutečně jsem nikdy nepojal úmysl 

být literárně činným. Zdráhal jsem se tedy. Co Vám mohu dáti? Nic nemám a myslím nebudu mít. 

Jestli ano, já se přihlásím. Na tento popud zevnější začal jsem přemýšleti, i napadla mi myšlénka 

"Děti", která souvisela s mým novým stavem: s dobrotou, mírností, kajícností už silnou, positivní

krátce s milostí - a to motto jako by k tomu byla brána minulosti, jejíž základy ve mně položil 

Březina svým akcentováním mravního, rozumného, zdravého, božského a tajemného v umění. Velice 

dlouho a s rozkoší jsem na myšlénce "Dětí" pracoval, piloval, nevím kolikrát jsem ji změnil - a 

16 Nejde o Demlovu časopiseckou prvotinu. Za "svůj první literární plod" označil Jakub Deml v 
Mohyle: " ... dvě nebo tři "humoresky" na Alfreda a na jeho šéfa. Nechtěl bych se k tomu dneska 
znát." (Alfred a jeho šéfLofler jsou židovští obchodníci z Tasova; tiskovinu, ve které tyto zavržené 
"literární plody" poprvé publikoval, v Mohyle karikuje: "Ten drak byl vedoucím a vedle jeho hlavy 
byl sloupek a na tom sloupku tabulka s nápisem "Do Palestýny"! Hned za ocasem toho draka zástup 
Židů s ranci na zádech."). Podle této stopy vyhledal Štěpán Vlašín nepodepsanou krátkou glosu "Z 
Tasova u Velkého Meziříčí" v Zájmech lidu z 25. 7. 1897 (Vlašín 1990) 
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naposled, což mě dlouho, dlouho bolelo, musel jsem ji změniti ještě na nátlak redaktora, který 

rozhodně nechápal můj cíl, z ohledů jakýchsi čistě gramatických ... a tento odpor, tato obmezenost se 

strany jeho, jako by byla pro mne prvním, nečekaným mrazem, jenž zastavuje potoky... s jakou 

radostí a s rojem krásných myšlének skládal, měnil, doplňoval, piloval jsem svou první básničku ... při 

dalších, které ode mne žádal, nemohljsem té radosti už docíliti. 

Pak přišly "Zahrady". A tak jsem začal být "literárně činným"! [ ... ] 17 

O Dětech tu básník dvakrát mluví jako o myšlence, ne jako o básni nebo slovu. 

Jeho odpor k cizím zásahům může být vysvětlením jeho brzké celoživotní volby být 

"sám sobě redaktorem"18 (počínaje oběma knihami z roku 1907). 

Na obou, jinak tolik nepodobných textových verzích jedné myšlenky lze 

vypozorovat výraznou stylovou proměnu během jednoho desetiletí a zároveň 

vypozorovat, v čem původní myšlenka Dětí trvá: 

Děti 

Když pak rozum bralo, na matku se ptalo. - (Nár. píseň) 

Tehdy uzřev Heródes, že by oklamán byl od mudrců, 

rozhněval se náramně a postav, zavraždil všechna 

pacholata, kteráž byla v Betlémě i ve všech 

končinách jeho ... .. . 

Nemáme práva, které je ve slově pouze 

i dorozumíváme se jen posuňky, 

ale neznámá nám není jen spravedlnost, jež je stydlivá. 

A v dvojím ohni stále stojíme, 

že nechápeme nijak cenu slov. 

Rády měníme své větší peníze; 

též ubohy jsme ve svých představách

naše hračky aspoň všude známy jsou, 

a v pohřební den bratří dovádíváme, 

my plny rozpaků, když někdo velký 

Evan. sv. Mat. 2.16 

17 Deml2000: 55; druhou básní otištěnou v Muzeu současně s Dětmi, o které se tu Jakub Deml 
nezmiňuje, je Vězeň. 
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za ruku nás vezme při chůzi. 

Bázní chvějem se, když s večera 

kdes stranou výti slyšíme -

a náhle ustmem, jak prodané. 

Však roucho známé, z dálky vlající, 

nám přec dá slova někdy v životě. 

(V Vznata: Děti. Museum 33, 1. 12. 1898) 

"Myšlenku Děti" uvádějí první tři verše: "Nemáme práva, jež je ve slově pouze 

I i dorozumíváme se jen posuňky, I ale neznámá nám není jen spravedlnost, jež je 

stydlivá." Děti a slovo (v dalších verších: "nechápeme nijak cenu slov"; v posledním: 

"nám přec dá slova někdy v životě"), děti a bez/moc, děti a spravedlnost, děti

nemluvňata, která jednou slovo dostanou, bude jim dáno. 

Báseň má přitom jednoznačnou perspektivu my, v níž se mluvčí s dětmi 

ztotožňuje. To u pozdější prózy Děti a celé knihy Notantur Lumina (kde jsou dětem 

věnovány mnohé věty, titulním motivem jsou ještě u básně Dítě a u prózy Hledá se 

dítě) už neplatí: i když obsahují momenty, kdy se básník vrací do vlastního dětství 

(báseň Poklad, próza Sen), dominuje v knize perspektiva toho, kdo je vedle dítěte, 

kdo ho potkává, oslovuje a chrání (báseň Dítě: "Ty dítě, které potkal jsem I v své 

cestě jako náhodou ... ") nebo kdo ho hledá (Hledá se dítě19, Setkání). Mluvčímu tu 

jde o obnovu dětství jako takového a zároveň o konkrétní děti, za které přijal 

odpovědnost. 

I v Notantur Lumina tak jako v první časopisecké básni se o dětech mluví 

v souvislosti se specifickou řečí a dorozumíváním: v Dítěti oslovované dítě mlčí 

nebo spí, próza-sen Znamení ve snu je zas intenzivním "němým" rozhovorem 

s mlčící sestřičkou, která se zjevuje ve snu, dívá se a "pronikavě mluví", aniž by ji 

bylo slyšet: 

Její hlas - - myslím, kromě Boha a kromě mne nikdo jiný ho neslyší - je tak neobyčejně 

slabounká-- ale ona velice pronikavě mluví, a jistě naříkají vody tam dole, jistě ustupuje tma noční 

18 Druhým tristním zážitkem s redaktory, zdokumentovaným tentokrát v korespondenci (zejména 
s Bílkem a Březinou), je srážka s Karlem Dostálem Lutinovem nad knihou Slovo k Otčenáši Františka 
Bílka (viz Batůšek 1994). 

166 



tomuto hlasu jako ustupuje tenkým bleskům, a jistě je ohroženo nějakým tajemstvím Město, které 

příliš neopatrně propustilo takovou návštěvu ... 

V próze Hledá se dítě se v souvislosti s dítětem mluví o nějaké "jiné řeči" ("A 

já vyšel hledat dítě. Najdu je možná tento den. A teď už nevím, co řeknu. Tady je 

jiný kraj. Tady bude nějaká řeč od naší velice rozdílná."). V próze Jediné slovo je 

dětské žvatlání jako "řeč, která nic neznamená" postavena do kontrastu se slovem, 

kterým se lidé mohou skutečně dorozumět. Ovšem v próze Nálada je řeč dětí opět 

řečí, kterou máme bezvýhradně přijmout, porozumět jí: "Odejděte ode mne vy, i vy, 

a vy též! Potřebujete nejprve desatero svědectví nežli se odhodláte přijati jedno 

slovo: dětí, zvonu, skřivana a slovo mé!"20 

Slovo dítěte se zde ztotožňuje s mluvou zvířat a věcí, tedy s řečí bytí. O této 

řeči se mluví i v básni Věci praví nebo Smrtelné ticho: "Co jsme viděli jako děti, jest 

jediným naším majetkem po celý život. I Ach, všechny věci tak zřejmě mluví, že se 

člověk rád odmlčuje, a naslouchá už jen slovům Božím." Dítě a jeho řeč, kterou je 

třeba znovu hledat, rozumět jí a naslouchat, je také ústřední myšlenkou úvodní 

prózy knihy Notantur Lumina: 

DĚTI 

Tehdy uzřev Heródes, že by 

"oklamán byl od mudrců, 

"rozhněval se náramně a poslav, 

"zavraždil všechna pacholata, 

"kteráž byla v Betlémě a ve 

"všech končinách jeho ... " 

(Mat. 2,16.) 

Krvavé dějiny DÍTĚTE všech věkův! Kdyby ani nebylo Heródesa, Nemluvňátka by ho 

přivolala, jako bekot jehňátek přivolává vlka. Jsouť obojí, i jehňátka, i vlci. Jsou zvířata s odleskem 

vnějších věcí v oku, a oči s odleskem vnitřním krve. Herodesové vraždí a nikdy je to neunaví, jsouť 

unaveni. Kdo nešílí láskou, šílí vraždou, a to do věčnosti. Řekl bych, že se pokouší za každou cenu 

prosekati se k Spravedlnosti... Zastavil by se teprve před ložnicí Boha, kdyby se probudil, ale 

zavraždil by i Jej, kdyby spal. .. A Jej především. I o to pokoušejí se Herodesové a právě o to, poněvač 

se zdá, že Bůh je slabým až - k útěku. Slabost tohoto Odpůrce, poněvač v ní nepochopili 

Milosrdenství a Lásku, dodává jim odvahy, která je smutná jako peklo. Chtějíc přesvědčiti je o 

19 Titul i myšlenka se vrací v jedné z úvah Katolického snu (Deml1932/1998: 35- 40) 
20 Tento citát použil jako motto ke své básnické knize Zimohrádek (1965) básník Ivan Wemisch 
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marnosti krvavého úsilí, Láska dává se i ukřižovati, aby mohli povstati z mrtvých! Ale oni nechtějí, 

oni se bojí, a Dítě vítězí... Snad by svého díla zanechali, ale jedna okolnost nedovoluje zamhouřiti 

oko jejich hněvu: že Dítě přitahuje Mudrce - a Anděly. Mudrce: neb tady jest Pravda jako obraz 

v mrtvém zrcadle. Anděly: neb tady jest čistota jak duchů čistota. Smrt pracuje i v kolébkách, a právě 

v kolébkách: neb tady jest Pravda nahá a bezmocná ... Ó, nevěřte této slabosti, ó bděte nad Dítětem, 

neboť, možná, budete Ho hledati a spláčete nad Jeho smrtí, jako Ti, kteříž vytvořili nebesa a jimž 

nebesa se shroutila ... ! 

Myšlenka je v próze Děti dramaticky vyhrocena: děti jsou ohroženy zlem, 

násilím. Situace se polarizuje, jak to vystihuje sentence "Kdo nešílí láskou, šílí 

vraždou". 

Slabost dítěte je v této próze domyšlena: náklonnost k dítěti bude 

v následujících knihách podbarvená úzkostí a hrůzou z jeho bezbrannosti (v Miriam i 

Mých přátelích, naplno pak v Hradu smrti i ve snech Tance smrti a Matylky). 

Dítě (Nemluvně, ale i jehňátko) je v úvodní próze Notantur Lumina součástí 

mýtu, na který motto v původní básni pouze odkazovalo. Próza naopak rozvádí, 

domýšlí motto. Dítě je paralelou pro Pravdu, Milosrdenství, Lásku, "která se dává 

ukřižovat", pro duchovní čistotu, pro Boha. Dítě je slabé, nahé a bezmocné. Jediné 

slovo -tak jako tomu bylo na mnohem širším prostoru u hvězdy ve Slovu k Otčenáši 

Františka Bílka - tedy dostává na malé ploše prózy naráz řadu ekvivalentů a 

kontextů (přitom se například Pravda i Láska v knize opět stávají samostatnými tituly 

dalších próz). Slovo i útvar tu mají ztělesnit jednu myšlenku. Myšlenka dítěte se 

stává komplexním motivem, spojujícím dítě-lásku-nahotu-čistotu-pravdu-slabost

úzkost. Téma dětské řeči nebo ne-řeči je potlačeno (naznačuje ho pouze slovo 

Nemluvňátka), avšak sama dětská řeč dává próze tvar. 

Na rozdíl od většiny veršovaných básní knihy tato próza postrádá jednotnou 

"vypravěčskou" i časovou perspektivu. V raných verších, v Notantur Lumina 

obsažených, se ukazuje, jak Deml jednotnou perspektivu hledal vždy pro danou 

báseň: Zajatec je psán jako oslovení-modlitba v druhé a první osobě, Poklad v první 

osobě, Maria je opět modlitbou, Vítěz, Oheň či Samoty jsou psány ve druhé osobě 

plurálu, Poslušnost a Venkovu v první osobě plurálu ... Až konfrontace těchto básní 

postavených vedle sebe ukazuje, že se Deml na žádné z těch perspektiv neustáli!. 

V próze Děti Deml na malém prostoru přeskakuje z jedné perspektivy do druhé (ono 

168 



-oni- já- oni- vy), z jednoho tématu na druhé. Myšlenka trvá, motivy, témata a 

perspektivy se střídají, jako by vybuchovaly. Věty horizontálně nenavazují, 

odskakují od sebe v odbočkách a obratech k jiným tématům. Autor tímto tvárným 

postupem dosáhl stejného členicího efektu, jaký nabízí verš, ovšem ne vnějšími 

rytmickými předěly, ale způsobem vnitřním: neustálým nastolováním vždy nové 

perspektivy a tématu. 

Svobodný pohyb, který se stále vrací kjádru a neodbytně trvá na jedné 

myšlence, by mohl být onou kýženou dětskou řečí, na kterou bychom se měli 

rozpomenout, které potřebujeme rozumět a která je bezmocná, nahá a zranitelná. 

Navzdory lineární nesouvislosti je totiž natolik souvislá a prorostlá, že jí nelze 

porozumět jinak než v celku, jako jedinému slovu, slovu-myšlence, ne jako sledu 

výroků. 

K dospělosti tohoto dětského stylu patří jeho sebeuvědomění, skrze které Deml 

čtenáři naznačuje cestu k pochopení. Sám pojmenovává znaky tohoto stylu: prostota 

(próza Věřím: "K "světovému názoru" - tak si usmyslili to pojmenovati, upracovaně 

se tváříce - přijdeme vírou, či lépe: ve víře -tak prostě, jako dítě k pláči nebo ke 

smíchu."), naléhavost či neodbytnost (Pravda: "Děti jsou neodbytné. Chvěju se 

tajemstvím neodbytnosti. Školáci mne prosí, abychom ještě vykládali Písmo Svaté. A 

ještě."), radostnost (Nová země: " ... slova radostná jak děti v hrách, zas do duše se 

vrátila ... "), nezastřené vidění a otázky: 

Ať kamkoli jsem se hnul, chtěla jít sestřička se mnou. Plakala, když jsem ji nevzal. Věděla, že 

jdu do polí, anebo do lesa, anebo do hájku, anebo k potoku. Pro Boha, kdy jsem byl tak neopatrným, 

že viděla, co já viděl? A dovedl-li jsem být jednou neopatrným, co mne lekalo, když chtěla po druhé a 

po třetí? - Ale když jsem šel bez ní, byl těžký můj krok, noha váhavá, jakoby se za ni chytaly ručky 

děcka - a nemluvili práci, nemluvily vody, nemluvila oblaka a blankyt: všecky věci mi vyčítaly, 

všecky věci jako dítě plakaly- a já nic neviděl! - -. Jsem jistě o dvanáct let starší. Ona se mnoho 

ptala (byla nevlastní se strany matky)- v tom věku děti se mnoho ptají. -Běda, sestro, už nikdy se 

nebudeš tolik tázati. .. ! Běda, sestro,- už nikdo ti nebude tolik odpovídati. .. !" (Pravda) 

Zde jsme u jádra Demlova původního stylu21
, který navzdory složitému 

šifrování, stálému dialogu s texty druhých a zakotvení v literární a biblické tradici 

dává jeho textům sdělnost. Dítě vnímá i jedná výbušně. Prožívá krajní touhu po 
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blízkosti i krajní stud. Je krajně ohrožené, ale jedná neohroženě. Je to dítě, kdo si 

"sáhne na plotnu", na to nejžhavější i nejožehavější Gako cit i pravda druhých). Dítě 

vidí v jiném měřítku, zveličuje, jeho hrůzy i radosti jsou intenzivnější, tma černější a 

slunce zářivější. Dítě se stále ptá, žije ve snech a přáních, touží být s matkou a 

zároveň chce opanovat svět. Žije teď a všechno chce ted'. 

V Prvních světlech (1917) se právě motiv a styl dítěte v nově vložených 

předmluvách ještě posiluje: zdůrazňuje se zde dětské vyjadřování (předmluva 

k Tichu: "Prvním slovem lásky jest mlčení anebo pláč anebo úsměv jako u dítěte."). 

A v předmluvě k Dítěti básník akcentuje dětskou víru a dětské utrpení: 

Jednou v letě přidružila a potom častěji přidružovala se ke mně sestřička, která již uměla 

choditi a žvatlati, když jsem odcházel do polí. Tehdy, jedině tehdy jsem se napřimoval ve svou 

skutečnou výši. Jako bychom byli vyšli z pekelných dílen na Boží svět. .. Všecko jest možno věřícímu. 

Dítě mi věřilo, poněvadž jsem mu neříkal víc než samo vidělo a poněvadž všechno jest viditelno 

trpícímu. Viděli jsme Boha v hyacintovém rouchu světla a ticha a v průvodu Andělů, jak přicházel, ne, 

jak se zjevil prostřed všeho, a toto zjevení bylo neznatelným úsměvem a tento úsměv zřetelným 

souhlasem všemu, všemu, také utrpení... 

Tento životní postoj - "zřetelný souhlas všemu, všemu, také utrpení" -

krystalizoval v "myšlence děti" skrze různé texty celá desetiletí. U Demla je však 

postoj zároveň komentářem k poetice a instrukcí k četbě. Přitakat všemu, také 

utrpení, může znamenat také "přitakat" i nedokonalosti těch textů, ve kterých klíčí 

podstatná myšlenka. Neodvracet se od nich jako od "chyb", ale vracet se k nim jako 

k myšlence, přetvářet je. Příkladem takového tvůrčího návratu je komplexní 

přepracování knihy Notantur Lumina v První světla. 

III. KNIHA-NÁVRAT 

Kniha Notantur Lumina byla v Prvních světlech nejen přejmenována, opravena a 

místy přepsána, ale zároveň i doplněna a zkrácena. Změny, doplňky a škrty se 

přitom neomezují jen na jednotlivé prvky nebo vrstvy textu (od grafického členění 

21 O dětském vnímání světa jako strukturním a poetickém principu, na kterém je založen i Demlův 
specifický způsob budování kontextu, píše podrobněji Rostinsky (Rostinsky 1981: 130 
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přes slovník a další stylisticky příznakové gramatické prostředky až po žánrové 

vzorce), ale podstatně proměňují vztahy mezi nimi. 

Autor sám na tyto změny v závěrečné poznámce druhého vydání upozornil, 

ovšem konkrétně vyjmenoval jen rozsáhlejší doplňky. Komentář opět prozrazuje 

kritika v díle, ale také toho, kdo odpovídá svým čtenářům. Závěrečný autorův 

komentář (viz níže) je totiž také nepřímou reakcí na námitky proti Notantur Lumina, 

které vyjádřil jejich první čtenář z biskupské konzistoře. Při sledování změn tedy 

budu mít na zřeteli i námitky, jež nad Notantur Lumina byly vysloveny a opakovány. 

Výtky se shodovaly ve třech bodech: 1. že tu Deml přejímá Březinovu poetiku, 2. že 

jeho kniha není srozumitelná 3. že postrádá celistvost. 

ROZŠÍŘENÍ A DOPLNĚNÍ 

Už bylo řečeno, že motivy v Notantur Lumina nejsou statické, hotové prvky, které si 

autor vezme tu z bible či liturgie, tu od Březiny a tu ze života a postaví je vedle sebe, 

ale že jde často o motivy sdílené, o průsečíky inspirací a zkušeností.22 Strukturace 

nebo ztvárnění pak spočívá v navazování podstatných a pravých souvislostí tak, aby 

se uzlové motivy zřetelně vydělily (tj. aby jen nesloužily jako pouze formální 

prostředek navázání a zachovaly si svou podstatu, živost) a spojily v strukturní 

jednotu. Každé správné navázání tuto síť upevňuje a rozšiřuje, každé nesprávné nebo 

chybějící spojení ji porušuje jako celek. Právě vztahem k celku je motivována řada 

změn v Prvních světlech. 

Lyrické paměti s ohlášeným pokračováním 

Veršované básně (Zajatec, Poklad, Vítěz, Ticho, Samovládkyně, Mohyly, Ruku 

svou, Vpád samoty) doprovázejí v Prvních světlech prozaické předmluvy či 

vsuvky. Většina z nich byla dopsána až do tohoto druhého vydání- kromě prvních 

dvou, u nichž se krátký prozaický komentář objevil už v Notantur Lumina. 

22 O Demlových inspiračních zdrojích, zejména o dětství, bibli a Březinově poezii, mluví podrobněji 
Bedřich Fučík ve studii Orientační popis některých Demlových krajin. Fučík přitom zdůrazňuje 
původnost, s jakou Deml tyto komponenty ve svém díle ztvárnil (Fučík 1994: 196-200) 
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V Prvních světlech jsou předmluvami nově opatřeny 1 prózy Znamení ve snu, 

Vzkříšení a Básník. 

První dvě veršované básně knihy - Zajatec (časopisecky 1998) a Poklad 

(časopisecky 1900) - patří k nejstarší vrstvě Notantur Lumina a vůbec prvním 

veršům, které kdy Deml publikoval. V připojeném prozaickém komentáři z roku 

1907 nepodal jejich výklad či vysvětlení, ale naznačil okolnosti jejich vzniku. 

Z úvodních slov obou předmluv (Zajatec: "V době, kdy jsem trpěl ještě svou vlastní 

bolestí..."; Poklad: "V téže asi době ... ") vyplývá, že touto podstatnou okolností je čas 

zrodu básně, který je zároveň bodem v básníkově osobní historii. Lyrická výpověď, 

v níž vazby časové ustupují vazbám mimočasovým, je tak navrácena do obnovených 

souvislostí paměti. 

První věta v předmluvě k Zajatci navíc naznačuje i odstup od této fáze vlastní 

tvorby23
• Předvídatelným projevem takové distance by bylo báseň odmítnout a do 

sbírky ji (nota bene na její počátek) nezařadit, autor však postupoval opačně: text 

rozšířil. Náznak deníkového řetězce, který v těchto předmluvách vzniká, však končí 

u Pokladu, v Notantur Lumina básník čtenáře dál neprovází. V Prvních světlech už 

tento postup plně rozvíjí - a na vzniklé pásmo veršů kombinovaných s prózami 

(samostatné verše jsou nyní ojedinělé) pak navazuje druhá, převážně prozaická část 

knihy téměř plynule. Návaznost však není čistě formální- podstatné je, které motivy 

a postupy básník v nových prozaických doplňcích zdůrazňuje a rozvíjí. 

Původní prozaickou předmluvu k Pokladu, v níž mluví o své matce, básník 

v roce 1917 doplnil: "0 tom povíme si jindy snad lépe, zatím takto." Tato neurčitá 

věta jednak kontaktuje čtenáře, jednak tematizuje vlastní tvorbu - a sice tvorbu 

budoucí. Tím zdůrazňuje její souvislost a provázanost. 

23 Básník tento odstup později formuloval přímo v rozhovoru Národním novinám 14. 5. 1939. Na 
otázku "Proč jste do souboru Veršů českých nezařadil své první básně, vydané v roce 1907 pod 
názvem "Notantur Lumina", a později, roku 1917 a 1931 nazvané První světla?" odpovídá: "Poněvadž 
verše z té doby nebyly ještě moje; i když jsem je napsal pod přímou inspirací Orokara Březiny, jistě 
ještě nebyly vytvořeny docela samostatně a rukou silnou. Počítám je mezi svá Juvenilia. Toho 
román ovitého a dramatického je v nich ještě buď málo, nebo nedovedl jsem to říci jako například 
v básni "Venkovu", kde už jsem začal být svůj. Asi také z toho důvodu, že jsem chtěl být osobitý a 
neměl jsem se v naší poezii opřít o žádný vzor. Já jsem si musel svůj jazyk teprve vytvářet, neboť 
Březina byl pro mne příliš kosmický, a co bylo mimo něj, to zas mně bylo cizí hlavně pro svou 
tendenčnost jako u Viktora Dyka nebo pro nezkušenost mladého věku ( ... ). Citováno z komentáře 
k V. svazku Díla Jakuba Demla- Tajemná loď, s. 275-276 
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Podobně autor postupuje i v předmluvě k Vítězi: kromě chronologického 

zakotvení ("V téže době, tedy jistě před osmnácti lety, bylo mi žíti s mladíky ... ") 

poskytuje čtenáři odkaz na širší souvislost textovou (slovy "o tom mluvím někde na 

konci této knihy") a zdůrazňuje také časnost, a tím i dočasnost své původní básně 

(nazývá ji "svou první zprávou o Smrti"- i tady naznačuje pokračování- přirozeně 

se nabízí souvislost s Hradem a Tancem Smrti, které vyšly právě mezi Notantur 

Lumina a Prvními světly). Tak Prvními světly prorůstá myšlenka knihy- celistvého a 

provázaného díla. 

Portréty-setkání 

V nové předmluvě k Dítěti už se ocitáme v centru básníkových osobních dějin- je to 

vzpomínka na nemocnou mladší sestru, na ohrožení, které ji obklopovalo, i na 

okamžiky porozumění při společných procházkách letní krajinou. Vlastní báseň pak 

uvádějí slova: "Všechno jsem uměl říci, ale jednoho slova nikterak jsem říci neuměl: 

Sestro, nezapomeň! A jen jako když hodíme ubohý proutek do řeky, napsal jsem 

těchto několik řádkův." 

Motivy paměti, slova a nevyslovitelnosti tu nejsou pojaty abstraktně či 

filozoficky- paměť se vtěluje do vzpomínky a slovo se naplňuje, jen pokud oslovuje 

někoho určitého. Sestra v Dítěti není pouhou postavou, kterou básník představuje a 

přibližuje čtenáři, sestra je také adresátem této básně. Podobně je to s přítelem 

vykresleným (a opět nepojmenovaným) v předmluvě k básni Ruku svou ... 

V obou těchto předmluvách Deml ještě více propracovává techniku 

portrétu-setkání. Podobně jako sestřičku (v Dítěti i ve Znamení ve snu - viz 

kapitolu Tři texty v procesu) či své přátele takto básník vykresluje matku (v próze 

Práce, která se také poprvé objevuje až v Prvních světlech), koně nebo krávu 

v přepracovaných prózách Láska a Kráva. 

Příchod Mistra 

Úzkost spojená s vyslovením jména milované bytosti a zároveň naléhavá potřeba ji 

oslovit se po předmluvě k Dítěti promítly i do prozaického úvodu k básni Ticho: 
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Prvním slovem lásky jest mlčení anebo pláč anebo úsměv jako u dítěte. Jestliže však 

promluvíme slovy a slovo naše jest nedokonalé, nemajíc ani úsměvu, ani pláče, ani mlčení: ještě 

neuzrála naše láska. Tato bázeň vnukla mi řádky, které jsem si napsal vzpomínaje na svého mistra. 

Posledním slovem autor opět identifikuje adresáta veršů (stejně jako básně 

Dítě a Ruku svou ... jsou psány ve druhé osobě), jež obsahují zřejmé odkazy na názvy 

Březinových básnických sbírek Svítání na západě a Ruce (slovy "za obzor, kde jitří 

se šero" nebo otázkou "Ale viď, tam na konci jsou ruce naše spojeny?")24
. Ani nyní 

neprozrazuje jeho jméno - ale poprvé tu zřetelně pojmenovává svůj vztah k tomu, 

kterého dosud nazýval Básníkem. V tomto okamžiku dochází k významnému obratu: 

vše, co bylo v Notantur Lumina řečeno o Básníkovi, poukazovalo téměř výlučně 

k Březinovi a jeho slovu. V Prvních světlech však Březina dostává titul - mistr. 

Kromě Ticha se nově objevuje i v závěrečné snové pasáži prózy Sen jeden svítí 

(Notantur Lumina: "A všechna tajemství knih připadala mi jako věci, které jsou tam 

"za rohem'"'; První světla: "A všechna tajemství Mistrových25 knih ... "). Akt nového 

pojmenování má důsledky i pro mluvčího: úděl, který s sebou nese označení Básník, 

nyní přechází i na Mistrova žáka. 

Deklarace Básníka 

Dosavadní přípisky doplňovaly jednotlivé básně a propojovaly je s celkem knihy, ale 

tato konkretizace nebyla doslovením. Se zúžením smyslu básně vysvětlením jejího 

názvu se lze setkat pouze v předmluvě k Samovládkyni (původně nazvané 

Despotka): "Nutkalo mne, abych zaznamenal jednu z bitev, které se říká Inspirace, 

tvůrčí nadšení, i nazval jsem tu chvíli despotkou." Jednoznačnost a návodnost této 

interpretace (ztotožnění Samovládkyně z básně s Inspirací v předmluvě) nemá 

v ostatních připsaných komentářích obdobu. Nové je i to, že tu autor mluví o své 

vlastní inspiraci a tvůrčím nadšení. Tím se podruhé výrazně přihlašuje k tomu, co 

v dalších kapitolách knihy říká o tvorbě a o Básníkovi. Nejvýrazněji to však udělá 

právě v próze Básník. V Notantur Lumina začínala takto: 

24 I samo slovo Mistr čteme v Březinových úvahách o umění: "Nad stránkou Mistra nesčíslné 
neviditelné ruce podávají se vám ke stisknutí." (Otokar Březina: Tajemné v umění. In Hudba 
Pramenů a jiné eseje, Praha 1989, s.13) 
25 Tučně DI 
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Když se řekne o někom, jejž není možno pominouti mlčením, že je nesrozumitelný, jest to tak, 

jako by se řeklo o vodě, stromu a ohni, že jsou k ničemu. 

Tím, koho "nebylo možno pominouti mlčením", sotva mohl být v roce 1907 

sám autor Notantur Lumina (právě psal svou první básnickou knihu). Text naznačuje, 

že příkladem Básníka je tu Březina (záhy následuje citát z Březinovy básně Jsem 

jako strom v květu ze Stavitelů chrámů; v druhém vydání už se tento citát 

neobjevuje ). V Prvních světlech však Básník začíná předmluvou v první osobě, kde 

se říká: 

... srdce mé už tehdy vědělo, za cenu jak strašnou lze se státi srozumitelným tomuto světu. 

Motivem ne/srozumitelnosti (který se neomezuje jen na tuto prózu- nově se 

objevuje i v próze Vzkříšení) bylo navázáno další spojení mezi já a básník. 

Neznamená to ovšem dosažení nějakého cíle, je to spíše konstatování vlastního místa 

a poslání. Pasáže, které byly v Notantur Lumina obhajobou poezie, tak nabývají rázu 

programového. 

Jakub Deml o sobě uvažoval jako o básníkovi a jako o Březinovu žákovi už 

mnohem dřív, jak to dokládá mj. jeho deník K Březinovi z roku 1903 či vyznavačský 

dopis o Básníkovi z roku 1906 pro Josefa Ševčíka26 . A roli básníka naplňoval už 

v Notantur Lumina. A však pojmenování Básník zde ještě plně patří Březinovi. Sám 

se ve vztahu k němu vymezoval především jako ten, který chce svým dílem 

Březinova slova tlumočit, předat, chce apelovat na jejich přijetí. To je zřetelné už 

v Básníkovi z roku 1907: 

Milujete-li život, toužíte-li po něm, milujte Básníka a věřte mu, neboť on ... smrtelně miluje 

život, zpívá život, zajíká se životem- ó věřte mi! A chci-li vám tlumočiti úžasné poselství BÁSNÍKA, 

jsem plný zmatku ... 

Ovšem už v Notantur Lumina Jakub Deml říká jedním dechem "Věřte 

Básníkovi" a "věřte mi". 

26 Dopis, jehož opis najde čtenář v Pro logu této práce, je uložen v pozůstalosti Timothea Vodičky 
v Zemském archivu v Olomouci 
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Přímka v troskách 

Mezi prózami připsanými k básním figuruje jeden zvláštní útvar: prozaická vsuvka 

uprostřed básně Mohyly (i v ní lze vidět zárodek myšlenky ztvárněné zcela jinak 

v knize Mohyla, 1926), která přemosťuje propast - příkrý významový předěl - mezi 

dvěma strofami. V rámci jediné básně se tu setkáváme s postupem, kterým Deml 

propojoval celou knihu a místy už i řadu knih- napsaných i nenapsaných. 

Funkce "spojky" dominuje i nově zařazené próze s názvem Přímka. Extrémní 

útvar, stylizovaný jako sekvence fragmentů či "trosek", pojednává o autorových 

dávných básnických vzorech (také o napodobování a opravdovosti), o tom, jak se 

jako dítě učil kreslit přímku (tento příběh je vlastně podobenstvím jeho vlastní tvorby 

a motiv dítěte se tu ještě těsněji přimyká k motivu básníka) a více či méně určitě 

poukazuje na jednotlivé části vlastní knihy, ale i za její hranice, k minulému

budoucímu dílu: 

... a vyjde-li znova "Hrad Smrti", připojím tam kjednomu, ovšem vymyšlenému, jménu 

několik nových vět, které Vám už docela vysvětlí můj tehdejší a zdá se mi i nynější poměr k světu a 

k tomuto básníku, ačli o té věci neříkám vlastně všeho už zde ... 

V Přímce dovádí autor ke krajnosti kompoziční postup konstituovaný 

v Prvních světlech a soustavně uplatňovaný v pozdějším díle: v jednom okamžiku 

vyděluje, zde dokonce vytrhuje jednotlivosti (takže se octnou jakoby v prázdném 

prostoru a jsou nápadné) a současně navazuje pevné spojení "na dálku", a tak do 

jediné věty nebo slova vtahuje čím dál širší kontext - zde vlastního díla. Do 

krajnosti však dovádí i nárok na svého čtenáře. Absurdní humor (s nímž slibuje 

plné vysvětlení něčeho, o čem mluví zde, v pozdějším vydání své dřívější knihy) tu 

funguje jako zvětšovací sklo, skrze které lze vidět holý fakt: bez souvislosti se 

zbytkem knihy Přímka srozumitelná není. A naopak ve spojení s ním získává (a také 

mu dává) plné opodstatnění. Kompozičně se podobá polovině rozděleného zipu- na 

čtenáři je, aby našel spojení a "zapnul ho". Přímka je přípravou a zkouškou čtenáře. 

Protože i když bude autor čtenáře většinou provázet a naznačovat mu cestu, nastanou 

v díle okamžiky, kdy mu dá jen úlomek indicie a její druhý, zapadající fragment 

bude muset čtenář hledat sám. 
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Několikanásobné rámcování, věnování adresátům 

Jediným veršovaným přírůstkem ve sbírce je závěrečná báseň sbírky s incipitem Na 

náš dík se tisícero věcí ptá... Zatímco před verše na počátku sbírky básník stavěl 

prózy, nyní za závěrečnou prózu Básník postavil verše bez jakéhokoliv komentáře. 

Návaznost na bibli - v ostatních částech knihy signalizovaná spíše střídmě -je 

v tomto případě zjevná a podstatná. Jako by tu rychlý sled událostí zaznamenaných 

v Evangeliích a ohlášených ve Zjevení svatého Jana navazoval na některé 

starozákonní žalmy rekapitulující veliké Hospodinovy skutky (o něm ani k němu se 

tu však přímo nemluví). Defilují tu následovníci "hlavního hrdiny" Nového zákona, 

ale v čele průvodu, který za ním stoupá do výšek, jdou křehké, obětující se a 

zmrtvýchvstalé věci, hvězdy, květiny - a právě jim patří toto díkůvzdání. Tak se 

uzavírá jeden z rámců knihy: Dějiny vykoupení, jejichž počátek básník zaznamenává 

v úvodní próze Děti, v závěru knihy spějí k naplnění. 

Tímto novým rámcem se však prostor Prvních světel neuzavírá: rozrůstá se 

oběma směry ještě ve věnování, v připojených dřevorytech Františka Bílka, 

v Demlově textu, který je doprovází, a nakonec v Poznámce vydavatelově. 

Upozorňuje-li tato poznámka podrobněji pouze na doplnění nových vrstev (o škrtech 

a přepracování se nerozepisuje), pak tím poukazuje na preferovaný způsob úprav 

jednotlivých textů Gak již bylo řečeno - Deml rozšiřoval leckdy tam, kde se nabízelo 

škrtání, kde mohl minulé smazat) i celé knihy. Možná je v tom i jistá zákonitost 

Demlovy tvorby a možná v tom tkví i určitá čtenářská, ale i ediční nesnáz: návrat 

k některým knihám či tématům je spojen vždy s novými souvislostmi a s dalším 

rozšířením. Miloš Dvořák mluví o "Demlově touze po co nejširším rozpětí": 

Deml touží vyslovit co nejvíc věcí najednou a zároveň. Z této touhy vyrůstá prostor jeho díla, 

který se nepne do výšky, nýbrž rozestupuje se do šířky. Píše-li Deml, nejde jeho věta nikdy od 

jednoho bodu ke druhému, nýbrž naopak sbírá se ze všech stran, jako by prameny ze všech skulin 

k němu najednou přiskakovaly. Nadarmo se Deml neposmívá v "Prvních světlech" školáckému umění 

přímky ... 27 

Další rámec, v němž se umocňuje důvěrná adresnost knihy, tvoří nové úvodní 

věnování knihy přítelkyni Elišce Wiesenbergerové (v dedikačních verších je 

27 Miloš Dvořák: O díle Jakuba Demla (Dvořák 1935: 7) 
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oslovena jako "Sestra", v prvním vydání byla méně osobní, uctivá dedikace "Jeho 

knížecí-arcibiskupské Milosti Nejdůstojnějšímu Pánu Dru Theodoru Kohnovi"), i 

samostatné poděkování Františku Bílkovi v závěru knihy. Deml mluví o Bílkově 

daru (o dřevorytech, jimiž knihu "obmyslil"), zamlčuje však, že mnohá z Prvních 

světel byla prapůvodně jeho darem a poděkováním Bílkovi, jak o tom svědčí geneze 

básně Samoty (tu zakomponoval už do Slova k Otčenáši Františka Bílka, 1904) nebo 

próz Sen, Pohled z mého okna, Jediné slovo a Lumina (ty byly otištěny v Novém 

životě v roce 1905 - Sen s úvodním věnováním Bílkovi, ostatní jako součásti 

bílkovských studií Nové oltáře a František Bílek v Mnichově 1904).28 

V Poznámce vydavatelově pak nacházíme rámec poslední. Autor-vydavatel se 

v jejím závěru obrací k lidem, kterým chce poděkovat. U dvou z nich zamlčuje 

jméno a volí šifru. "Vroucné poděkování" Otokaru Březinovi vypadá například takto: 

Člověku, o němž mluvím na str. 17. této knihy, ale také jinde, hlavně však na straně 113. -

118., jak patrno z mé knihy Pro budoucí poutníky a poutnice str. 231., číslo 8., nebo v téže knize na 

str. 232. pod číslem 5526. 

Tímto číselným kódem autor odkázal (stále ještě) Trpělivého Čtenáře ke knize, 

která nevypovídá ani tak o adresátovi poděkování, jako o první čtenářské odezvě na 

Notantur Lumina od recenzentů a schvalovatelů z biskupské konzistoře v Brně. 

Obsahují formulace jako "fantastická, nesrozumitelná apotheosa básníka Březiny ... 

sloh tak abstrusní a nesrozumitelný .. ".29 Tento odkaz naznačuje, proč Deml 

v Prvních světlech tak často obrací naruby slovo nesrozumitelnost nebo odkud 

pramení humor, který se promítl do tvaru Přímky. V Poznámce vydavatelově tak 

čtenář dostává poslední klíč - odkaz k dokumentu o nedorozumění, s nímž se tato 

kniha od počátku setkávala a na něž autor ve svých dodatcích nepřímo, ale často 

reagoval. 

Alfou i omegou Prvních světel je však jméno Elišky Wiesenbergerové, které 

básník knihu na začátku dedikoval a na konci se k ní vrátil díkem: 

... ze všech čtenářů mých nejdéle a nejlépe uchovala v srdci svém první vydání této knihy. 

28 Kniha Notantur Lumina vznikala v dobách Demlova nejintenzivnějšího vztahu s Bílkem, První 
světla básník připravoval v době, kdy se jeho vztahy s výtvarníkem obnovily- takže doklady o 
vznikání obou knih lze najít v řadě Demlových dopisů Bílkovi- viz korespondenci v LA PNP Praha 
29 Tyto ohlasy připojuji k textu Poznámky vydavatele- viz text Notantur Lumina a Prvních světel 
v Příloze 4. 
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V poděkování nezdůrazňuje Deml svůj osobní vztah jako v dedikaci, a to 

zřejmě nejen ze společenských ohledů. To, zač děkuje a co překračuje rámec 

biografie, je určitý přijímající čtenář jeho díla. I v souvislosti s Demlovými 

dalšími spolupracovnicemi - Pavlou Kytlicovou a Marií Rosou Junovou- je zřejmé, 

že sdílení slova s někým určitým je pro básníka silným impulsem, cílem, ne-li 

podmínkou jeho tvorby (a podstatou tragédie je odmítnutí básníkova slova těmi, 

které miluje: Zapomenuté světlo je adresováno ženě i dalším čtenářům, kteří pro 

básníkovo slovo pochopení nemají nebo je odmítli). 

Poděkování Elišce Wiesenbergerové má však i obecnější rozměr: v přímém 

protikladu k nepřijímajícím čtenářům z biskupské konzistoře, na něž tato pasáž také 

přímo odkazuje, se tu konkretizuje adresát Demlových knih. Ten se bude později 

často personalizovat (svědčí o tom i věnování třetího vydání knihy jejímu 

vynikajícímu interpretovi Miloši Dvořákovi), ale zároveň bude v díle přítomen i jako 

možnost, jako oslovení neznámých a budoucích. Tak se ještě jasněji rýsuje další 

konstanta Demlova díla, bez níž by mnohé, co básník řekne, ztratilo souvislost, 

smysl a hodnotu: postava čtenáře, který jeho slovo přijímá. 

Opačný typ, nedůvěřivý čtenář-nepřítel se objevuje v Demlově psaní velice 

záhy, ještě dřív, než došlo k nedorozuměním s konzistoří a jejími lektory. Už při 

práci na Slovu k Otčenáši v roce 1903 píše Deml v dopise Bílkovi: 

Zdá se mi, že jsem překročil to nejobtížnější jádro, ideu Otčenáše, kterou vidím v listě 5. -

Milost- a teď, co ještě zbývá, že půjde klidněji, bez takových obav. Pro sebe jsem se nebál a nebojím, 

obavy mně dělali čtenáři toho co píšu, to jsou nepřátelé, proti kterým je nutno opevňovat se ze všech 

stran a právě vyhledávání těch stran a zpracování toho materiálu opevňovacího mne plnilo bázní. Stále 

mi tane na mysli věta Březinova o nepřátelích, kteří nám mohou otrávit víno dřív než jsme ho podali 

bratřím. 30 

Dodatky k Notantur Lumina ukazují, že se tu Deml přihlásil k pojmenování 

Básník a zároveň v knize stvořil vlastního čtenáře. Klade na něj velký nárok 

(zejména Přímkou ho zkouší), zdůvěrňuje se mu a vydává (v deníkově laděných 

vsuvkách), apeluje na jeho postoj (zejména v rámcích celé knihy - komentářích, 

věnováních i v úvodní a závěrečné próze). Mnohé změny však ukazují i editorovo 

30 Dopisu psaný v Kučerově na vigilii sv. Terezie 1903. Viz korespondenci uloženou v LA PNP 
Praha. 
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vědomí o "čtenáři-nepříteli", který může leckdy hlodat i ve čtenáři přijímajícím a 

říkat: "nesrozumitelné", "epigonské", "roztříštěné". Tento zřetel se projeví zejména 

ve změnách nejméně zjevných, ve škrtech a opravách. 

ŠKRTÁNÍ 

Nejradikálnější škrty, kterými první vydání knihy prošlo, má důsledky zejména pro 

žánrovou strukturu Prvních světel. Právě žánrová rozmanitost je jejím 

nejnápadnějším rysem. V soupisu knih na obálce Demlova překladu Slavíka svatého 

Bonaventury (1912) je u sbírky Notantur Lumina uveden podtitul "básně". Co 

všechno se autorovi do tohoto označení vešlo, naznačila už předešlá kapitola. "Ve 

své vnější podobě tato Demlova kniha již naznačuje jeho pohrdání literárními žánry a 

snadno přechází od básně k eseji, lyrické próze či rafinovanému zápisu snu a 

naznačuje všechny možnosti proudu řeči, jímž se bude Demlovo slovo prodírat."31 

K těmto budoucím možnostem ukazují i dva ojedinělé útvary Notantur Lumina, které 

od prvního vydání k druhému také doznaly radikální změny: Lumina a Dialog 

bezpochyby smutný. 

Lumina a Světla 

Notantur Lumina obsahují pásmo krátkých reflexí, aforismů a kratičkých lyrických 

próz s názvem Lumina (později Světla), mezi nimiž- ovšem jen v prvním vydání

je i jeden veršovaný epigram32
. Některé ze "světel" krátce shrnují určité životní 

pozorování ("Jablko, i ono je po cestě v lednu nesvé, a teprve když opět zahřálo se 

v pokoji, vzpomene si na svou chuť."), ale většinou mají povahu obecnější reflexe 

(například "Víme vždy napřed, který boj není náš" nebo "Nestačí, aby přišel jiný, 

když vlastní duše nepřichází."). Podobné lapidární sentence obsahuje Demlova próza 

obecně: nikoliv jako pointy, ale jako náhlé záblesky či zastavení uprostřed plynulého 

proudu slov. 

31 Vladimír Binar: Neznámé arcidílo Jakuba Demla (Binar 1971: 183) 
32 V této souvislosti připomínám Demlovy překlady Mickiewitzových epigramů, které vyšly 
časopisecky v roce 1902 s titulem Tuchy a úvahy. Jeden z těchto epigramů zapojil Deml do prózy 
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Tuto příbuznost ozřejmuje i geneze některých "světel": několik z nich Deml 

vytěžil pro první vydání knihy ze svých esejů o Františku Bílkovi, po jednom zařadil 

do Prvních světel z próz, které sem jako celek z Notantur Lumina nepřejal 

("Zastaveno jest slunce ... " a Dialog bezpochyby smutný). Ne vždy byl postup 

vytržení z původního kontextu úspěšný: například jeden úryvek převzatý z bílkovské 

studie (""My také užíváme symbolů." Našli jste chrup, nemáte čelisti.") mluví 

v původní souvislosti mnohem jasněji Ge řeč o umělcích, kteří používají označení 

"křesťanští" - viz poznámky v textové příloze) než bez ní. Ostatně v druhém vydání 

už tento výrok zařazen není podobně jako třicet jiných, týkajících se například 

katolické modemy ("Katolická Moderna: moderní hlava na starém trupu Haeresie"), 

víry či konfese ("Protestantism a Církev římsko-katolická jsou v tom poměru jako 

mazlíček a Popelka: mazlíček rozbil amforu, Popelka dostává bití."), dobročinnosti či 

jiných aspektů křesťanské etiky. Mnoho těchto myšlenek a formulací z roku 1907 

patří k bojovnému období, kdy se Deml podílel na staroříšských sbornících. Byly 

reakcí - polemikou či útokem - a bez tohoto zakotvení působí jako neaktuální 

publicistika, nebo jako paušalizující morality. To vše v takto přímočaré nebo 

abstraktní podobě básník oželel. 

Mezi desítkou krátkých próz, které do tohoto cyklu naopak přidal, převažují 

nad časovými či nadčasovými obecnostmi zmíněná "první světla" životních 

zkušeností a pozorování - o dětech ("Poklad věcí, jimž dlužno se diviti, jest 

nevyčerpatelný. Děti si odpouštějí všechno, když se diví."), o přírodě, svobodě, 

nenávisti a především o básníkovi a slovu. Tyto vyjmenované okruhy se tedy kryjí 

s již jmenovanými motivy, podstatnými pro vertikální souvislost knihy. (Většina 

vyškrtnutých "světel" pro ni naopak není podstatná.) 

Způsob zkrácení i rozšíření tohoto pásma svědčí o Demlově vědomém 

odklonu od reflexe v podobě uzavřených, univerzálních pravd a soudů. Tento 

editorský akt napovídá budoucím interpretům (i těm, kdo básníka citují), že stejně 

podstatná jako jednotlivá (oslnivá nebo pohoršlivá) myšlenka je její životní 

(mluvíme-li o díle, pak i textová) souvislost. 

Notantur Lumina nazvané Pravda a později i do Zapomenutého světla- viz kapitolu Tři texty 
v procesu v souvislosti s prózou Znamení ve snu. 
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Krátkého a koncentrovaného útvaru, který v cyklu Lumina vznikl a ve 

Světlech našel určitější podobu, se Deml ve své tvorbě nevzdal, naopak ho dál 

rozvije!. Následníky oněch světel, jež v sobě soustředila konkrétní pozorování, jsou 

dílem Moji přátelé (první oddíl vznikl roku 1909, poprvé knihy vyšla roku 1913 a 

druhé vydání - stejně jako První světla - roku 1917), dílem četná věnování, jež 

Jakub Deml po celý život vpisoval do svých knih přátelům-čtenářům. Ani ty básně 

Mých přátel, jež lze označit jako reflexivní, už necílí k formulaci myšlenky-zákona, 

která má přímočaře pohnout životem a věcmi. Ona zákonitost či spojitost s lidským 

světem jako by vyrůstala před očima čtenáře ze života věcí, a právě toto spojení je to 

nejpodstatnější. Jinými slovy, ponaučení z otázky "Proč necítíme zákona, ani když 

mučí?" je obecné, nadčasové (měli bychom cítit zákona), naléhavějšíje však báseň: 

FIALKO, není již otázkou, kam se poděla naše duše po prvním zahřmění, ale proč necítíme 

zákona, ani když mučí? 33 

Dialog bezpochyby smutný 

Dalším specifickým a osamoceným tvarovým pokusem obsaženým v Notantur 

Lumina je Dialog bezpochyby smutný. Název je opět žánrový: tato próza má formu 

rozmluvy. Tím se výrazně odlišuje od svého okolí, protože v Notantur Lumina lidé 

kromě básníka mlčí, nemluví slovy, nebo jsou jejich slova zakletá. Příznačnou 

drobnou výjimkou jsou děti v próze Pravda: 

Děti! Bezpochyby milují Otce. Modlívám se s nimi Desatero. Říkají správně: cti otce svého ... 

Jasně vyslovují: cti. Říkají, že jest to čtvrté přikázání. 

V Pravdě se však mluví o společné modlitbě a řeči, dialog s dvěma 

vyznačenými party je obsažen právě jen v Dialogu bezpochyby smutném. "Promluvy 

"cizince" jsou uvozené, básníkovo slovo však nelze sevřít uvozovkami, protože by 

tím byla narušena záměrná poetičnost jeho výrazu, která v básni ostře kontrastuje 

s racionálním až vědeckým jazykem druhého mluvčího, mohli bychom říci tazatele, 

protože každý jeho výrok je otázkou, která je zodpovězena básní."34 Hlasy v tomto 

33 Moji přátelé (Deml 1990: 178) 
34 Kořená 2003: 144 
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dialogu neJsou rovnocenné, každý mluvčí mluví svým vlastním jazykem. Je to 

rozhovor, v němž se oba party bolestně míjejí. 

V této zdeformované podobě (ne-li karikatuře, naznačené v názvu) se dialog 

jeví jako slepé rameno proudu, kterým Demlova výpověď pokračuje v dalším díle. 

Tento pokus však nebyl ojedinělý. Rok po vydání Notantur Lumina napsal Deml 

Věštce (knižně ho vydal až roku 1917, podruhé 1919), podobně stylizovanou 

rozmluvu mezi učitelem a učedníkem. I Věštec je sekvencí otázek a odpovědí. 

V Mých přátelích35 a Miriam se pak dialog (a oslovení) proměňuje z vnější formy, 

kterou lze naplnit, vyprázdnit či obměnit, ve tvárný princip36
. 

Dialog bezpochyby smutný básník do druhého vydání knihy nezařadil - až na 

dvě pasáže. Jednu z nich zapojil do přepracovaného pásma Světla. Druhou je 

kratičká báseň v próze s titulem Kráva. Proměna je očividná: Z "falešného", 

formalizovaného dialogu či pokusu o dialog se vylomila báseň, která je dialogem 

myšlenkou, ne vnější formou. Porozumění, které zvíře a člověk (dítě) nalézají 

v mlčení, tu básník líčí rytmizovanou prózou. 

Prózy, jež zachycují tiché srozumění básníka s Jmou bytostí (tedy dialog 

skutečný, třebas němý), tvoří jednu z vertikálních os Prvních světel, takže 

osamostatnění prózy Kráva je rovněž zásah "systémový", vyznačující smysl celé 

knihy. 

Vyhnání řečníka a moralisty 

Potlačení vnějškové formy Gako v Dialogu bezpochyby smutném) i naučné, 

přesvědčovací a nabádavé tendence Gako v oddíle Lumina) lze pozorovat i na 

detailnějších škrtech. 

Opakování, které není obměnou a rozvíjením už řečeného, ale pouhou 

rétorickou figurou, eliminují například škrty v básni Despotka, Hroby a Léto, mizejí 

i apostrofy v básních Zajatec ("Ó pane můj! Dobrotivý!") či v jednom ze Světel 

35 "Vrcholem Demlova básnického tíhnutí v počátečním období jeho díla jsou nepochybně jeho 
extatická zastavení, či spíše utkvění na průsečíku tohoto a druhého světa v okamžicích, v nichž 
dosavadní samomluvy, vyrážející takřka vegetativně v prostorách samoty, monology, které se 
pokoušejí o jakýsi paradoxní dialog, vnucují "pisatelům" slova, pronášená za nic; například 
v komunikaci s jedním z přátel Tulipánem," píše Bedřich Fučík v Orientačním popisu některých 
Demlových krajin (Fučík 1994: 195) 
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("ach, mé hory"). Jinde odpadají navyklé řečnické obraty, které mají adresáta dílem 

přesvědčit, dílem mu sugerovat účast na promluvě - například v prózách Věřím 

("vězme; uvidíme, že ... "), Druhý ("Nuže, vězte") a Smutek ("Zajisté!"). 

Autor odstranil i nečetné karatelské ostny- např. v prózách Řeči bázlivých 

("Odvážliví matou vás karbanem, křikem a tanci, i vlastní váš život."), Jediné slovo 

("A všichni budou přesvědčeni, že se nejedná o světské zlepšování nějakého cechu, 

ani o hru sportovní...") či V základech ("pohrdáme reklamou a lacinými prostředky 

času") - které rušily bezprostřední apelativnost těchto lyrických apostrof 

přímočarostí didaktického záměru (podobně rušivý byl vyškrtnutý výraz "svalstvo" 

v Setkání či "mrtvoly" ve Věřím, odkud se ztratil i příměr "Kolikrát chodil jsem 

kolem svatých Textů s takovým zájmem jako písař kolem motyky"). 

Oslabování odkazů mimo text 

Vzhledem k tomu, že jeden z rámců knihy tvoří kapitoly odkazující na novozákonní 

kontext, mohou čtenáře překvapit škrty, které tyto a příbuzné filiace zahalují. 

Například z prózy Iniciála (v Prvních světlech nese titul V základech) zmizely 

odkazy na Žalmy a Matoušovo evangelium. V závěru pásma Sen jeden svítí, který 

popisuje jednu ze snových krajin "z druhého břehu" se ze stromů palmových Gež 

mají biblickou symboliku) stávají pouze stromy či stromoví. Přičteme-li k tomu 

vyškrtnutí celé prózy "Zastaveno jest slunce a jeden den učiněn jako dva ... ", která 

rozvíjí několik citátů z Písma a místy přechází v exegezi, nebo škrty v pásmu 

Lumina, vypadá to, jako by autor čtenáři nenápadně bral biblický klíč z ruky. 

Sotva to lze interpretovat jako zapírání vlastních kořenů nebo výraz ochladnutí 

či vzpoury - obojí odporuje smyslu Prvních světel, jež jsou zřetelným vyznáním 

víry. Smysl těchto drobných změn nemusí být negativní. Opět totiž obracejí 

pozornost čtenáře ne snad od souvislostí, ale spíš od závislostí na jiných textech 

dovnitř, k významu slov právě tady a teď, v této knize. Vypouštěním odkazů zároveň 

získává text na plynulosti. Navíc nutí-li autor čtenáře, aby četli knihu s Biblí v ruce 

nebo podmiňuje-li pochopení vlastních slov jinou předběžnou znalostí, pak nemluví 

36 Kořená 2003 
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jako básník, ale jako učený k učeným. Právě tento druh nesrozumitelnosti Deml 

v Prvních světlech odstraňuje. 

"Já" sdílené a ,já" soukromé 

Z textu sbírky bez náhrady zmizely dvě veršované básně: Střely a Zaklínací formule 

na mých dveřích. V těchto básních však nenacházíme obdobný formální rozpor či 

intelektuální manýru jako v některých Světlech či v Dialogu bezpochyby smutném. 

Proč zmizely právě tyto dvě básně? Tento zásah má logiku v kontextu celé knihy. 

Střely a Zaklínací formule se mu nevymykají svou formou, ale pojetím básnického 

já. Ve Střelách je to stylizace mučednická (navíc opět odkazuje k symbolice předem 

dané- např. k obrazům utrpení svatého Šebestiána), v Zaklínací formuli heroická. 

Obě básně jsou spíše samomluvou či zaklínáním vlastních bolestí, ran a děsů. 

Podobná výlučnost a privátnost neodpovídají básnickému postoji, který autor 

v Prvních světlech zaujímá a také přímo formuluje. Úlohou básníka, i když mluví 

o nejosobnější zkušenosti, je tuto zkušenost sdílet. Mluví-li o sobě, promlouvá 

k druhým a pro druhé. Slovy nevysvobozuje sebe, ale dobývá a osvobozuje věci i 

všechno živé kolem sebe. Neodvrací se od těch, ke kterým mluví, i kdyby se všichni 

odvraceli od něj. Utrpení, které tento postoj přináší, a odvaha, kterou vyžaduje, 

nejsou smyslem, ale podmínkou toho, aby mohl slovem svědčit o všem, co vidí. 

Přijal-li Deml básnický titul a poslání, pak musel přijmout i hranice, na nichž končí 

svědectví pro druhé a začíná psaní pro soukromou potřebu. Tento rozdíl a 

zároveň posun od Notantur Lumina k Prvním světlům nejlépe demonstruje 

přepracování prózy Láska (viz závěrečnou část kapitoly Tři texty v procesu). 

I kdyby důvody pro vyškrtnutí básní Střely a Zaklínací formule byly jiné, pro 

budoucí editory i badatele je podstatné poznání, že Deml sám v roli tvůrce i editora 

vlastního díla vyznačoval hranici mezi sdíleným a soukromým prostorem (výmluvně 

o tom svědčí mnohé básníkovy rukopisné zápisy a dopisy, které nikdy v takto 

otevřené podobě nezveřejnil). Zajímavější než opakovaná konstatování zjevné 
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skutečnosti, že Deml tyto hranice vedl územím, které mnozí považují za zapovězené, 

je otázka, v jakých momentech vyznačil neveřejnou soukromou sféru on sám37
. 

Známkou prohlubujícího se uvědomění vlastního já jako já přivráceného 

k druhým může být i to, že v Prvních světlech ubývá zájmen první osoby: 

v básni Dědictví a v prózách Znamení ve snu či Sen jeden svítí. Lze namítnout, že je 

to jen detail a že k tomu autora mohly vést i jiné důvody, například rytmické 

(v Dědictví), nebo že z textu vymycoval i další nadbytečná slova a zájmena 

(například "ona" ve Znamení ve snu; "my" ve Smrtelném tichu ... ). Odvrat od 

osamoceného já se však projeví i v pasážích přepsaných. 

ZMĚNY A PROMĚNY 

Grafika a plynulost výpovědi 

Zdánlivě marginální, ovšem nejviditelnější a nejsystematičtější změna, kterou text 

Notantur Lumina v Prvních světlech doznal, se týká grafiky. V prvním vydání knihy 

autor nešetřil kurzívami k zdůraznění jednotlivých slov či myšlenek, v Prvních 

světlech tento způsob členění a vyznačování opustil. Jako by si vzal plně k srdci to, 

co na okraj recenzejeho překladu Života svaté Dympny (1912) poznamenal S. K. 

Neumann: 

... nemožno dostati klidné stránky z rukopisu hemžícího se pomlčkami a znaménky, odstavci, 

slovy z versálek a větami podškrtávanými. (Zdá se nám, že tato příliš zevní manipulace s textem není 

nutna, a že vřelost slova i jiné jeho vlastnosti vyniknouti mají a mohou i bez pomoci sazeče nebo 

písaře; v letech devadesátých ovšem holdovali jsme těmto pomlčkám, odstavcům a versálkám také!)38 

Z textu Prvních světel opravdu nezmizely jen kurzívy a verzály, ale výrazně 

ubylo i pomlk a zámlk vyznačených třemi tečkami či zmnoženými pomlčkami, a 

dokonce i čárek, které by v textu podle dnešních pravopisných norem být měly. 

Základní tendence interpunkčních změn je tato: místo "silných" znamének Gako je 

středník, závorka či pomlka) se objevují znaménka slabší (čárky, případně jedno 

znaménko na místě několika, anebo pouhá mezera). Místy se ztratily i uvozovky 

37 Konkrétnější odpověď by mohla vyplynout z analýzy rukopisu Zapomenutého světla nebo 
rukopisných podkladů Mého svědectví o Otokaru Březinovi. 
38 Neumann, S. K.: Jakub Deml: Život svaté Dympny (ln Pro budoucí poutníky a poutnice, Deml 
1913/1995: 236). Jakub Deml recenzi převzal z časopisu Philobiblon z 3. září 1912. 
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vyznačující distanci či původ nějakého obratu (například v básni Venkovu či v próze 

Věřím), v několika případech se krátké verše sloučily v jeden (Mohyly, Probuzení). 

Úpravy interpunkce v druhém vydání většinou nelze zdůvodnit pravopisnými 

pravidly, odvozenými z logicko-syntaktické stavby věty či souvětí. Mnohem spíše 

směřovaly k co největší intonační plynulosti a provázanosti textu. Autor tím oslabil 

také formální asociaci, která spojuje Notantur Lumina s některými vnějšími rysy 

symbolistní poetiky, o nichž mluvil Neumann. 

Rušení uvozovek (nejpříznačněji v názvu "Sen jeden svítí...", jenž je původně 

titulem Březinovy básně), ale i vsuvek s odkazem na původ citátu (už jsem se 

zmínila o dvou vyškrtnutých biblických odkazech) má ještě jeden efekt: ztrácí se 

distance mezi vlastní a cizí promluvou a s tím i signály, které čtenáře upozorňují na 

zdrojový text. I tyto drobné, ale četné změny především podporují intonační 

plynulost a soudržnost vlastní výpovědi. 

Tanec velkých písmen 

Specifickou kapitolou je zdůrazňování některých slov a pojmů pomocí velkých 

písmen zejména k vyjádření úcty či posvátnosti některých pojmů. Místy velká 

písmena mizejí (např. "Matka Milosrdenství" se mění na "Matka milosrdenství"; 

v prvním vydání byla někde s velkým písmenem i "svatost", "něžnost", "prostor" ... ) 

a tyto změny jako by splývaly se snahou omezit hrubé prostředky sémantického 

zdůraznění, jež rozrušují intonačně-významovou souvislost "povýšením" jedněch 

slov nad druhé. Formální způsob zveličení má totiž tu nevýhodu, že sám o sobě 

zdůrazňuje pouze slovo, k vyšší nebo širší skutečnosti pouze odkazuje, posouvá ji do 

abstraktní či alegorické roviny, ale skutečnost velikost tím ještě nevtěluje do textu. A 

tímto způsobem do jisté míry odvádí čtenáře od vnímání slova jako procesu, "slova 

v akci", které prochází různými kontexty a neustále proměňuje a vytváří vlastní 

významy i hodnotu. 

Odklon od velkých písmen však není jednoznačný: někde jsou ponechána 

("Láska", "Milost", "Světlo"), místy se objevují nově ("Naděje naše jásaly"; oslovení 

"Bláhová"; "Duch"). Také srovnání s časopiseckými verzemi dokládá značné 
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kolísání. Někde se dokonce básník od rozhodnutí v Notantur Lumina vrací k prvotní 

volbě (např. zájmeno "Ty" v básni Maria ... ). 

Autorova revize velkých písmen v tomto případě nespočívá v systematickém 

sjednocování, ale ve změnách jednotlivých slov (například slovo "láska" se v téže 

knize píše jednou s velkým, podruhé s malým písmenem). Tím se připomíná 

Demlovo slovo-souvislost, které má jedinečnou hodnotu a význam vždy 

v jedinečném kontextu, v němž je zasazeno. Básník při změnách velkých písmen 

opět nepřistupoval ke slovu jako k lexikální jednotce s jednotnou definicí a 

trvalou hodnotou, ale individuálně, jako ke slovu ve velmi specifické souvislosti -

kterou navíc vnímal při různých čteních vlastního díla různě. Budoucím editorům 

vydavatel Prvních světel řešení tohoto problému neusnadnil. 

Úkrok ke knižnosti 

Četné a místy téměř systematické zásahy do tvarosloví směřují ke knižnějšímu, ne

li archaičtějšímu vyjadřování: místo tvaru je nyní autor užívá většinou jest, 

v genitivu plurálu mužských podstatných jmen nahrazuje koncovku -ů koncovkou 

-ův (například v Řečích bázlivých: "Milovali jste řeč mrtvých věcí a ptákův a živlův 

a bleskův"; ve větě bezprostředně předcházející je však ponechán tvar "příbytků"). 

V přísudcích se objevují jmenné tvary přídavných jmen (neodbytné ---+ 

neodbytny; rozlitá ---+ rozlita; hluboké ---+ hluboky; plný ---+ pln). V textu se 

rozhojňuje genitiv záporový místo akuzativu (v 18 případech; například v Krávě: 

bych nevyrušil ji ---+ bych nevyrušil jl), místy se v přísudku objevuje instrumentál 

místo nominativu (Léto: .. .jsme stínem kohosi... jsme šumotem vod. .. a oddechem 

všeho, co jest příliš daleko ... ), někde i v původní akuzativní vazbě (Sen jeden svítí: 

viděl jsem všechny stromy stejné ---+ stejnými). V řadě případů autor mění infinitivní 

koncovku z -t na -ti. Tam, kde tuto změnu nemohl z rytmických důvodů provést, 

kladl za infinitiv apostrof (například býťv básni Oheň). 

Výrazná formálnost posledně zmíněného zásahu dává tušit, že k některým 

těmto změnám vedla autora snaha o jazykovou korektnost. Některé gramatické 

tvary, které autor v Prvních světlech nově zaváděl, však vzbuzovaly už v té době 
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podiv či odpor jazykových kritiků. Například recenzent z Naší řeči napsal v roce 

1917 o Mých přátelích: 

I v chybách, jichž se básník dopouští proti ustálenému zvyku spisovného jazyka, přiklání se 

k pražské papírové češtině. Píše: ( ... ) babičky nejsou samojediny ( ... místo správného samojediné); 

hlasy jsou teskny a nevysvětlitelny; ... duše jest neviditelna; ... až budeš starším; ... kdyby byly ještě 

menšími; ... ničeho jsme neviděli (místo nic, tak již od staročeštiny) .. ?9 

Tyto námitky opět předjímají nesnáz editorů, kteří se snaží Demlovy texty 

nově zpřístupnit, vyrovnat v nich nedůslednosti a odlišit dobové nánosy od 

komponentů autorského stylu. Ze srovnání obou verzí knihy vysvítá, že autor volil 

některé archaizující postupy záměrně a opakovaně. Na druhou stranu se tato 

tendence omezuje víceméně na tvarosloví, lexikální změny s ní nesouznějí. 

Tato tendence pravděpodobně souvisí s Demlovým studiem češtiny, které je 

doloženo dopisy z roku 191240 a které se odráží v jeho zápisníku Slovník český: 

viděli jsme, že zdrojem tohoto studia byl mj. Erben, Bartoš, Sušil, Němcová a 

Jungmannův slovník. Do Slovníku si básník zapisuje poznámky o správnosti a 

českosti různých vazeb (příklad dvou zápisů: "Slovo dát jest špatný výraz. Zaručiti, 

zavázati se komu svým slovem; slovo si dali jest germanism. Zřekli, umluvili se"). 

V období, kdy vznikala kniha Notantur Lumina, se však Deml intenzivně 

věnoval studiu díla Březinova, dalo by se říct, že se od něj "učil česky". Jestli lze 

mluvit o Březinově vlivu v Notantur Lumina a jeho "překonání" v Prvních světlech, 

pak nikoliv v poetice, jak se traduje, ale v lexiku. 

Od stylu ke slohu, od naivity k prostotě 

Některé proměny slovníku Prvních světel sice přispívají k "vyššímu" 

(poetičtějšímu, knižnějšímu, archaičtějšímu) stylu (např. rána ---+jitra; tenkrát ---+ 

tenkráte; podle---+ dle; bolest ---+ bol; teď ---+ nyní; jestli ---+ zdali; musíme ---+ jest 

nám), jiné však k vyjádření civilnějšímu (tvou---+ tvojí; novozrozená---+ novorozená; 

nech mě jíti samotna ---+ samotného; není času ---+ není kdy; kdyžtě---+ když; slzí---+ slz 

apod.) nebo jen neutrálnímu (žvatlqjící den ---+ hovořící den). Slovotvorné 

39 [autor neuveden]: Jakub Deml: Moji přátelé. Naše řeč 1, 1917, č. 10, s. 300-301 
40 Viz výše pasáž o Demlově Slovníku českém 
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experimenty se v textu nevyskytují Gedinou výjimkou je slovo vzprohýbají, kterým 

autor nahradil spojení vzhůru se prohýbajz). 

Spíše než o příklonu k vyhraněnému stylu je namístě mluvit o odklonu od 

specializovaného lexika. Radikální a systematickou změnu doznala vrstva slov 

cizího původu, v původní verzi knihy výrazná (změna se dotkla téměř padesáti míst 

knihy): takřka beze zbytku mizí. Autor tato slova nevyškrtává (kromě dvou případů 

vsuvek: diskretní v próze Sen a žaluzie zelené v Pohledu z mého okna), ale 

nahrazuje českými ekvivalenty. Například: adorace ~ klanění; atmosféra ~ 

ovzduší; definitivní ~ hotový; despotka ~ samovládkyně; gesto ~ hnutí, tvářnost či 

projev; gigantský ~ obrovský; heroický ~ hrdinský; intensivnější ~ silnější, 

pronikavější; katastrofy ~ hrůzy a neštěstí; kommunikační prostředky ~ vozidla; 

kosmos ~ svět; magický ~ kouzelný; magnetisován ~ očarován; naivní ~prostý; 

polyfonie ~ mnohozvučná hudba; pampa ~ lesk; projektU ~ střela; referovat ~ 

vypravovat; resonance ~ ozvěny; rythmus ~ proud; sensace ~ okázalost; styl ~ 

sloh; Texty ~ Písma; transparent ~ obraz průsvitný; vegetace ~ rostlinstvo; 

vulkanický ~ sopečný atd. Tuto hlubokou změnu nejlépe odráží i volba nového titulu 

sbírky. 

Míra užití cizích slov byla v Notantur Lumina místy rušivá. Takovým 

extrémním případem je věta z prózy Smutek?: 

V zpěněném rythmu svých duší zapomněli jste, že roztok extasí vašich gravituje bolestí? 

"Překlad" v Prvních světlech zní: 

Či v zpěněném proudu svých duší zapomněli jste, že roztok radostí vašich zatížen jest bolestí? 

Druhá věta je plynulejší, čtivější a srozumitelnější. Není to ovšem ten druh 

srozumitelnosti, která básníkovi diktuje, aby nevybočoval ze zaběhnutých norem 

vyjadřování. Jde o srozumitelnost, jež otevírá text i čtenáři bez speciální 

průpravy, vzdělání či příruční knihovny. Touto změnou se přitom autor 

neprohřešuje proti svému vidění či stylu. Naopak. Právě nestylovost citované věty je 

už v Notantur Lumina nápadná a právě ona (spíše než sdílené motivy a způsob jejich 

rozvíjení) mohla vést k domněnce, že tato kniha nekriticky kopíruje symbolistní, 

zejména pak Březinovu poetiku. Některá cizí slova, jež Deml ve své prvotině 

opakoval, mají důležité místo v Březinově autorském slovníku: například výraz 
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magický se v jeho básních vyskytuje 28krát, kosmos 25krát, vegetace 19krát, 

gigantský 14krát a gesto 9krát41
• Slova z této stylistické vrstvy se hromadí i v jeho 

esejích: 

Všechny psychické vegetace řídí se zákony tajemného heliotropismu. ( ... ) Každé umění je 

halucinací z opojení nejsubtilnějších rytmů éteru a krve. 42 

U Březiny však nejde o terminologii, kterou by bylo možné jednoduše (tak 

jako to udělal Deml s textem Notantur Lumina) vymýtit nebo "přeložit": a to nejen 

z důvodů rytmických či zvukových. Poukazuje k filozofickým i vědeckým zdrojům 

jeho obraznosti. U Demla se však tato slova stala pouhým ornamentem, zbytností, ba 

překážkou, ovšem odstranitelnou. Kdyby autor Notantur Lumina opravdu 

napodoboval Březinovu poetiku, tedy organizační princip, musela by se mu kniha při 

přepracování rozpadnout pod rukama. To se však nestalo. Poetiku své knihy 

v druhém vydání zachoval a rozvinul: včetně toho, co s Březinou sdílel. Zůstal věrný 

i tématu Březinovy poezie a k postavě Básníka přiřadil roli Mistra. Zbavil se 

však exotického slovníku, a tím seškrábl březinovský poetický nátěr. Možná až 

příliš důkladně. Ve třetím vydání ( 1931) několik cizích slov do knihy vrátil 

(konkrétně do prózy Sen a do básně Poklad). Tato změna však rozhodně 

neznamenala návrat ke gigantským vegetacím. 

Cizelování 

Nová volba slov či tvarů byla samozřejmě často motivována snahou o zpřesnění 

významu, a to velmi odstíněného. Tendence k rozšiřování sémantického pole, o níž 

byla řeč v souvislosti s doplněním sbírky, se dotkla i jednotlivých slov (např. pouhou 

proměnou vidu: Láska dává se i ukřižovati ---7 křižovati; či oslabením aluze: prorok 

---7 věštec; věčnost ---7 věčno). Autor místy volí určitější a kategoričtější modalitu 

dějů (aby mohli povstat z mrtvých ---7 aby povstali) nebo posiluje aktivitu či 

"odpovědnost" jejich účastníků (byli často oklamáni ---7 často se zklamali; voda 

tekoucí na mlýn ---7 voda pohánějící mlýn; nutno býti ---7 dlužno býti). Nově odlišuje 

41 Viz Frequenzworterbuch zum Lyrischen Werk von Otokar Březina, Teil I, II. (Holman 1993) 
42 Esej Tajemné v umění (1897), který otevírá soubor Hudba pramenů (1903). (Březina 1989: 12) 
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také význam slov celý a všecek/veškerý (celá - všecka země; před celým -

veškerým světem; celé- všecko bohatství apod.)43
. 

Případů zpřesňování výrazu či obrazu je mnohem víc (viz přílohu), zde pouze 

demonstrují, do jakých nuancí autor při kritické četbě vlastních textů šel. Zejména 

řada jemných zásahů do snových próz (Sen, Sen jeden svítí a Znamení ve snu) 

dokazuje, jak promyšleně básník tento zdánlivě spontánní útvar budoval a cizeloval 

od rukopisné nebo časopisecké verze. 

IV. VĚŘTE BÁSNÍKOVI 

Knihu "První Světla" vydal jsem ponejprv právě před desíti lety, dav jí tehdy název latinský 

"Notantur Lumina", jako by se řeklo: do této knihy jsem zapsal, co mne nějak osvítilo, a poněvadž 

osvícení pravé nemůže býti a zůstati jen osvícením, chtěl jsem tím názvem zároveň říci: Poznav, že to 

a to jest Pravda, rozhoduji a utvrzuji se pro Její službu, tuše, ba i věda, co mne za to čeká. Co mne za 

to čekalo? Radost, nesmírná radost, takže ještě dnes, vzpomínám-li si na to (v roce 1917), jest mi do 

smíchu, na mou duši, jest mi do smíchu... Kniha "Notantur Lumina" byla mojí první knihou 

básnickou - však také proto dávám jí dnes titul "První Světla", titul tedy český, jak se sluší na toho, 

jejž devatenáct let odnaučovali latině, aby měl radost, nesmírnou radost. Bůh zaplať všem, kteří mají 

zásluhu o "vytříbení" mého "slohu", myslím, že v této knize zapomněl jsem na málokoho z nich, 

vždyť dosti nesnadno se zapomíná, darujeme-li komukoliv několik, anebo ještě více let svého života, 

jsouc pamětlivi, že on bezpochyby také svůj život někomu dal, zdali šťastně, či nešťastně: co nám do 

toho, jsme-li při tom slabí? Hlavní věc: máme-li radost ... 

Jen tak mimochodem, Čtenáři můj milý, ještě poznamenávám, že nemám pražádné zásluhy o 

toto druhé vydání "Prvních Světel", vydalť jsem je na opětovnou a opětovnou prosbu svého ctitele 

pana Dra Alfonsa Neubauera, jemuž jsem se (to pravím na svou omluvu) v této věci dlouho a velmi 

bránil, ne nevěda, že vydati znova knihu znamená pro mne: znova ji protrpěti. (Koncept Poznámky 

spisovatelovy z roku 1917)44 

Notantur Lumina Je kniha programová: staví do popředí ústřední 

problematiku slova ve vztahu k bytí a životu, vtělení slova, ztvárnění. Jakub Deml 

zde našel originální řešení, které spočívá v neustálém pohybu slova, jež se nikdy 

neustálí na jednou již dobyté pozici. "Nezabydlí" se, neustrne. Obrácenou stranou 

43 V Demlově Rosničce je hned na začátku (Demll912b: ll) citát z Babičky Boženy Němcové, 
kterým chce čtenáře upozornit právě na tuto významovou nuanci: "Babička si hned první hodinu srdce 
svých vnoučátek ZCELA osvojila, však se jim ale hned také VŠECKA vzdala." 
44 Rukopis je uložen v Zemském archivu v Olomouci, opis celého náčrtu uvádím v textové příloze za 
Poznámkou vydavatelovou 
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takového "pracujícího" slova je mlčení. Právě v Notantur Lumina se plně obnažuje 

tato základní dualita slova i Demlova díla: otevřeného, ale nikoliv přímočarého. 

Nejen ten, kdo mluví, se musí k slovu dopracovat: ani ten, kdo poslouchá nebo čte, 

není práce ušetřen. 

Objevem této knihy je dítě: nejen jako postava, ale jako pohled na svět a řeč. 

Je to myšlenka, na které je založen původní Demlův styl. Kolem této myšlenky Deml 

krouží i ve své korespondenci různým adresátům, a nejen těm nejbližším, kterými 

byli v období před Notantur Lumina Březina s Bílkem, ale i v dopisu redaktoru 

Nového života Karlu Dostálovi-Lutinovovi ze17. února 1901: 

... zvyknouti si na jistý druh mlčení, jež bolí a někdy těší, jindy jen bolí, když slovo naléhá se 

vtěliti a nepotká člověka- takže naposled nevíme, je-li nepořádek v nás anebo ve světě, začneme se 

každého bát a hledáme zapomenout ve knihách[ ... ] Ovšem původně mě sem zavedla četba Březiny, 

jehož vždycky budu považovati za svého otce i matku a neznám národnějšího básníka nad něj, on 

jediný do samých hlubin až ke dnu se ponořil našeho ducha- a tajně jsem si přával tam být v klášteře, 

kde on by byl alespoň novicmistrem - ale nic si nemůže člověk slibovat ani budovati, něco jiného je 

sen (a blahoslavení spící!) a něco jiného život, ten, jak je- což tak jít stále životem, jak nocí a cizinou 

- k tomu myslím nemůže být nikdo zavázán: tedy se vrátit a stát se dítětem. 45 

V Notantur Lumina se také otevírá problematika jména: v této fázi ji Deml řeší 

převážným skrytím jmen, jejich nevyslovováním, k oslovení směřuje oklikou. Je to 

silný posun oproti výkladu ze Slova k Otčenáši Františka Bílka a kázáním ze souboru 

Homilie. Jediné, co je zde vysloveno, je vztah (matka, sestra, Pán ... ). I to odpovídá 

stylu "dítěte": dítě dospělého neoslovuje jménem, ale vztahem. 

V citátu z dopisu Lutinovovi lze také najít vodítko k pochopení Demlova 

postoje k poetice Březinově. Březina je v dopisech i v deníku K Březinovi opakovaně 

nazýván Matkou a s Demlovou vlastní matkou je v díle opakovaně spojován 

(nejúžeji v knize Hlas mluví k slovu, 1926). Deml chápe Březinovu poetiku i řeč 

jako mateřskou. Neustále se s ní vyrovnává, hledá vhodný způsob, jak o ní mluvit, 

ale základní vztah je daný a nezpochybnitelný od začátku do konce: matka a dítě. 

Březinův jazyk je do značné míry Demlovou mateřštinou, řečí zděděnou, ne prostě 

přejatou či napodobovanou. 

45 Korespondence je uložena v LA PNP v Praze 
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První světla jsou už kniha zralá. Jakub Deml se zde plně přihlásil k úloze 

básníka a také zřetelně oslovil i modeloval vlastního čtenáře. Zaujal básnický 

postoj i postoj k vlastnímu adresátovi. Edičně-tvůrčími zásahy do knihy předešlé 

mimo jiné reagoval na ohlas svého díla. Ústřední otázkou přitom byla 

ne/srozumitelnost a možnosti porozumění. Deml tuto otázku v době před Notantur 

Lumina bojovně či obranně řešil v souvislosti s Březinou, v souvislosti s vlastním 

slovem se k tomuto tématu otevřeně vrací v korespondenci, například v dopise D. P. 

auditoru Josefu Ševčíkovi: 

Jedině tím, že je náboj zavrtán a ucpán, roztrhne skálu. Jedině tím, že je sláva a bolest 

vyjádřena jedním, úzkým, ukrytým slovem - dotkne se srdce: ó rouhači, ó lenivci, kteří řeknou o 

Básníku, že je nesrozumitelným ... !46 

V Prvních světlech básník přijal ne/srozumitelnost jako výzvu. Řeší Jl 

opouštěním zbytečných vnějškových forem i různých signálů cizosti nebo odcizení 

(sem patří změny v grafice, zmizení některých odkazů na jiné knihy, eliminace 

vrstvy cizích slov, potlačení privátní výpovědi i zmizení Dialogu bezpochyby 

smutného, který cizost především konstatoval - a tím potlačil řešení, které už 

v Notantur Lumina obsaženo bylo: je to porozumění v mlčení v próze Kráva) i ryze 

soukromé, privátní perspektivy. 

Dalším, nápadnějším krokem vstříc porozumění se čtenářem je humor, který 

v Notantur Lumina ještě zjevný nebyl. Humor Prvních světel navenek čtenáře 

provokuje: zejména v próze Přímka anebo ve vlastní Poznámce vydavatelově. První 

světla jsou tedy mimo jiné kniha-odpověď. A zároveň povolání čtenáře ke 

spolupráci, bez níž se Demlovo dílo neobejde. Básník zde hledá možnost 

mezilidského dialogu. A vystavuje svůj text vnějším vlivům, zakládá v něm skrytou 

polemiku a oslovuje v něm konkrétní adresáty. Oslovení, adresování či dar (resp. 

věnování) znamenají také "vpád postav" do Demlova díla. 

Ediční proměna knihy potvrzuje, že Demlovo dílo představuje specifickou 

ediční problematiku. Byla-li řeč o proměňování slova v různých kontextech, pak se 

ukázalo, že stejné aktivní práci podléhají celé texty, ba celá kniha. Volba jedné verze 

textu jako konečné potlačí organický proces Demlova díla, k němuž patří i editorské 

46 Dopis je uložen v pozůstalosti v Zemském archivu v Olomouci 
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zásahy. Do kritické edice díla by v případě Notantur Lumina a Prvních světel patřily 

zřejmě knihy obě jako celky. Ovšem edice čtenářská takto komplexní změny zachytit 

nemůže, musí volit. 

Demlovo dílo je vždy vydáno čtenáři na milost a nemilost, a to platí i o 

editorech. Jsou postaveni před úkol, jeho řešení může být vždy jen "nedokonalé", 

dočasné, jako další krok v procesu, kterým toto dílo vzhledem ke svému otevřenému 

charakteru (do něhož vstupují různí čtenáři) stále prochází. Demlův příklad práce na 

knize Notantur Lumina k aktivnímu a otevřenému čtenářskému i editorskému 

přístupu vybízí, vyžaduje ho. 

Nakonec nabízím tři cesty básníkovým dílem, které začaly právě horizontálně

vertikální četbou Notantur Lumina a Prvních světel. Texty Znamení ve snu, Sen 

jeden svítí a Láska- viděné jako proces, do něhož jsou zahrnuty různé fáze práce

dovedou čtenáře na začátek i konec díla. Hlavním ukazatelem cesty bude sledování 

básníkových "nepřímých akcí", které většinou nekomentoval. A hlavní instrukcí 

Demlova věta z prózy Básník: "Věřte Básníkovi". 
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TŘI TEXTY V PROCESU 

I. ZNAMENÍ VE SNU 

(Sen kněze, sen básníka. Proměny snu-znamení) 

Tvar snuje darem dne 

(Petr Kabeš: Obyvatelná těla) 

Sen patří k ústředním motivům díla Jakuba Demla. Zároveň se u něj stává 

prozaickým útvarem. Prózy-sny, které Deml poprvé knižně vydal v souboru Tanec 

smrti (1914) a posléze spolu s Hradem smrti (1912) a dalšími prózami shrnul v knize 

Můj očistec (1929), patří k orientačním bodům Demlova díla. Nejúplnější soubor 

prozaických snů obsahuje druhý svazek samizdatového Díla Jakuba Demla. Editoři 

Díla Vladimír Binar a Bedřich Fučík sem soustředili jak prózy Očistce, jež dle 

básníkovy korespondence a zmínek v díle vznikaly od roku 1908 (tehdy poslal 

Otakaru Březinovi prózu Bílý medvěd), tak sny z knihy Matylka z roku 1937 

(publikované jednotlivě v různých knihách z let 1907 až 1930), a v závěrečném 

oddíle i řadu snů, které Deml napsal po druhé světové válce a už nepublikoval: mimo 

jiné texty Bedřichu Fučíkovi pozdravení (ruk. 1949), Podzimní sen (ruk. 1951 ), Sny o 

Jordánu (ruk. 1954) a nakonec dva sny, které básník zapsal nedlouho před svou 

smrtí, v roce 1960: Vešel jsem ... a Stenografický zápis snu. 

Výčet ukazuje, že sny figurují v Demlově díle od počátku do konce. Útvar 

Demlovy prózy-snu se zrodil však už v nejranější fázi vzniku Notantur Lumina: ne 

později než v roce 1902. Tímto rokem se datují dvě verze prózy Znamení ve snu 

Gedna pouze rukopisná, druhá časopisecká), jak je Jakub Deml zaznamenal ve svém 

rukopisném zápisníku z roku 1903. 
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TVARSNU 

"Podoba demlovského "snu" je útvarem předtím v tradici české literatury až na 

menší náznaky u Máchy, Erbena a Zeyera, takřka neznámým a ve svém souhrnu až 

dodnes jedinečným, i když se některé jeho tvarové elementy a postupy později 

objevují u Richarda Weinera, Josefa Čapka, Ladislava Klímy1 a nacházejí své místo i 

v básnické praxi českých surrealistů, byť v jiné rovině a souvislostech." Takto vidí 

místo Demlových snů v literární tradici editoři Díla Jakuba Demla v komentáři 

k jeho druhému svazku (Binar- Fučík 1981: 318). Binar s Fučíkem hovoří o "přísně 

stylizovaných snech"2 a vyjmenovávají tvarové konstanty próz z okruhu Mého 

očistce: v rovině motivické a tematické "téma ohrožení člověka", konkrétně 

"obětování lidského individua v dnešním světě skrze mechaniku společenských 

struktur"3
. Sny spojuje také "neustálá přítomnost hlavního hrdiny, bezejmenného 

vypravěče", jehož rysy se do značné míry shodují s Demlovou "autobiografickou 

scenerií". K té patří jak konkrétní postavy, tak rodný kraj4
• "Z prostoru postav 

vyrůstá i epická tkáň demlovských "snů", jejich tvarová jednotnost i jedinečnost, pro 

kterou básník sám občas volil označení "povídka" či "báseň-povídka".'ó V edičním 

komentáři je však zmíněna i jiná, lyrická poloha Demlových snů, příznačná pro 

knihy jako Notantur Lumina či Miriam (obě jsou zahrnuty v prvním svazku Díla). 

Zcela jinak mluví o Demlových snech Jindřich Chalupecký v knize 

Expresionisté. Demlovy sny dává do souvislosti s Bretonovým "bdělým 

ekvivalentem snu" - automatickým psaním: "Deml se jako Breton držel i zásady 

nedotknutelnosti takového textu. Zase tu byl jeho chápavým rádcem Březina. 

"Otokar Březina nejednou mě upozorňoval, abych psal všechno, co jsem nucen psát, 

ale abych se nikdy neopravoval," vzpomíná Deml. "Mám prý všechno nechati tak 

horké a třebas i chybné, jak jsem to hodil na papír, neboť každou korekturou mozku 

mohu prý to pokazit." Deml je stejně pokračovatelem romantiků jako předchůdcem 

surrealistů." (Chalupecký 1993: 95) Chalupecký v této souvislosti cituje mj. rané 

1 Poetikou Demlových snů z okruhu Mého očistce se podrobněji zabývá studie Marie Langerové Sen a 
smrt, příklad Deml (Langerová 2005). 
2 (Binar-Fučík 1981: 313) 
3 Binar-Fučík 1981:315-316 
4 O postavách Binar- Fučík 1981: 316-318 
5 Binar- Fučík 1981: 318 
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texty Znamení ve snu a Sen jeden svítí, knižně poprvé publikované v Notantur 

Lumina (1907). 

Roku 1981 vzniká nezávisle na Chalupeckém (který vydal svou práci téhož 

roku v samizdatu) a Binarově-Fučíkově edici v USA disertace slavisty Josefa 

Normona Rostinského o vztahu Demlova díla k české avantgardě. Rostinsky na 

úryvcích z Demlova Mého očistce (1929) demonstruje propracované popisy směru 

pohybu či soustavu opozic (například vesnice - město, život - smrt), i tematické 

konstanty snů: "metafyzický strach" a "otázku odpovědnosti vůči Bohu a člověku". 

Upozorňuje na to, že v těchto snech nejsou přítomny elementy slasti. Některé prvky 

se mu dokonce jeví až "příliš promyšlené"6
: 

"Demlovy sny se nezdají být pouhé záznamy ve smyslu surrealistické praxe. 

Postrádají spontánní rytmus nelogických sekvencí i aspekt nefunkční ideace. 

Demlovy snové záznamy jsou složitě stylizované tak, aby sdělily čtenáři stěžejní 

myšlenky jeho víry. Navíc jsou proloženy maximami, které mají čtenáři připomínat, 

že jeho sny mají být brány stejně vážně jako jakékoliv z jeho knih dokumentárních." 

(Rostinsky 1981: 98) 

Rostinsky zde staví do protikladu dva typy snových záznamů: 

"[ ... ]"programatický" typ, na němž se musí podílet autorův intelekt při pořádání 

sémantického kontextu snového záznamu, a "spontánní" typ, v němž je přítomnost 

rozumu maximálně potlačena .... První je mnohem typičtější pro Demla, zatímco 

druhý typ je charakteristický pro surrealisty a některé romantiky [ ... ]" (Rostinsky 

1981: 99)7 

Rostinsky a Chalupecký zde mluví o technice i literární tradici Demlových snů 

zcela protichůdně. Jejich teze však lze přímo ověřit na textech. 

Znamení ve snu I a II (1902) 

Zápisník z roku 1903 obsahuje prózu Znamení ve snu ve dvou verzích. Obě zde 

nesou vročení 1902, text neobsahuje žádné škrty ani opravy jako některé jiné zápisy: 

nebyly tedy v zápisníku tvořeny, jde o přepisy. Už existence variant vyvrací 

Chalupeckého tezi, že Deml u svých snů uplatňoval "zásadu nedotknutelnosti textu". 

6 Rostinsky 1981: 97-98 
7 Překlad citátů z Rostinského práce DI 
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Jak hlubokých změn však tato próza doznala, ukážou až obě verze. První se nachází 

na 3. a 4. straně zápisníku: 

MATKA NOC. ZNAMENÍ VE SNU. SEN KNĚZE (BUDOUCÍHO). NEMOC DÍTĚTE. 

Přišla mi návštěvou ... potkali jsme se v kostele ... se zdravou sestřičkou přišla - bylo po divadle -

v kostele hráli šprýmovný kus, v něm vystoupili kapucíni před publikem (pohádka: princezny 

vystupovaly, zlatem a nemožnými barvami tváře i roucha zářící měly - zpívaly - nezemsky se 

usmívaly- kapucín hovořil o Františku a o kvítkách, které vyrostly přes zimu z jeho zázr. těla.). Tak 

tedy přišla, obě se smály, nemocná jen vážně a smutně, že smutek těch úst marně byste zapomínali. 

V chrámě jsme se to potkali. Zdravá se řehtala, šprýmovně choulila, schovávala v záhyby roucha 

osoby neznámé, která byla bezpochyby příliš vysoká nebo my tři, totiž dvě děti a já vzhůru se podívat, 

vztýčit se báli ... a ta je přivedla. Snad napodobujíc zdravou ve schovávání a hře, nemocná také mi 

zmizla na okamžik, ale spíš osudem nežli úmyslem svým ... ach, jako by ne moc zakrývala, jako by 

Nemoc se mnou a s ní na schovávanou si hrála. 

A potom ze chrámu do mého pokoje nese se děj, jako bych jednu jen viděl, nemocnou jen, 

seděla naproti mně, oči smutné, a jako by se zapomněla dívat na stěny pokoje mého, o ničem se mi 

nezmínila z toho, ani o obrazech, ani o vyhlídce, jen košilku smekla se svých suchoučkých ramen a 

vypravovala pomalu jak horní část těla náhle jí zkvetla- podíval jsem se, tělíčko hnisalo, od ramenou, 

loktů bylo načervenalé, jak zoraná země zapadajícím sluncem ozářená a na ní záhadně bílé skvrnky 

jak kvítka a jakoby bílý onyx v kameolových ramínkách sestřičky mé. A opakovala slova doktorova 

jako své vlastní pozorování, ne smutně, ne vesele, ale tak vážně, jak staří lidé hovoří o letošní úrodě -

sem i tam zbarvila slova v žertovný styl (ale vážnost pravdy a hlasu jejího nic se tím nezměnily) a 

stále jen o své chorobě mluvila, a když nepřestávala, myšlenka přišla mi lítostivá, že sestřičku poslali 

(Kdo? nevím- ta záhadná Osoba, jež obě provázela, tváře své mi nebyla odhalila (ani mi nenapadlo, 

že i na ni se mám dívat))- a myšlenka tato mi vnukala slova: Sestřičko, sestro, podívej se na stěny 

pokoje mého, pohlédni, jak to tu mám - více jsem neřekl a toto ještě si myslil: abys to poznala tady, 

až někdy z míst jiných, neohraničených, ty v dálce, - do ciziny přišla, mně bys navštívila - a teprve 

nyní jsem pochopil, proč mně ji poslali (Kdo? Jak?) na návštěvu.- A poznal jsem, že jsem sám. A že 

není nikoho mimo Boha a nás. 

Za přepisem následuje náčrtek metrického schématu dvou slovních spojení, 

který svědčí o Demlově snaze stylizovat tuto prózu i rytmicky. Na straně 32 je 

v zápisníku próza Znamení ve snu se závěrečnou poznámkou: Museum 1902. Jde o 

přepis první tištěné verze této prózy, který se jen místy odchyluje (zde reprodukuji 

verzi z časopisu). Je to vůbec první Demlův "tištěný sen". 

ZNAMENÍ VE SNU 

Tak tedy přišla a usedla naproti mně. Byla maličká jako dítě čtyřleté, ale když se na mne dívala, 

zamrazilo mě moudrostí věků, až jsem se tajeně chvěl. Noc byla. Tam venku čirá tma, závratně daleká 
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a jako zosobněná- byli jsme sami dva. Ona přišla z daleka, dítě-sestra. Míle jsou mezi námi a ona je 

tu, sama je tu: ale kterak bych se mohl ptát, jak se ke mně dostala, když sedí naproti mně, bledá a 

moudrá jako Smrt- a já tolik vím, a tolik ji chci rozesmát...? "Sestřičko, přece se podívej, jak to tu 

mám zařízeno, podívej, ty obrazy jsou mé a ten stůl a židle a lože a knihy - není ti třeba říkati, jak 

jsem k tomu přišel, ale nikdo neví jako ty, že je to moje, všecko moje ... a na ty stěny se přece podívej: 

necítíš jejich bratrský pohled? Ach, prohlédni si tady všecko a něčeho se dotkni ... " 

Ona mně rozumí, ona neposlouchá, neboť ví ještě víc, nekonečně víc... A oka se mne 

nespouští. Nemohu se jinam dívat... Hlasu jejího neslyšel by každý- tak je podivně slabounká- ale 

ona velice pronikavě mluví, neboť se stále chvěji, a kdybych bděl, zdálo by se, že pláči. 

Sestřičko, sestřičko, řekl bych, ale jakobych neříkal ničeho, neboť jen pro ni tak pronikavě 

mluvím. 

A ona ničeho nevidí. - Mých obrazů si nevšimla! A ani na stěny se nepodívala! Ó ani dveří 

mých si nevšimla, a přece někudy přišla! --

A pojednou smekla košilku se svých vyhublých ramen, a vypravovala pomalu, jak horní část 

těla náhle jí zkvetla ... Stále se na ni dívám ... tělíčko zřejmě hnisalo -- od ramenou a na loktech bylo 

podlité, načervenalé jak zoraná země zapadajícím sluncem do temna ozářená, a na něm bílé, čisté 

skvrnky, nemoci květy, jakoby onyx v kameolových ramínkách sestřičky mé. A opakovala slova 

lékaře jako svá vlastní, dlouholetá pozorování (maličká!), ne smutně, ne vesele, ale tak vážně, jako 

starší lidé hovoří o poslední sklizni... 

V tom jsem procitl. 

A pro ten den jsem byl ještě zamlklý.8 

Autor zde v první řadě odstřihl první, epickou polovinu snu, která se 

odehrávala v kostele. Není zde už zdravá sestra, není zde záhadná postava či 

personifikovaná Nemoc. Ale i to, co zbylo, autor zcela přestavěl: vynechal své 

závěrečné otázky, vlastní pochopení události. Místo myšlenek a domněnek zde 

zdůraznil vidění: "když se na mě dívala ... , přece se podívej ... podívej se ... přece se 

podívej .... necítíš jejich bratrský pohled? Ach prohlédni si tady všecko a něčeho se 

dotkni .... oka se mne nespouští... nemohu se jinam dívat... a ona ničeho nevidí... ani 

na stěny se nepodívala ... stále se na ni dívám." 

Ani svou vlastní řeč už vypravěč nestaví na závěr prózy: mnohem výmluvnější 

se tak stává druhá, viděná postava. Vše se soustředí k téměř nehmotnému obrazu 

nemocné sestry, která jako by neviděla, neslyšela, mlčela, a přesto se pronikavě dívá 

a mluví, dozvídáme se, jak a co mluví, ale sami její hlas neslyšíme. 

8 Kurzívou jsou vyznačena slova v časopiseckém textu proložená 
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Přibývají zde také motivy tmy, dálky, Smrti, hlasu, je zde mnohem víc 

exponován motiv dítěte, toho, jak je malé a slabé. Vše přitom vyrůstá z řádu obrazu, 

místo myšlenek nastupují smysly a takto stylizovaný sen mluví mnohem 

bezprostředněji, jasněji než druhá část verze předešlé. Na dvou místech textu se 

objeví ještě jeden podstatný motiv: "kdybych bděl" a "V tom jsem procitl." Tím je 

sen zarámován, stylizován jako negativ bdění. 

Notantur Lumina (1907) 

Znamení ve snu básník zařadil do souboru Notantur Lumina, později přepracovaný 

jako První světla. V obou knižních verzích zůstávají základní struktura i děj snu 

totožné, ovšem obě doznaly četných redakčních změn (v grafice, interpunkci, 

tvarosloví, volbě slov ... ). Kromě toho Deml text v obou nových verzích prózy 

rozšířil. Tyto doplňky zdůrazňují či zaostřují některé přítomné motivy, anebo sem 

vnášejí nové. 

V prvním doplnění v Notantur Lumina se zkonkrétňuje dějiště snu, sílí vědomí 

ohrožení a blízkosti smrti: 

Můj pokoj v nejhořejší, odlehlé celli starodávného kláštera: budu-li volati o pomoc, já se 

nedovolám ... Ona umírá, či umřela? 

Zcela přepracovaná a doplněná o řadu nových motivů je následující pasáž: 

"Sestřičko, sestřičko, přece se podívej, jak to tu mám zařízeno, hle tyto obrazy jsou mé, a tento 

stůl a židle a lože a knihy - není ti třeba říkati, jak se mi toho dostalo, ale nikdo neví jako ty, že je to 

moje, všecko moje, moje, moje ... Víš, jsem už dospělý, víš, vidíš? Ne, to jen tak - ale kterak ty? Ne, 

neptám se, vím, já vím, křivdil, hřešil bych, kdybych se ještě ptal - tak mi to jen napadlo, že ty, 

maličká, která jsi nikdy nevykročila z rodné dědiny, protože byla' s tak - maličká, a kterou nikdo 

nenutil ani choditi do školy -- ale, sestřičko, na ty stěny se přece podívej: necítíš jejich bratrský 

pohled? Ah, prohlédni si tady všechno a něčeho se dotkni ... " 

Tak mluvil ve mně můj strach, (nebo, co zbývá ó Spasiteli, ó Bože, ó Maria- či kdo rozumíte 

Bolesti a Smrti a Soudu!?), a ona ví, co mluví mé srdce, ale neposlouchá- kam se to do mne dívá? a 

tak upřeně, a tak, jakobych to byl já (neboť ke mně přišla), a zároveň tak, jakoby to byl někdo jiný, 

anebo, jakoby tu kromě ní nikdo jiný nebyl... (Kriste Ježíši, Kriste Ježíši ... ). Ona mně rozumí, ale 

neposlouchá. Ona ví ještě víc, nekonečně víc ... A oka se mne nespouští. Nemohu se jinam dívat.- Její 

hlas --myslím, kromě Boha a kromě mne nikdo jiný ho neslyší- je tak neobyčejně slabounká-- ale 

ona velice pronikavě mluví, a jistě naříkají vody tam dole, jistě ustupuje tma noční tomuto hlasu jako 
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ustupuje tenkým bleskům, a jistě je ohroženo nějakým tajemstvím Město, které příliš neopatrně 

propustilo takovou návštěvu ... 

Postava sestřičky zde má už konkrétnější původ- "v rodné dědině"- i životní 

příběh: její slabost a vzrůst z ní dělá zajatce jednoho místa a zároveň ji vylučuje 

z obvyklé společnosti dětí. Deml zde propracovává motiv sestřina pohledu a sestřina 

vědění a především jejího pronikavého hlasu v slabounkém těle, který slyší jen Bůh a 

vypravěč. 

Vypravěčovo jednání je zde poprvé vyloženo: jako strach a úzkost. A teprve 

zde (a nikoliv ve verzi první, ve "Snu kněze") se objevuje vzývání, počátek 

modlitby: "Spasiteli, Bože, Maria ... Kriste Ježíši". Doplněn je i motiv srdce, řeči 

srdce. 

Poprvé se zde objevuje i Město. Ve snech Mého očistce město/Město člověka 

zpravidla ohrožuje. Ovšem už byla řeč o tom, že u Demla snad není slovo, jež by 

bylo odsouzeno k ustálenému, neproměnnému významu či hodnotě, a platí to i zde: 

V Hradu smrti se setkáváme i s jiným městem, "vytesaným čistě jako z nebeských 

skal a ozářeným mocným, jako nebeským světlem" (Deml 1929/1996: 37), jež je 

obdobou nebeského Jeruzaléma ze Zjevení svatého Jana (21,10-11). Znamení ve snu 

svým ústředním obrazem- "nemoci květy, jakoby onyx v karneolových ramínkách 

sestřičky mé" - také připomíná město ze Zjevení: základy hradeb nebeského 

Jeruzaléma jsou z dvanácti různých drahokamů, mezi nimiž je i karneol (Zj. 21,19-

20). Karneol se vyskytuje i na úplném počátku Bible, v popisu Edenu a okolních 

zemí (Genesis 2,12). K prapůvodnímu, rajskému stavu světa a člověka "ozdobeného 

všemi drahokamy" (včetně karneolu a onyxu) se vrací i prorok Ezechiel (28, 12-13). 

Karneol zdobí rovněž kněžské roucho, které Izraelci zhotovili podle Božích směrnic 

tlumočených Mojžíšem: nárameník roucha je ozdoben dvěma kameny karneoly, do 

každého z nich je vyryto šest jmen synů (kmenů) Izraele. Součástí roucha je i 

náprsník Božích rozhodnutí, na němž je vysázeno dvanáct drahých kamenů: 

poslední dva jsou karneol a onyx (Exodus 28, 6-21). Analogie s těmito biblickými 

obrazy je zřejmá a vzhledem k názvu první verze "sen kněze budoucího" významná. 

Ovšem tato informace nesmí čtenáře odvádět od základních významů slov 

v Demlově textu. Autor nepracuje s alegoriemi, nepostupuje od symboliky, ale 

naopak, od toho, co přímo vidí (a co může vidět i čtenář), k symbolu. "Demlovo 
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slovo vychází napořád z hmoty a ne z pojmu." (Fučík 1994: 200) Proto samo Město 

nelze interpretovat z naznačené symboliky v rozporu s tím, co je evidentní: slovo 

"návštěvnice" zde napovídá, že Město sestřičku "propustilo" dovnitř, a ne ven, že 

ono je místem tmy noční, která ustupuje jejímu hlasu. Zde se utváří polarita města 

jako místa životu nepřátelského a venkova jako místa pro život (ovšem i tam -

v jiných snech - číhá ohrožení: v uzavřených zdech či v podzemí domů). Motiv 

venkova je posílen i změnou na konci prózy: ve větě "A opakovala slova lékaře. tak, 

jak starší venkované hovořívají o poslední sklizni" nebyli původně "venkované", ale 

"starší lidé". 

V této fázi přepisu se už zdá opodstatněná Rostinského teze o programatických 

snech: Deml sem s prostorovými souřadnicemi vnáší i hodnotové záchytné body. 

Nové ztvárnění snu však neprohlubuje rozumové vysvětlení, jde o kontrastnější 

podání události: vypjatějšímu ohrožení zde vzdoruje ještě pronikavější hlas ještě 

slabšího, konkrétnějšího dítěte a nový aktér- mlčící, ale slyšící Bůh (který se sem 

vlastně vrací z verze první). Vypravěč tu nyní má dva party (kromě vypravěčského): 

ještě delší a překotnější promluvu ze strachu a proti tomu hlas vlastního srdce, který 

je Bohu i návštěvnici srozumitelný, ačkoliv nehovoří slovy. 

Pokračování a navazování: Hrad smrti, Domů, 
Pro budoucí poutníky a poutnice, Tanec smrti, Miriam ... 
Básníkova tvorba z let 1907-1917 se na rozdíl od jeho "přípravky" těší velké 

pozornosti. Jako bychom byli svědky básnické exploze: Hrad smrti (1912), Domů 

(1913), Moji přátelé (1913), Pro budoucí poutníky a poutnice (1913), Tanec smrti 

(1914), Miriam (1916) .... U Demla máme tendenci "vysvětlovat" dílo ze života a 

říkat si, že v tomto období zkrátka žil tak, že měl o čem psát. Lze to ale vidět i jinak: 

měl na co navázat. 

Počínaje Hradem smrti se totiž v Demlově díle začíná rozvíjet hustá síť 

vzájemných odkazů mezi jeho vlastními knihami. Próza Znamení ve snu přitom hraje 

významnou roli. V různých podobách vynořuje téměř ve všech jmenovaných knihách 

tohoto období. Přitom lze sledovat širokou škálu poetických postupů, způsobů 

navázání: 

V Hradu smrti funguje citát ze Znamení ve snu spolu se symbolickým číslem 
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33 (číslo stránky, kde se sen nachází v Notantur Lumina, Demlův věk, věk jeho 

matky, když zemřela, věk Krista, když byl ukřižován) jako složitá šifra identifikující 

autora "nalezeného" textu (tak totiž Deml nakonec Hrad smrti zarámoval) s jeho 

"nálezcem" (Deml 1929/1996: 25-26). 

V Tanci smrti v próze Metamorfóza se vrací sama událost: 

Potom jsi přišla v podobě své třetí, slabounká, bledá a moudrá. Tehdy jsem seděl 

v nejodlehlejší celi velkého, osamělého a opuštěného kláštera. Nebylo řeholníka mimo mne. A přišlas 

mi říci, abych ani o půlnoci na Tebe nezapomínal a že tma jest klam a zkáza země že jest lež ... (Deml 

1929/1996: 140) 

Autor zde navazuje právě na ty motivy, které rozvinul v pozdějších verzích 

(slabounká, bledá, moudrá; klášter; tma; v Metamorfóze najdeme i Město - jako 

vyhnanství a žalář). Znamení ve snu se zde zapojuje do řetězce několika událostí, 

v nichž se podoba různých aktérů vypravěčova života (sestra, matka, Mistr ... 

nakonec i podoba vypravěče) stává podobou jedinou. 

Metamorfózu lze vnímat i jako "návod k četbě" lyrické knihy Miriam, 

k pochopení dynamického obrazného principu, na němž je postavena: "titulní 

postava" (Ty, Miriam či sestřička) má proměnlivé individuální rysy, několik postav 

zde v metamorfóze tvoří jedinou9
. Také v této knize se vracejí noční rozmluvy se 

sestřičkou. 

Podstatná část Miriam přitom byla otištěna už dříve, v knize Pro budoucí 

poutníky a poutnice. V ní se se Znamení ve snu objevuje v komentáři k vlastnímu 

psaní: 

A tu jsem se upevnil v myšlence, kterou jsem již dříve byl pojal: že nevěnuji své milé sestře jen 

dedikaci, anebo jen nějaký řádek, či stránku, jako dosud ("Život svaté Dympny", "Znamení ve snu" 

etc.), nýbrž celou knihu. Dosud arci jsem se neustálil a nerozhodl o formě této své budoucí knihy, 

kolísám mezi formou epickou a dramatickou, mezi veršem a prózou. Z těchto příčin také dosud jsem 

se neustálil na titulu této knihy - a poněvadž vlastně má to býti pomník Piety, chci ji pracovati méně 

jako básník a více jako sochař. (Deml1913/1995: 169) 

Zde nacházíme hned dvě Demlovy strategie navazování: jednak zde komentuje 

jiná svá díla, jednak odkazuje na knihy, které ještě nevznikly. Je onou budoucí 

9 Na disproporci mezi tímto poetickým postupem a konkrétními interpretacemi, které dosazují namísto 
Miriam jednu určitou postavu a redukují tím další možnosti interpretace nabízené přímo v textu, 
upozornila Jitka Cardová (Cardová 2005) 
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knihou mnohotvárná Miriam? V té chvíli jí nejspíš měla být. Ovšem u Demla 

zůstává vše otevřené, uvidíme tedy, co přinesou knihy pozdější. 

A nakonec je tu ještě jiný, u Demla převratný způsob navázání: mezi 

Znamením ve snu a "deníkovou" (nebo také dopisovou) knihou Domů. Jinými slovy 

mezi perspektivou snu a dokumentu: 

Ve čtvrtek dostal jsem telegram, že sestra moje v úterý zemřela a ve čtvrtek že má pohřeb. 

Telegram hledal mne tři dni, ale byl jsem rád, že mi nepřišel zavčas (ačkoli na pohřeb byl bych ještě 

mohl přijíti), neboť, ach, srdce moje bylo vrchovaté ... Přijel jsem do Jinošova asi za týden po tom a 

nikomu ničeho neříkaje, tázal jsem se Jinošovských, švakra a jeho ženy, kterou hodinu a kterou chvíli 

Matylda zemřela. A byla to táž hodina a táž chvíle a týž den, kdy jsem se obrátil, řka: "Kdo se mne 

dotkl?" - A před lety zjevila se mi Matylda ve snách, a já vida ji tak útloučkou a zjemnělou 

neuvěřitelným utrpením a moudrou a mlčenlivou a milující, byl jsem jako zaklet do své lásky k ní, tak 

že jsem nemohl promluviti, a bezpochyby jsem si přál, aby byla bytostí zemštější, neboť jsem toužil 

říci jí: "Sestřičko, něčeho se dotkni." Ostatně tento svůj sen popsal jsem v "Notantur Lumina" ... 

(DEML 1912/1991: 29) 

Teprve zde, v knize z roku 1913, sestra dostává jméno: Matylda, Matylka Geště 

v Hradu smrti, kde je uměle oddělen part vypravěče-původce rukopisu a part jeho 

nálezce-vydavatele, má táž sestra v promluvě vypravěče jméno fiktivní: Helenka; 

srov. Deml 1912/1996: 26). Až v tomto momentu se próza-sen spojuje s životním 

příběhem, který Deml postupně odkrývá i v jiných knihách stylizovaných 

dokumentárně (později zejména v Mohyle, 1926, přeprac. 1948). Z různých knih se 

před čtenářem skládají fakta: 

Demlově sestře Mathildě (1886-1910) byly necelé čtyři roky, když zemřela její 

(a Jakubova) matka. Otec šesti dětí (sedm dalších zemřelo brzo po narození) se týž 

rok znovu (potřetí) oženil. Matylka záhy přestala růst, zůstala dítětem "bez 

budoucnosti". Macecha často vyvolávala spory a sestřičku trápila. Rodina vkládá 

naděje do jejího staršího bratra Jakuba: hmotné zajištění sestry byl rodinný motiv, 

proč se měl stát knězem. (Korespondence s bratrem navíc dokládá, že z téhož důvodu 

ho rodina později odvracela od plánovaného odchodu do kláštera. O těchto plánech 

Deml píše např. v dopisech Bílkovi, opakovaně se o nich zmiňují i listy jeho přítele

kněze Josefa Poláka v letech 1901-1904.10
) Roku 1902 je vysvěcen. Už v letech 

10 Všechny tyto listy jsou uloženy v rukopisné pozůstalosti v LA PNP v Praze 
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1905-1910 nastává jeho heroická, ale nelukrativní staroříšská etapa, boje 

s nadřízenými, nucené změny působiště a roku 1909 deficience, tedy "odchod na 

odpočinek pro nezpůsobilost vykonávat kněžské povolání"11
, a ztráta příjmu. De 

facto konec kariéry. V témže roce Matyldu "vysvobodí" jejich sestra Františka, se 

svým mužem ji odvážejí z Tasova do Jinošova. V dubnu 1910 Matylka umírá. 

Fakta na naléhavosti snu, který jim předcházel, nic nemění. Podtrhují však jeho 

životní funkci, jeho charakter znamení. Není v tom žádná satisfakce: pouze poznání, 

že sen vyjadřuje neoddiskutovatelný fakt. "Sen jest neúplatný." (Deml 1929/1996: 

215). Je podstatnou zkratkou života, která se vymyká času. Předčasným 

porozuměním ho lze jen pokřivit: on sám je předrozuměním. Řada změn, které 

Deml vnášel postupně do verzí či "pokračování" Znamení ve snu, svědčí spíše o 

postupném po-rozumění této zkratce v rozhodných životních momentech. 

Pokračování z Domů také něco osvětluje: ohrožení člověka zevnitř, z lásky. Demlova 

láska je vždy činná, ale "zajetí láskou" mezi bratrem a sestrou čin znemožňuje- totiž 

takový čin, který by zrušil utrpení toho druhého. 

První světla (1917) 

Rok 1917 je v Demlově díle přelomový (začíná řada Šlépějí) a rekapitulační, což u 

Demla znamená: reediční. Vydává První světla, tedy ,,Notantur Lumina II", a v nich 

"Znamení ve snu IV". Nejde zde už o zásadní proměnu textu zevnitř: pouze jedna 

drobná vsuvka vyhrocuje polaritu snu. Do věty " ... tak, jak starší venkované 

hovořívají o poslední sklizni" autor doplňuje" ... o své poslední sklizni". Motiv sestry 

se těsněji přimyká k motivu umírajícího: toho, kdo žije v bezprostřední blízkosti 

smrti a ví o tom. 

Sen je v Prvních světlech "rozšířen" jinak: zvenčí. Deml mu předřaďuje 

prozaický úvod, podobně jako to v Prvních světlech činí u řady jiných próz i veršů 

z původních Notantur Lumina. Tato úvodní próza je od vlastního snu oddělená, 

nesou však společný titul: 

Vím, někomu se zazdá, že toto nenáleží k věci. Není třeba a bylo by i neužitečno podávati 

dítěti výměr venkova a města, neboť kdyby snad ani nebylo rozdílu mezi pojmy, dítě velmi citlivě 

11 Definice ze Slovníku spisovného jazyka českého 
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chápe rozdíl mezi věcmi. Ale ať mluví za mne obě události. Bylo mi tehdy něco přes třináct let, bydlil 

jsem v městě a jistý člověk, jemuž i pro jeho vysoký věk byl jsem povinen jaksi úctou, nevěda, že 

jsem vedle v pokoji, urazil mého otce nazvav jej lakomcem. Dnes ovšem, po šestadvaceti letech, slyše 

takovou urážku propukl bych v nehorázný smích, neboť není o mém otci domněnky, která by byla 

nesmyslnější této, ale tenkráte, shodiv se sebe rázem všechnu venkovskou nesmělost a uctivost, vrazil 

jsem k starci jako bouře a nebylo ani třeba, abych promluvil, protože, ubožák, všecek hořel hanbou, 

oči maje sklopeny a nejen se cítil, nýbrž i byl přede mnou spráskaným děckem. Asi o sedmnáct let 

později, jednou navečer, chodil jsem se svým přítelem za vesnicí (ano, už vyskakovaly první hvězdy) 

vypravuje mu některé záhady svého života. Pojednou řekl (nemýlím-li se, mluvilo se před tím o mé 

sestře) tiše, mírně a jako by se tázal Toho, který byl tam nad hvězdami: "Myslíte, že musí býti při tom 

nevinen?" Otázka netýkala se mne, i mlčel jsem, nechápaje jí ani tenkrát, ani dnes. A právě k této věci 

nedávno jsem si poznamenal: Nenáviděti kohokoliv, není-liž totéž jako bacá-li dítě práh, o nějž 

klopýtlo a se udeřilo? Tisíc jiných přešlo a neklopýtlo. - Koho obviňovati? Křič k nebesům, 

nešťastníče šťastný, Bůh jediný má na Tebe po kdy a ví, že se nerouháš, nýbrž tážeš a tážeš tak jako 

tisíce jiných odpovídají. 

Vložený úvod je jedním z bezpočtu příkladů Demlova paradoxního způsobu 

navazování (a zároveň členění) prozaické výpovědi. Uplatnil zde výrazně odlišnou 

perspektivu než ve snu: vyprávění příhod a reflexi. Nepodává přitom vysvětlení, 

souvislost má najít čtenář sám: opozice venkova a města zde potvrzuje a posiluje 

polaritu těchto dvou motivů ve snu, paralelně se zdvojuje i kontrast mezi řečí 

dospělého a jednáním dítěte. Přímou souvislost s následujícím snem navazují až 

slova "sestra" a "Bůh". Paralely předmluvy a snu ovšem čtenář odhalí, až když 

přečte sen a posléze se k předmluvě vrátí. Už v souvislosti se Slovem k Otčenáši 

Františka Bílka bylo řečeno, že tento způsob výstavby - který se při plynulé četbě 

jeví jako diskontinuita- necharakterizuje ani tak Demlovy sny, ale jeho prozaický 

styl vůbec. 

Vedle sítě vzájemných odkazů mezi knihami (v případě putování jednoho snu 

Hradem smrti, Domů, Tancem smrti atd. jsme sledovali jen jednu nit) je přerušení 

lineární souvislosti další způsob, kterým Deml vede svého čtenáře, aby nečetl jen 

zleva doprava a ne jen horizontálně, ale také napříč texty, knihami, aby vnímal 

vzdálenější souvislosti, které autor buduje vertikálně. Jen oddálení umožňuje ukázat 

tutéž událost, postavu či slovo z různých perspektiv (snu, vyprávění, reflexe, 

dokumentu ... ). 

Sledujeme tu metamorfózu perspektivy, a tedy tvaru, kterou lze těžko 

207 



zachytit staticky. Vladimír Binar popsal zvláštní průběh Demlova díla jako cyklický 

vývoj: "Přestože Demlův román duše sleduje chronologii života svého tvůrce a v této 

chronologii se rodí, je vzpourou ústředního hrdiny proti ní. V kompozici celého díla 

se to projevuje jako trvalé utkvění v počátku, dílo začíná stále znova, vyvíjí se 

v cyklech." (Binar 1971: 193) 

Utkvění v počátku dokládají i proměny prózy-snu z roku 1902. Ale vzájemné 

vazby mezi knihami už v roce 1917 natolik houstnou a kříží se, že je nelze 

"rozmotat" v jednotlivé linie, aniž by přitom utrpěla Demlova výpověď. 

Matylka (1937) 

Existuje ještě pátá "verze" Znamení ve snu. Podobně jako verze čtvrtá nespočívá ve 

změně textu (tentokrát je totožný s podobou v Prvních světlech), ale kontextu. Tento 

sen nakonec básník zařadil do knihy Matylka (1937). Spojil v ní několik dřívějších 

knih, resp. jejich částí. Jde o soubor próz-snů o sestřičce, dříve rozptýlených v osmi 

různých knihách z let 1907 až 1930. Právě sen se zde stal "formou" (v tom smyslu, 

jak toto slovo používal kritik Jakub Deml) pro knihu, o níž Deml uvažoval už v roce 

1913. Sny a motivy související v dosavadním díle vertikálně, na dálku, spojil 

horizontálně, do jedné knihy. Žánrově čisté pásmo snů je zahrnuto pod dokumentární 

název. Text je uveden fotografií sestry. Sny a reálie tu už zcela přirozeně ztělesňují 

jediný fakt. 

Binar s Fučíkem ve své Zprávě na příkladu Matylky12
, ale i dřívějších knih, 

jako je Můj očistec (spojující Hrad smrti, Tanec smrti a další texty) demonstrovali, 

jak Deml podle vertikálního klíče (zejména tvarového, tematického, klíčem může být 

i postava) tvoří z dřívějších knih nové. Podobně ale může postupovat Demlův čtenář 

sám: Znamení ve snu je sice počtem verzí a vazeb text výjimečný, ale v procesu 

významového sjednocování i modelový. Lze na něm sledovat vývoj jednoho útvaru a 

zároveň bohatý repertoár postupů, jimiž se jedna próza či kniha stává spojnicí díla. 

12 K dalším osudům knihy Matylka: pořadatelé Díla Jakuba Demla zařadili výběr z této knihy zpět do 
souvislosti snů, do Tance smrti v rámci svazku Můj očistec. V komentáři k tomu říkají: "Výběr je 
pořízen podle Demlova přání k 2. svazku Díla a jsou to z Matylky str. 11-12, 13-14,21-32, 34-38. 
Vyřazené pasáže jsou texty, které byly původně součástí "Hradu smrti", odkud je Deml pro 
samostatné vydání souboru "Matylka" vyňal. V našem svazku jsou uvedeny na svém původním místě, 
tj. v "Hradu smrti"." (Komentář k II. svazku Díla Jakuba Demla Můj očistec, s. 325). Jinými slovy, 
Jakub Deml Matylku zkomponoval a v Díle ji zase demontoval. 
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Pravdy okamžiku 

Deml Znamení ve snu ve svém díle stále znovu aktualizoval, ale jeho text pro něj 

rozhodně nebyl nedotknutelný, jak o tom hovořil Jindřich Chalupecký. Byl to útvar 

nejdřív notně osekaný, postupně propracovávaný a posléze přesazovaný do různých 

kontextů. Obhájce Chalupeckého teze může namítnout, že to, co platí o vývoji 

Znamení ve snu, nemusí platit o dalších Demlových prózách-snech. Ačkoliv pozdější 

sny dost možná vznikaly mnohem přímočařeji, už na něco navazovaly, v něčem 

pokračovaly. Konstanty Demlových snů, o nichž mluví Rostinsky, platí. Některé 

z nich (prostory snů, polarity jako město- venkov) vykrystalizovaly již v nejranější 

etapě Demlovy tvorby, v roce 1902. Navíc Znamení ve snu není zdaleka neníjedinou 

prózou-snem, která doznala tolika proměn: dalším příkladem je prozaické pásmo 

s vloženými Sovovými a Březinovými verši s názvem Sen jeden svítí, o jehož 

textové historii se zmíním v následující kapitole. 

Chalupecký se ovšem ve své tezi o nedotknutelnosti textu odvolával přímo na 

Demla, respektive na to, co Demlovi řekl Březina. Znamená to, že Demlovým 

autointerpretačním výrokům není co věřit? Nikoliv. Chalupecký jen zobecnil jednu 

"z pravd okamžiku", neověřil, zda odpovídá konkrétním příkladům, které 

vyjmenoval. V případě Znamení ve snu Deml spíše uplatnil protichůdnou Březinovu 

radu o "tajemství škrtání"13
. Naopak zásady nedotknutelnosti textu se držel u 

dokumentárních záznamů o dvou setkáních s Březinou v roce 1903 a 1904 ze svého 

starého zápisníku: opsal je do Mého svědectví o Otakaru Březinovi (1931 ). 

Chalupeckého omyl je hodný zaznamenání jen proto, že k (neuvědomělým) 

manipulacím citátů dochází v reflexi Demlova psaní velmi často. Brání to 

základnímu dorozumění o tomto díle. 

V literatuře o Demlovi je však vzácné už to, že si Chalupecký, Rostinsky a 

Binar s Fučíkem nezávisle kladli podobné otázky, které se týkají tradice jeho díla. 

Potvrzovat či vyvracet jejich závěry není tak podstatné. Lze sice s jistotou říct, že 

13 V deníku K Březinovi si básník zapsal20. 9. 1901 mj. tyto Březinovy rady: "Proč nepíšete rýmem? 
Není potřeba jím tak opovrhovati a vůbec pravidelnými, přesnými formami- píšete blankversem
proč ne veršem? Nemáte verš podceňovati- on zvýší estetičnost výrazu- a ne psát v extasi- extase 
předchází a k dílu se přikročí jako k vědecké práci- to je tajemství škrtání- mnoho škrtat, a když je 
dílo hotovo, nemůže se nic měniti- a řeknu si: já nejponíženější sluha Tvůj, prosím Tebe, odpusť mi, 
že jsem tak zkazil Tvou myšlénku. To je dohotovení. Hotovení díla je přetěžká, namahavá práce
otrocká - -" (Deml 2000: 59) 
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Deml nepracoval "automaticky" či bezhlavě, ale dělat z něj autora, který tvoří 

"hlavou", by byl omyl. Tajemství Znamení ve snu, jeho jádro, zůstává netknuté- bez 

ohledu na to, jak ho básník utvářel, co doplňoval nebo škrtal, zda pracoval vědomě, 

nebo podvědomě. Dozvěděli jsme se vůbec něco o smyslu této prózy? 

Také zde se můžeme odrazit od výroků Chalupeckého a Rostinského. I od 

toho, co v nich chybí. Oba jsou zaměřeny na původce textu a jeho techniku, ale 

nevšímají si životní funkce snu. Vznik automatického textu a snového záznamu je 

v životě motivován sebepoznáním či sebeosvobozením, v centru pozornosti stojí já. 

Sen konstruovaný vědomě zas může posloužit autorovu záměru: jako ilustrace nějaké 

ideje, tedy k určitému sebepotvzení či sebeutrvzení. 

Je to případ Znamení ve snu? Snad ještě víc než proměny snu fascinují jeho 

četné návraty, obnovovaná přítomnost v Demlově díle. Fakt, že básník na tomto snu 

- nikoliv na svém vlastním textu - trval. Tím jako by svědčil nikoliv o 

nedotknutelnosti textu, ale o nedotknutelnosti snu. 

Zapomenuté světlo ( 1934) 

V Zapomenutém světle (1934) čteme jedno podobenství o básníkovi a snu: 

... život básníka je hotové peklo, poněvadž mu dali dětskou nevinnost a zasvětili ho v tajemství 

prvopočátečního hříchu. Žádná žena mu neodpustí, že hned v kolébce nevypíchli mu oči, a žádný muž 

mu nepromine ironii jeho mlčení, když on jediný klidně spí na lodičce uprostřed mořské bouře. 

Musejí ho burcovat, neboť jeho sen je tak krásný, že se mu nechce bdít, volají na něho, křičí mu do 

ucha, tahají ho za nohy( ... ) všechno nadarmo. ( ... )Ale byl tam jeden záhadný člověk (mohl bych ho 

vymalovat) a ten povídá: Nechte ho mně, nechte ho mně! A když všichni ustoupili, přiblížil se po 

špičkách k spícímu a zašeptal mu do ucha, že pro hukot těch vln ani sám sebe nemohl slyšeti: Tvůj 

senje lež a já tiji ukáži! (Deml193411991: 26) 

Po těchto slovech se básník probouzí, vrhá se do vln a lidé od něj mají konečně 

klid. Sen a pravda (resp. lidské pravdy) jsou v Zapomenutém světle postaveny proti 

sobě. Přitom motiv pravd se v této skladbě jeví jako dominantní: jsou tu celé litanie o 

pravdách ("Je pravda denní a pravda noční..."; viz Deml 1934/1991: 68-69, 73, 78, 

79). Týž motiv ("pravd okamžiku") byl silně zdůrazněn už v Mém svědectví o 

Otakaru Březinovi. Ovšem tato linie začala již v Notantur Lumina v próze Pravda 

(časopisecká verze je z roku 1905), jejímž mottem je Demlův raný překlad epigramu 
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Adama Mickiewicze o pravdách ("Jsou pravdy, které mudřec všechněm lidem mluví; 

I jsou takové, jež šepce svému národu; I jsou takové, jež svěří přítelovi; I jsou takové, 

jichž nelze říci nikomu."). V Zapomenutém světle ostatně čtenář najde tuto báseň 

znovu. 

V Notantur Lumina však převládala perspektiva snu, v Zapomenutém světle 

zmnožená perspektiva pravd. Sen je zde přítomen v mnohem skrytější podobě. Na 

jednom místě knihy se náhle vynoří (opět bez zjevné předchozí i následné 

souvislosti) věta: "Já přece nejsem Josef Egyptský, aby mne hodili do cisterny pro 

něco dobrého, že?" (Deml193411991: 19) 

Za touto větou se skrývá příběh. Josef Egyptský byl mužem snu, mužem, který 

kvůli snu zakusil něco podobného jako básník z podobenství v Zapomenutém světle. 

V knize Genesis čteme o sedmnáctiletém Josefu, synu Jákoba-Izraele: 

Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech synů 

nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho 

otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něj pokojného slova. 

Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž: 

"Slyšte prosím, jaký jsem měl sen: Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, 

vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu." Bratři mu odpověděli: "To budeš nad 

námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?" A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho 

slova ještě víc. (Genesis 37,2-8) 

Josef má ještě jeden sen: o tom, že se mu klaní slunce a měsíc a jedenáct 

hvězd. Sdělí ho bratrům i otci. Ten nejdřív syna okřikne, zřejmý výklad ho uráží, ale 

pak na ten sen nepřestává myslet. Bratři žárlí. Jejich nenávist vyvrcholí, když za 

nimi Josef přichází do Dótanu, kde pasou ovce: 

Řekli si mezi sebou: "Hle, mistr snů sem přichází! Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do 

některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!" (Genesis 37,19-20) 

Bratři naštěstí nebyli důslední: Josef je prodán do Egypta, vězněn, ale díky 

schopnosti vykládat, co znamenají sny, se dostává až k faraónovu dvoru. To mu 

nakonec umožní shledat se s bratry a zachránit Izraelův rod v době sedmileté 

neúrody. Až tehdy se- jemu i bratrům- dostává plného pochopení snu. Podstatný 

rozdíl je v tom, že Josef vnímá od počátku své sny jako znamení. Jako vypravěč i 

vykladač snů nevystupuje za sebe, jedná jako prostředník. Číšníku a pekaři 
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egyptského krále, kteří nerozumějí svým snům, říká: "Což vykládat sny není věc 

Boží? Jen mije vypravujte." (Genesis 40, 8) 

Jakub Deml v Zapomenutém světle také nemluví jen o svých snech. Když mu 

jedna z postav, paní Nožičková, vypráví, co se jí zdálo o jeho zemřelé přítelkyni 

Pavle Kytlicové, říká jí: "Takové sny mi máte hned napsat." (Deml1934/1991: 63) 

"Takový sen" není soukromým vlastnictvím. Je to zpráva, která má být předána 

adresátovi, kterého se týká a který jí může Gednou) porozumět. Tento nadosobní 

charakter spojuje Demlovy sny lyrické i epické, rané i pozdní14
• 

O životní funkci snu pro někoho jiného svědčí text Bedřichu Fučíkovi 

pozdravení15
• Deml ho Fučíkovi věnoval k padesátinám a tuto adresnost v textu 

několikrát zdůraznil. Temný sen vrcholí obrazem sedícího padesátiletého muže, 

kterého zařezává holič. Oběť mu přitom radí a nakonec se zalyká vlastní krví, 

vykrvácí dovnitř. Vladimír Binar (v komentáři ke knize Fučíkových přednášek a 

interview Rodná krajina básníkova16
) upozornil na životní naplnění, pokračování 

tohoto snu: Když Bedřich Fučík v 80. letech v interview s Karlem Bartoškem 

Zpovídání věcně, "dokumentárně" rekapituluje své zkušenosti politického vězně (do 

vězení šel v roce 1950, rok poté, co mu Deml text napsal a daroval), snový obraz se 

konkretizuje jak v událostech - setkáních s mučitelem přezdívaným "holič" i se 

skutečným vězeňským holičem, který byl spíše mučitelem -, tak zejména ve 

Fučíkově vnitřní trýznivé zkušenosti, o níž ve Zpovídání otevřeně hovoří. 

Sen, i zlý, je tedy nutné zachovat- jako tajemství. Zachovat přitom znamená 

neporušit a nezapomenout. Demlovo gesto návratů k jeho prvnímu "literárnímu" snu 

jako by říkalo: Tento sen platí a trvá. Není to něco neskutečného, něco, co se pisateli 

jen zdálo, nebo co si vymyslel. I pro něj je tajemstvím, ale to není určeno pouze 

jemu, musí ho sdělit a sdílet. 

Počínaje Znamením ve snu Jakub Deml navázal na literární tradici 

starozákonní, která začíná už v knize Genesis. Na příběh i praxi patriarchů a proroků, 

jako byli Josef nebo Daniel, povolaní nahlížet - a "nosit lidem špatné zprávy". 

Zároveň tím byli povoláni i k vhození do cisterny nebo do lví jámy "pro něco 

14 Jiný příklad je Sen Pavly Kytlicové o Otokaru Březinovi po jeho smrti, otištěný ve Šlépějích XII 
(1929, s. 53) 
15 Viz 2. svazek samizdatového Díla Jakuba Demla 
16 In Můj očistec, Dílo Jakuba Demla II, Rukopisy VBF, s. 233-237 
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dobrého". Nejde tedy pouze o tradici literární a vykladačskou, je to tradice postoje. 

Prorok, kněz, básník nebo bratr znamenají v této perspektivě jedno: odpovídat 

druhým a za druhé v situaci, která je tak nelidská, že ji ani povolaný nemůže 

rozumět. 

, , 
II. SEN JEDEN SVITl 

(Co je sen? Kdy se stal Deml básníkem? Proměny indicií) 

U Jakuba Demla si mnohdy nejsme jisti, co právě čteme. Před očima čtenáře se 

proměňuje nebo náhle zjevuje téma, žánr, adresát textu. Platí to také o jednotlivém 

slovu, kterému běžně nějak rozumíme, ovšem nejednou shledáme, že mu tento 

básník právě nyní rozumí jinak, nebo dokonce pokaždé jinak. Otázky se během četby 

mění. Nad prózou Sen jeden svítí se můžeme zpočátku ptát: Co je Demlův sen? 

Avšak během četby různých verzí text odpovídá na něco jiného. Například: Kdy se 

stal Jakub Deml básníkem? 

Prozaické pásmo Sen jeden svítí, nazvané v první verzi Dílo Otokara Březiny, 

tíhne k Demlovým lyrickým prózám-snům. Ale v porovnání se Znamením ve snu je 

tu něco navíc: některé pasáže se podobají zjevením. Stejně jako Znamení ve snu je to 

text, z něhož známe pět výrazně odlišných verzí 17
• První časopisecká verze vyšla 

roku 1906 pod titulem Dílo Otokara Březiny ve sborníku Studium; ostatní verze jsou 

knižní: druhá z knihy Notantur Lumina, nazvaná Sen jeden svítí, 1907; třetí pod 

stejným titulem z knihy První světla, 1917; čtvrtá bez titulu jako XX. kapitola knihy 

Hlas mluví k Slovu, 1926; pátá opět s titulem Sen jeden svítí v úvodu Mého svědectví 

o Otakaru Březinovi, 1931. 

V próze Znamení ve snu Je sen trvalým znamením, které ke skutečnosti 

poukazuje, má dokonce větší autoritu než "bdělé" události. Obrací se do 

budoucnosti, je obdobou snu jasnozřivého, prorockého, nadosobního. Není to "klam" 

nebo "iluze" (popření skutečnosti, výtvor obrazotvornosti), ani něco "prchavého", 

jak říkají některé slovníkové významy18
. Próza Sen jeden svítí ve svém vývoji od 

17 První verzi uvádím před textem, všechny verze pak jsou v Příloze 4 
18 Slovník spisovného jazyka českého (díl V., s. 294) uvádí tyto významy slova sen: 1. vybavování 
představ a prožívání dějů ve spánku ... ; 2. výtvor obrazotvornosti (neskutečná a obyčejně krásná, 
prchavá) představa, iluze, vidina, přelud, snění, blouznění; 3. nesnadno uskutečnitelná nebo dostupná 
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verze k verzi však popírá ještě jeden význam slova sen, který ve Znamení ve snu 

ještě platil: totiž předpoklad, že sny se zdají ve spánku. 

Sen plný jmen, dat a citátů 

V různých verzích Sen jeden svítí se objevují a zase mizejí detaily snu cizorodé: 1. 

konkrétní jména a názvy; 2. časové údaje; 3. citáty a odkazy. A právě tyto prvky 

podléhají nejvíce změnám od verze k verzi: 

1. Zásadní změně podléhá sám titul tohoto prozaického pásma. V první verzi 

(1906) se jmenuje Dílo Otokara Březiny. V dalších (1907, 1917, 1931) Sen jeden 

svítí podle Březinovy básně, ve verzi čtvrté (1926) jde o kapitolu bez samostatného 

názvu. Březinovo jméno tedy naplno zaznívá jen ve verzi první a potom páté, když je 

próza začleněna do knihy Mé svědectví o Otakaru Březinovi. 

Pouze první verze uvádí na začátku některých paralelních snů či zjevení (nebo 

toho, co za ně považujeme) názvy Březinových básní, jako je Mythus Duše, Svítání 

na Západě, Sen jeden svítí. Po nich však následují apokalyptické obrazy světelných 

krajin bez lidí, mrtvého města, oživlých slov a jiné motivy společné se 'Zjevením 

svatého Jana, Prologem Janova evangelia i s dalšími texty knihy Notantur Lumina. 

Tyto obrazy změnám nepodléhají. Tlumí se jen míra a doslovnost odkazování na 

Březinu. Pouze první verze nese rysy literárního eseje. Naznačuje, že sny či zjevení 

tohoto pásma nepřicházejí ve spánku, ale při četbě Březinových básní. 

2. Představu o snu ve spánku zpochybňují v první verzi i časové údaje. 

Nejdříve se objevuje zmínka (v dalších verzích vypuštěná) o jednom překladu 

z Angela Silesia starém deset let. Stejný časový údaj se opakuje i na začátku pasáže, 

jejíž souvislost s Březinou a jeho dílem zprvu vůbec není zřejmá: 

Jedenkrát, v měsíci asi květnu, bude tomu asi deset let, spatřil jsem obrázek a vedle něho text. 

Jedno z míst, jimž my venkované říkáme "strašidelná". Nějaká louka, nějaké pastvisko, kdesi 

v odlehlé trati, nějaký plaňk, nějaké křoví. .. někde v dálce je vesnice, někde na pravo les - ale to jen 

hádám, neboť je noc, letní, teplá, bez měsíce, sama ze sebe vydávající světlo ... Odkud přichází toto 

světlo? Ze stromů, z vody, ze země, z oblohy. Ku podivu, jak se zdá všechno reelnějším v tomto 

nočním soumraku a v zálivech těchto nekonečných stínů ... Hvězdy nevidět; rozlily se do všech věcí 

tužba, touha, toužebné přání, plán; 4. něco velmi krásného, prchavého, pomíjivého; 5. spánek (opak 
bdění) 
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viditelných a z neviditelných hlubin všech podstat vyzařují. Na bažině uprostřed palouku vychází ze 

země bílý plamínek, vztýčený jak červ, neslyšitelných vln ... Zrcadlí se dole v bahně. Není nikterak 

nepřirozený, neb místo, odkud vychází, je měkké místo země. A země má oheň v sobě. A všechno 

viditelné má oheň v sobě. I vzduch hoří, i oblaka, i kámen i voda. Abychom viděli tento oheň, je třeba, 

aby všechna ostatní světla pohasla. Nemohu za to, že den stal se mi nocí a na Západě vyšlo Svítání. .. 

Neuhasíte plameny kolem hlavy malého Astyanakta, vy přátelé, vy nepřátelé! "Sen jeden svítí 

v nespočetných nocích a jiskry hází v rozdmychanou krev!" 

Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co bylo částí, stalo se celkem, slovo tělem. Místo 

malé velkým, velké malým - a prostor lhostejně širokým - a čas lhostejně dlouhým ... Co máš, čeho 

bys nepřijal? A co máš, čeho bys neměl? (1906) 

3. Třetím cizorodým prvkem - vůči snu -jsou ve všech verzích citáty. V první 

verzi je jich nejvíc a jsou nejnápadněji vyznačeny Ge tu například několik mott 

s uvedením autorů - Charlese Baudelaira, Josefa Floriana a Otakara Březiny). 

Najdeme tu však i jeden rozsáhlý neuvozený citát z veršů, které od Březiny 

nepocházejí. Nevíme, proč tu je. Vyskytuje se ve všech verzích snu (rozdíl je jen 

v tom, že v první verzi jsou verše zapsány prózou). Jde o verše: 

Díky hudci, jenž teď housle vznesl do výše! 
Tomu hudci s vášnivým kolébáním, 
jenž své housle tisknul k hlavě skloněné, 
struny zpívaly klasů uzráváním ... 

Škrtání a šifrování 

Co se s uvedenými cizorodými prvky děje během čtyř fází přepisu? 

Počínaje verzí z knihy Notantur Lumina mizejí tituly Březinových básní, 

Březinovo jméno se v ní vyskytne už jenom jednou pod citátem celé básně Sen jeden 

svítí. Titul básně se zde stává i titulem prózy: místo jména tvůrce je nyní 

akcentováno jeho slovo. Sen jeden svítí je přitom báseň, kterou Otakar Březina do 

svého díla nezahrnul, spojení mezi novým titulem prózy, básní a jejím autorem není 

něco, co by bylo hned zřejmé, a to ani čtenáři Březinova díla. 

Zdvojený časový údaj před deseti lety (opakuji, že uvedený v roce 1906) autor 

ve všech pozdějších verzích vynechal. Nicméně jinde v Prvních světlech (v próze 

Přímka, viz Přílohu 4) se v odkazu na prózu Sen jeden svítí dočteme, že v ní autor 

zaznamenal, čím se zaobírala jeho duše, když mu bylo osmnáct let. A to je totéž, jako 

když se v roce 1906 řekne "před deseti lety": rok 1896. 

215 



Právě vyškrtnutím jmen a časových souřadnic i změnou názvu se próza dostává 

mnohem blíž poloze mimočasového 2jevení. Tady už mnoho nenasvědčuje, že 

bychom mohli číst esej o něčím díle, nebo dokonce záznam nějaké události v 

"reálném čase". To jsme v roce 1907, v době, kdy se Březina jako básník odmlčel a 

Deml jako básník výrazně vystoupil. 

Verze o deset let pozdější, z Prvních světel z roku 1917, se k Březinovi opět 

přibližuje, ale velmi nepřímo, obchvatem. V závěrečné vizi byla v Notantur Lumina 

slova: 

A nečekal jsem ženu nebo muže, čekal jsem podobu člověka. A všechna tajemství knih 

připadala mi jako věci, které jsou tam za rohem. 

Už jsme zaznamenali, že v Prvních světlech autor na tomto místě jedno slovo 

připsal: 

A všechna tajemství Mistrových knih připadala mi jako věci, které jsou tam "za rohem". 

Změna (doplnění slova Mistrových) naznačuje dvojí: deklaruje žákovský vztah 

k Březinovi a nepřímo i fakt, že tato vize, na první pohled příbuzná hlavně vidění a 

slovu svatého Jana, se těsně váže i k Březinovu dílu. Jde přitom o změnu tak subtilní, 

že ji mohl bezpečně zaznamenat jediný čtenář: Otokar Březina. 

Něco nového vnáší do textu také Mé svědectví o Otakaru Březinovi. Deml zde 

dává čtenáři nahlédnout do své dílny tím, že rekonstruuje textovou historii prózy, 

uvádí všechny její knižní verze a zaznamenává některé její doplňky. Posun spočívá i 

v tom, že snová próza přešla do knihy stylizované jako dokumentární pásmo. Sen 

"očištěný" postupně od reálií ve verzích předchozích se najednou stává jedním 

článkem dlouhého řetězce reálií. 

Autor navíc provází text Svědectví paralelními margináliemi, tu ironickými, tu 

vysvětlujícími. A někdy napohled nepochopitelnými. Jeden z příkladů takové 

marginálie nacházíme po straně prózy Sen jeden svítí. Za záhadným citovaným 

čtyřverším, které nepochází od Březiny, se ve Svědectví objevuje v marginálii jméno 

Antonín Sova. Cožjejméno, které se v Demlově díle objevuje spíše vzácně 19 . 

19 V raném období se básník zmiňuje o četbě Sovovy prózy například v jedné ze svých Homilií (1907) 
- Narození Panny Marie 
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Mimoběžnost jako indicie 

Postupnými změnami - zejména škrty a doplněními nám autor dal (a jindy zase 

vzal) několik zdánlivě mimoběžných, kusých informací: rok 1896, Otokar Březina, 

Sen jeden svítí, Mistr, Antonín Sova. 

Vedlejší a jakoby nesouvislé údaje mají u Demla často charakter indicie, která 

sama o sobě nic neříká, ale spolu s jinými skládá v kontextu celého díla důležité 

sdělení. Vyjmenované indicie zapadnou dohromady ve chvíli, kdy vyhledáme 

původní Březinovu báseň. Najdeme ji v časopise Rozhledy z roku 1896. Ve stejném 

svazku předtím (na straně 286) nalezneme báseň Antonína Sovy Díky hudci. 

Březinova báseň Sen jeden svítí je vysázena na straně 369 vedle obrázku. Stránka 

vypadá takto: 
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Nyní připomenu pasáž, kde se v první verzi z roku 1906 objevil (a počínaje 

druhou verzí zase ztratil) nepřímý odkaz na rok 1896: 

Jedenkrát, v měsíci asi květnu, bude tomu asi deset let, spatřil jsem obrázek a vedle něho text. 

Jedno z míst, jimž my venkované říkáme "strašidelná". Nějaká louka, nějaké pastvisko, kdesi 

v odlehlé trati, nějaký plaňk, nějaké křoví... někde v dálce je vesnice, někde napravo les- ale to jen 

hádám, neboť je noc, letní, teplá, bez měsíce, sama ze sebe vydávající světlo ... Odkud přichází toto 

světlo? Ze stromů, z vody, ze země, z oblohy. Ku podivu, jak se zdá všechno reelnějším v tomto 

nočním soumraku a v zálivech těchto nekonečných stínů ... Hvězdy nevidět; rozlily se do všech věcí 

viditelných a z neviditelných hlubin všech podstat vyzařují. Na bažině uprostřed palouku vychází ze 

země bílý plamínek, vztýčený jak červ, neslyšitelných vln ... 

Při pohledu na obrázek je zřejmé, že "sen" v citované pasáži je osobitým, ale 

v detailech věcným popisem (nebo také čtením) ilustrace z literárního časopisu. 

Taková četba je věrná skutečnosti - a tu lze dohledáním zdroje ověřit, verifikovat -, 

ovšem zároveň je básní, tvorbou, respektive počátkem tvorby: Deml zde obraz pouze 

nereprodukuje, líčí ho jako děj. 

Hledání Březinova jména 

Víme už, že Jakub Deml publikoval básně poprvé v bohosloveckém časopise 

Museum v roce 1898. Víme rovněž, že rukopisný zápisník z roku 1903 obsahuje i 

verše, které básník nikdy nepublikoval: nejstarší jsou datované rokem 1896. To, co 

proměnami prózy Sen jeden svítí zašifrovaně sděluje, však není informace, kdy začal 

psát verše. Dokonce zde ani nesděluje, kdy se poprvé osobně setkal s Březinou 

(k tomuto setkání se v knihách rovněž vracel). Šifra tají a zároveň zaznamenává 

okamžik Demlovy básnické iniciace či křtu slovem. 

Přestože Deml zašel nakonec ve zveřejněné dokumentaci historie osobních 

setkání a rozhovorů s Březinou ve Svědectví tak daleko, že to tehdejší čtenářstvo 

nedokázalo přijmout, první skutečné setkání s Březinovým slovem se ani zde do 

"brutálně" dokumentární polohy nedostalo. Hrubě řečeno: Jakub Deml četl v roce 

1896 literární časopis Rozhledy. Nešel v něm verše Sovovy, poté Březinovy. A stal 

se básníkem. Proč to ale neřekl přímo? Proč celou událost ponechal v poloze snu a 

zjevení? A proč zároveň stopy, které k reálné události vedly, v průběhu díla zametal 

a zase obnovoval? 
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Stopou nejvýraznější a také nejúzkostlivěji tajenou je jméno Otokara Březiny. 

V zahalování Březiny a současném přibližování se k němu ,,jinudy" sledujeme 

proces, kterým se v Demlově díle obdobně vyvíjel i motiv sestry Matylky. Trvalo 

dlouho, než jako postava dostala jméno, zpočátku byla označována jen vztahem 

(sestra). Byla beze jména, anebo měla jméno fiktivní Geště v Hradu smrti z roku 

1912 Helenka). Podobně v Demlově díle veřejném - a ještě silněji v rukopisech, 

například v korespondenci s Bílkem či v deníku K Březinovi - se zde projevuje 

nemožnost vyslovit Březinovo jméno a zároveň neodbytná snaha vztah k němu 

přesně pojmenovat. V deníku K Březinovi, který Deml psal od roku 1900 (tedy dříve 

než prózu Sen jeden svítí), také formuloval důležitou otázku-úkol: 

... jak Jej mám nazývati? Mistrem? Ach to se mi zdá už studené příliš pro samé zneužívání, a 

tak mi připadá, jako by řečník chtěl na sebe strhnouti všechen nimbus toho slova- ale chtěl bych mít 

pro sebe, když mám mluvit o Březinovi, slovo mnohem jemnější, nové, nesetřelé, ani bratr, ani přítel 

-spíše Matka, kdyby to bylo nějak možné. Jak jej tedy nazývati? Takové slovo bych potřeboval, které 

by v sobě obsahovalo i mou nezměrnou a příliš důvěrnou lásku- i zároveň nejvyšší úctu, mou bázeň a 

plachost před osobou mého mistra. Tedy mou blízkost i vzdálenost k Němu. Matka. Nenašel jsem 

dosud poměru více analogického. A přec se musím nějak rozhodnouti, nemám-li si stále počínat tak 

nejapně ... (Deml2000: 52) 

Vyslovit neproblematicky pouhé příjmení Březina nelze, jako by to bylo 

rouhání. Jde o to, vyjádřit zároveň "blízkost i vzdálenost". Tento proces u Demla 

nikdy nekončí: jako by celý život hledal Březinovo jméno. 

Sám Březina přitom už v počátcích Demlovi tuto snahu ztížil. V souvislosti 

s citáty ze svých děl ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka v korespondenci namítá 

"Citáty z mých knih bybo by nejlépe uváděti bez jména." A později to osvětluje: 

"Citát má smysl, jen když bez přerušení nese dále rytmus ideje. Málo jmen a čísel! 

V propastech kontemplace nemají duchové pozemských jmen a nezáleží na nějakém 

tom tisíciletí. "20 

Jednu fázi hledání Březinova jména nacházíme v Mém svědectví o Otakaru 

Březinovi, které není jen přímočarým dokumentem, lze je číst i jinak než doslovně. 

Naléhavost této výpovědi nespočívá v tom, že by se zde Deml konečně "rozhodl" pro 

nějaké jméno (třeba proto, aby si "stále nepočínal tak nejapně"), ale v její otevřenosti 

2° Citáty z Březinových dopisů Demlovi z 2. června a 12. června 1904 (Březina 2005: 640 a 641) 
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a neúhybnosti před nesplnitelným úkolem. Deml nikdy, ani zde, nebyl s Březinou 

hotov. Jen se vytrvale ptal: "Jak Jej mám nazývati?" Mnohé proměny prózy Sen 

jeden svítí vyjadřují právě tuto otázku. 

Mezi dokumentem a snem 

Oddělujeme-li uměle Demla snů ("mimo skutečnost") a Demla dokumentů 

("skutečnosti"), konstruujeme nepravděpodobný obraz autora, který má dva stoly: na 

jednom "tvoří" své "obrazné" či "básnické" vize, na druhém zapisuje "bezelstný", 

doslovný deník, diktovaný skutečností. Takové karikatuře bychom sotva uvěřili, 

nicméně ji snadno akceptujeme v její skryté podobě: jako tichý předpoklad mnoha 

rozkladů Demlova díla, jež akcentují (ale ve skutečnosti postulují a pak konstruují) 

jeho vnitřní rozpor nebo rozdvojenost (viz kapitolu o ohlasu Demlova díla). 

Tento rozpor však mizí, vnímáme-li vnitřní kontrasty Demlova díla v jejich 

dynamice a přelévání, jež se projevuje i v textových změnách. Sledujeme v nich 

oboustranný pohyb mezi dokumentem a snem. Sen se tu uzemňuje, konkretizuje ve 

faktech, životní fakt zas pozdvihuje, dostává nadčasový význam. 

V próze Sen jeden svítí, resp. v jejích různých fázích, se Deml nevyrovnává jen 

s Březinovým slovem. Ústřední skutečností, ke které se soustředí jeho dílo, je věta 

z Janova evangelia: "Slovo se stalo tělem." Vztah slova a faktu (těla, skutečnosti) 

ovšem není něco předem daného, pro básníka je to úkol, práce. Například v Notantur 

Lumina se samo tělo stávalo slovem u mlčících nebo němých postav a rostlin. Tuto 

myšlenku Jakub Deml ještě prohloubil v Mých přátelích, kde básník tělesné řeči 

rostlin rozumí a odpovídá jí básní a zároveň přitom oslovuje i konkrétního člověka, 

aniž by ho přímo pojmenoval21
. Pravdivost slova v Demlově pojetí nespočívá 

v doslovnosti, ale už vůbec ne v abstrakci. Odtud Demlovo neustálé tíhnutí 

k hmatatelným a viditelným faktům, ale současně jejich neustálé proměňování 

v trvalý symbol. V této rovině se také setkává práce kněze i básníka. Oba posvěcují 

skutečnost slovem a zároveň jsou nápomocni vtělování slova. 

21 O oslovení a dialogu v Mých přátelích pojednává podrobně studie Markéty Kořené (Kořená 2003), 
o šifrování jmen či portrétech, které stojí v dalším plánu rozhovoru s květinou, píše podrobněji 
Vladimír Binar v doslovu k této knize (Binar 1990). 
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Janovský citát o vtělení slova přitom u Demla nacházíme v reflexi Březinovy 

básně. Deml tím demonstruje nejen slučitelnost svých "vzorů", poukazuje prostě na 

jednotu skutečnosti (sen jeden svítí), ve které už nejsou jednotlivosti, hranice, a tedy 

ani jména (Březina, svatý Jan): 

"Sen jeden svítí v nespočetných nocích a jiskry hází v rozdmychanou krev!" 

Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co bylo částí, stalo se celkem, slovo tělem. 

Proměňování slova 

Tajemství této prózy je osobní i nadosobní. Je tak podstatné a velké, že ho nelze 

v lidské řeči sdělit najednou, ale jen postupně, v různých fázích. Proto pozdější verze 

prózy předchozí fázi nikdy neruší ani nenahrazují, pouze akcentují něco jiného 

z celku, který nelze vyčerpat. 

Podstatnou úlohu při postupném odhalování tajemství hraje šifrování: tajemství 

totiž nelze sdělit prozrazením. Na příkladu této prózy vidíme, jak rafinovaně Deml 

pracuje se slovem, jak ze slova v určité chvíli uvolňuje takový význam, jaký v dané 

chvíli potřebuje. Například sousloví na první pohled tak jednoznačné, jako je jméno 

Antonín Sova, v tomto případě neukazuje přímo na Antonína Sovu, ale nepřímo 

sděluje, kde a kdy se Jakub Deml poprvé setkal se slovem Březinovým. 

Šifra nám taky nepřímo ukazuje -nikoliv výlučného, ale prvního - adresáta 

této prózy. Pro Březinu přece bylo vše, co se tu zahaluje či jen poodhaluje, 

průhledné. 

Deml se k osobě Březinově blížil vždy s velkým ostychem. (To platí nakonec 

jaksi převráceně také o Mém Svědectví o Otokaru Březiny, které je šokující i 

nepochopené v tom, že Březinu nesoudí ani nehodnotí, skutečně- jak vytkl Čapek

z něj nevybírá, neinterpretuje, necenzuruje ho, spíše ho konstatuje, dává čtenáři 

k dispozici prožitou zkušenost jednoho člověka s druhým člověkem. Dělá to podobně 

jako se Znamením ve snu a jinými texty blízkými zjevení: Deml říká, co viděl a 

slyšel, jen po stranách glosuje, jak viděnému a slyšenému momentálně rozumí, ale 

ponechá na životu, aby jednou zjevil smysl nebo význam těchto slov a událostí.) 

Ostych se projevil už v humorně krkolomném způsobu, jakým Březinovi věnoval 

První světla z roku 1917 (viz kapitolu o textových změnách). Přímo však tento 
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ostych (věnovat Březinovi První světla, obsahující i Sen jeden svítí) vyslovil 

v nezveřejněné korespondenci s Bílkem, v dopise z Jinošova 12. 3. 1916: 

"První Světla" hodlám věnovati příteli Březinovi, poněvadž v nich bude Váš obrázek, ale i 

proto, že jsem mu dosud žádné knížky "nevěnoval"; chci ho tím trochu překvapiti, a myslíte-li, že by 

to nebylo dobré, nezapomeňte mne upozorniti, prosím. Já už jsem se s p. Březinou neviděl dvě leta a 

také si skoro nepíšeme, ač mi nedávno poslal Svoji knihu s pozdravem.22 

Fakt, že Deml publikoval Sen jeden svítí za Březinova života čtyřikrát, lze 

považovat za Demlovo opakované vyznání. Vyznání je přitom u Demla leckdy totéž 

co výčitka, a zdá se, že i tato próza je skrytou polemikou s Březinou, polemikou, 

kterou s Mistrem nelze vést jinak než básnicky, nepřímo. 

Březina právě v době, kdy byla próza publikována poprvé a podruhé, své dílo 

uzavřel. Deml mu však znova a znova připomínal, že to bylo jeho slovo, a sice slovo 

psané a tištěné, co rozhodlo o jeho básnickém zasvěcení. Navíc skrze báseň, kterou 

Březina do svého pečlivě komponovaného díla ani nepojal. Deml však sveřepě trvá 

na její hodnotě, básnické síle, právě tuto "zavrženou" báseň činí výchozím bodem 

své básnické mytologie. 

V následujícím díle pak březinovský mýtus důsledně rozvíjí. Přitom Demlův 

březinovský mýtus není totožný s mýtem, který vytvořil svým dílem i mlčením sám 

Březina. Demlova cesta je cestě Březinově v mnohém protichůdná: Březinovo dílo je 

přísně vystavěné a uzavřené, Demlovo dílo stále v procesu, neukončené, nechráněné, 

otevřené přívalům skutečnosti. V tom je zdroj obrovského napětí mezi dvěma 

postavami i díly, napětí, které dává Demlovu dílu dynamiku. 

V próze Sen jeden svítí sledujeme Demlův stálý rozhovor s Březinou, který je 

důvěrný zejména v tom, co zamlčuje: dokud se tato próza obracela primárně 

k Březinovi jako čtenáři, nemohla a nemusela básnické zasvěcení zachytit přímo, 

dokumentárně. Po Březinově smrti však dal Jakub Deml poslední indicii ke 

zdrojovému textu i dalším čtenářům -právě to ukazuje otevřenost a sdílnost jeho 

díla, která se nevylučuje s ostychem. 

Metamorfóza tohoto textu napověděla odpovědi na otázky, které jsme si před 

četbou nekladli: Jaké jsou základní inspirační zdroje Demlova díla? Jakým způsobem 

básníkova imaginace tyto zdroje přetváří? Ke komu se tento text obrací, kdo je jeho 

22 Z korespondence Jakuba Demla Františku Bílkovi, uložené v LA PNP v Praze 
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adresátem? Jakým způsobem zde básník uchovává a zároveň zachovává tajemství? 

Jak svým slovem plní poslání básníka i kněze? 

Jisté je, že Březinova báseň Sen jeden svítí z Rozhledů 1896 dala podstatný 

impuls Demlovu dílu. A próza Dílo Otokara Březiny/Sen jeden svítí je zase 

zárodečný text, jádro nebo embryo, z něhož vyrostly tři odlišné knihy: Notantur 

Lumina/První světla, Hlas mluví k slovu a Mé svědectví o Otakaru Březinovi. Takto 

přímo vyjádřené odpovědi však nejsou zdaleka tak živé, jako když sledujeme proces 

odpovídání v díle. Proměny Demlova a původně Březinova textu Sen jeden svítí 

ukazují, jak se básník aktivně staví ke slovu, ke skutečnosti a k tajemství. 

III. JEŠTĚ TEN KONÍK I LÁSKA 

("Já", kůň a Bůh. Proměna perspektivy) 

Jako by láska nebyla schopna všech forem, mnohotvárná jako oheň! 

(Otokar Březina: Perspektivy) 

KRUH 

Způsobit, aby čas byl kruhem, a ne linií. 

(Simone Weilová: Dobro, mez a rovnováha) 

Skutečný hřích je zapomnění. 

(Mircea Eliade: Posvátné a profánní) 

Demlovo dílo se vyvíjí cyklicky - to řekl už Vladimír Binar, který stanovil 

periodizaci díla na cykly Hradu smrti, Mohyly a Zapomenutého světla. O kruhu 

mluvili i další kritici, třebas jen v souvislosti s jedinou knihou nebo obrazem. 

Nejnázoměji lze cyklický pohyb pozorovat na jediném motivu či události. Není 

to tak, že básníka potkávají události, on je zapíše, zhodnotí ("vyrovná se s nimi") a 

pokračuje v cestě. Nebo že rytmicky pouze opakuje motiv. Je to tak, že táž událost se 

vyvíjí, je znovu interpretována, zasazována do nového času a kontextu. 

Styl, jakým Jakub Deml opakovaně "čte" určité události, se podobá obřadné, 

cyklické četbě, jako se to děje v církvi i jiných náboženských společenstvích, které se 
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skrze mýtus vracejí k počáteční události: "Protože posvátný a silný Čas je Časem 

původu, zázračným okamžikem, kdy byla stvořena skutečnost, kdy se poprvé plně 

projevila, člověk se bude snažit tohoto původního Času periodicky znovu dosahovat. 

Tato rituální reaktualizace "onoho času" první epifanie skutečnosti stojí v základu 

všech posvátných kalendářů: svátek není "připomínkou" určité mytické (a tedy 

náboženské) události, ale jeho reaktualizací." (Eliade 1994: 57) 

U Jakuba Demla je to jiné v tom, že nové čtení (a to někdy znamená přímo 

prakticky reedice určité knihy) je vyvoláno událostmi, které nelze předpovědět ani 

naplánovat, že se návrat k počátkům děje vždy v nějaké přelomové době. Zlom 

starou událost neruší, ale aktualizuje ji. 

Počátek 

Které události jsou pro básníka zlomové? V dětství to je prožitek padání hvězd 

(objevil se hned ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka, 1904, poté v Homiliích, 1907 či 

v knize Hlas mluví k slovu, 1926), loučení s umírající matkou (zpočátku 

korespondence, například s Doležalem-Pojezdným, ve Šlépějích I, v Hlas mluví 

k slovu, 1926), první setkání s Březinovou básní Sen jeden svítí (pět verzí - viz 

předchozí kapitolu o Demlově prozaickém pásmu Sen jeden svítl), první návštěvy u 

Březiny (např. rukopisný zápisník K Březinovi, 1901, Hlas mluví k Slovu, 1926, Mé 

svědectví o Oto karu Březinovi, 1931 ), sen o tom, že ho v jeho pokoji navštívila 

sestřička (pět verzí- viz kapitolu o Znamení ve snu). A je to také setkání s koněm na 

cestě v zimě nebo setkání s vlaštovkou na druhé cestě k Březinovi, jak jej 

zaznamenal až po desetiletích v Mém svědectví o Otakaru Březinovi: 

Nemám žádných poznámek z té doby23
• Ale byl jsem tehdy podle všeho v prvním ročníku 

bohosloví. Otokar Březina mne pozval, i putoval jsem do Nové Říše. A na té silnici mezi Starou a 

Novou Říší stalo se mi něco podivného. Z letního nebe začalo poprchávat, i roztáhl jsem deštník. I 

letěla vlaštovka, vletěla až pod můj deštník a náhle zmizela. Ihned jsem se díval, kde by byla- kolem 

mne prostírala se rovina- ale vlaštovky nikde nebylo. Kolem dokola nikde. Ale dříve ještě, než jsem 

uviděl tuto vlaštovku, krajina ke mně promluvila. Nikdy před tím krajina ke mně takto nepromluvila. 

Měl jsem vidění krajiny, to je pravda, ale bylo to jen vidění, třeba ne ve snu, přece jenom vidění. 

Kdežto tentokrát krajina ke mně promluvila. Nikoli slovy, ale svým způsobem. Najednou totiž- na té 

23 To je však opět jen "pravda okamžiku": táž událost i její okolnosti jsou zaznamenány v deníku 
K Březinovi z roku 1903 - viz dále 
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silnici mezi Starou a Novou Říší -jsem uviděl a cítil, že kráčím sice po pevné zemi, ale tato země že 

není sama sobě účelem a že není sama sobě dostatečná a sama sebou ohraničená! Viděl jsem ji 

v přímé souvislosti s Bohem a mé tělo i má duše byly v tu chvíli jako obilí, které se sklání větrem. 

Tehdy jsem viděl, že celá země je v ruce Boží. A právě tehdy a snad jenom tehdy jsem viděl, o čem 

čteme v Písmě svatém v Knize Přísloví: "Hospodin vládl mnou na počátku cest svých, prve než byl co 

činil od počátku. Od věčnosti zřízena jsem a od starodávna, prve než země učiněna byla. Ještě nebylo 

propastí a já již počata jsem byla, aniž ještě studnice vod byly se vyprýštily, ještě hory u veliké tíži 

nestály, před pahrbky já jsem se zrodila: ještě byl neučinil země a řek a stěžejí okrsku zemského. 

Když připravoval nebesa, byla jsem tu: když jistým právem a okolkem ohražoval propasti, když 

povětří upevňoval svrchu a odvažoval studnice vod, když vůkol kladl moři meze jeho a zákon ukládal 

vodám, aby nepřestupovaly končin svých, když odvažoval základy země. S ním jsem byla všecko 

pořádajíc a kochala jsem se na každý den, hrajíc před ním každého času, hrajíc na okrsku země, a 

rozkoš má, býti se syny lidskými." Možná, že Březinova "Přítomnost" je inspirována právě z těchto 

míst a že celé jeho dílo tkví právě v těchto místech, odpovídajíc První Božské Osobě - ale tolik vím, 

že právě tehdy Země promluvila ke mně ponejprv, že mi zjevila tajemství svého stvoření a vykoupení, 

země tehdy pro mé oči a pro mou duši se vlnila, ale byl to pohyb v klidu, mne z tohoto všeho potom 

rozbolela hlava, zvláště život, stvoření totiž a vykoupení vod bylo mi velice jasné a vynasnažil jsem se 

vypovědět to nějak ve svém článku "Básník" ve své knize, která měla název "První světla".Z4 

Všechny tyto události - mající původ ve snu, v denních událostech i v četbě -

JSOU druhem zjevení, která mluví sama sebou, ale jejich smysl se upřesňuje a 

postupně otevírá s další a další četbou i vlastní tvorbou a zároveň s dalším vývojem 

událostí. Otevírá se nejen před čtenářem, ale i před čtenářem vlastního života 

Jakubem Demlem, když přijde jejich čas. 

Zrada zapomnění 

Prvotní události nelze obnovovat bez paměti. V Demlových rukopisných zápisnících 

z počátku století se slovo paměť opakuje nápadně často, setkáváme se tu se 

zaklínáním paměti, se smutkem z vlastního zapomínání, které hodnotí jako zradu či 

nevěru. O zradě a zapomnění píše v zápisníku K Březinovi právě v pasáži, kde 

popisuje svůj stav před druhou cestou k Březinovi, na které potkal vlaštovku: 

Vím, co znamenala pro mě septima: můj život jako v blátě byl by ušlapán před očima všech. 

Možno to nazvati: zrada samoty. Ti kdo trpěli, vědí, co to znamená. Tehdy musely se přetrhat mé silné 

rozhovory s Březinou. Tehdy jsem mu začal nerozuměti. V oktávě, ke konci na všechno jsem 

24 Deml1931/1994: 121-122 
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zapomínal, a mé úsilí i okolnosti způsobily také, že jsem zapomněl. Jak dávno přece nebyl jsem už 

v rodišti; daleko od lidí žil jsem samostatný svět, jejž jsem si začal tvořit. Vydal jsem se do Říše. Čím 

blížil jsem se více k cíli, tím byl jsem v sobě pevnějším -jako bych to konal cestu do sebe - tím 

důvěrnější zdály se mi rostliny, ptáci, zvířata, lidé. Všechno bylo plno významu, a slovy hovořila ke 

mně příroda. Ač byl letní den a slunce svítilo jasně, z nějakého obláčku spustil se déšť. Tak trochu 

šplíchalo a kapky svítily na slunci. V tom, jak jsem držel deštník nad sebou, přiletěla mi pod něj, až 

k samé tváři skoro vlaštovka, když byla nějakou chvíli téměř jen na krok kolem mě poletovala- a 

v okamžiku zmizela, jako by se do země propadla- šel jsem také skutečně na to místo, kam jsem ji 

viděl padnouti, asi pět kroků ode mne, ale ničeho jsem nespatřil. V této příhodě viděl jsem tenkrát 

projev důvěrnosti, jak se mi jevil v celé přírodě, jejíž tajemství se mi zdálo otevřeným a znovu 

nalezeným. Neboť jsem nikdy nepochyboval, tuto řeč že jsem už jedenkrát slyšel, ale na ni zapomněl, 

jí se zpronevěřil. 25 

Zapomenout znamená zpronevěřit se. Básníkovy dva rukopisné zápisníky z let 

1903 až 1905 jsou prodloužením paměti a zároveň vyjadřují snahu paměť uspořádat. 

V zápisníku z roku 1903 Deml mimo jiné průběžně shromažďuje a seskupuje dříve 

napsané básně (už od roku 1896), přepisuje sem i básně již otištěné, zejména 

v bohosloveckém časopisu Museum, ale i z Českých květů či Nového života. Právě 

tady je vidět, jak se postupně skládá a posléze organicky roste kniha Notantur 

Lumina. A klíčí tu také i mnohem pozdější Mé svědectví o Otakaru Březinovi. Jiným 

způsobem klíčí Svědectví i v zápisníku K Březinovi. Už zde, zatím bez čtenářů a 

posluchačů, básník participuje na tvorbě mýtu tím, jak jej podává: například úvodní 

slavnostní formulí "Vydal jsem se do Říše", kterou začíná jeho putování a vlastně 

"vše" začíná. Jiným příkladem takového slavnostního podání by mohla být věta "I 

přiletěla vlaštovka" v citované pasáži z Mého svědectví o Otakaru Březinovi, kterou 

navíc básník přímo navázal na "tajemství stvoření", jak je podáno v První knize 

Mojžíšově - Genesis. Vlaštovka jako posel absolutní lásky (v Demlově mytickém 

podání se projevuje jako láska mateřská, láska světice nebo láska Březinova) se 

v díle vrátí: explicitně tento význam rozvíjí báseň Vlaštovice (bez názvu se objevuje 

v Životu svaté Dympny, 1912, pod tímto názvem pak v antologii veršů v Šlépějích 

V, 1919). Věta "Vlaštovka se vrátí" je zároveň verš z poslední Demlovy rukopisné 

básně Zjevení (1960). 

25 Deml2000: 51-52 

226 



Deml tedy už na počátku zachovává, třídí a artikuluje podstatné prožitky, na 

kterých vše staví a které v této fázi teprve čekají jako záznam paměti či záznam 

v rukopisném zápisu (případně i dopisu, takový charakter "kroniky" má částečně i 

velmi souvislá, epická korespondence Jakuba Demla Doležalu-Pojezdnému), až se 

odkryje jejich smysl, čekají na vyslovení v souvislosti, ve které promluví, kdy 

"budou plny významu". 

Se zradou paměti a mytickým vědomím souvisí i Demlův odpor k jednosměrné 

linearitě, který vyjádřil nejvýrazněji v programové próze Přímka: "Svět sedí dosud 

na přímce jako slepice na hřadě ... " (Deml1931/1996: 91). Jakub Deml vtomto 

odporu k duchu linearity není osamocen. Mircea Eliade v Mýtu o věčném návratu 

mluví o rozšíření linearismu v 17. století a oživení zájmu o teorii cyklů ve století 20. 

Za základní myšlenkový impuls přitom považuje Nietzscheho dílo26
. V literatuře pak 

připomíná "nostalgii po mýtu o věčném opakování a v jádře po zrušení času"27 u T. 

S. Eliota (1888-1965) a Jamese Joyce (1882-1941), Demlových současníků. 

LÁSKA 

Rukopisný zápisník: 
Plačící člověk, koně pod jhem staletí a Nejvyšší 

V Demlově rukopisné pozůstalosti z mládí lze najít náčrty, v nichž jsou březinovskou 

stylizací ztvárněny události, které až později přetvoří v rozmanité útvary nesoucí 

rysy jeho vlastního stylu. Příkladem je text na 14. straně zápisníku z roku 1903, 

datovaný na konci v závorce "03". Jde zřejmě o opis, ne o záznam události, která se 

mohla přihodit i dřív: 

Na veřejné cestě potkali jsme člověka, plakal a mohl se zdát podivným. Neplakal, jen chtěl, a 

nikdo neviděl. Spatřiv koně jedoucí proti němu s nákladem, proti všemu očekávání, po letech a mezi 

tolika tisíci jiných, poznal je - a přece nebyly to ty, které spatřil před lety - on si to nedal vymluvit, 

však nic též neřekl, byl jenom jist, kdyby prozradil svou myšlenku, že nikdo bolest jeho nespatří - on 

viděl duši zvířat těch, jho nesla pokorně, jho staletí a Vůli Nejvyššího líbeznou - ta zvířata láskou 

zářila v svém zapření -kol rozléval se zákon vesmíru -

26 Eliade 1993:93; Nietzsche 1995 
27 Eliade 1993: 
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Radost je nenadálá. 

Vy jste zapomněli na všechno? 

Je mi smutno, když si na svou malou paměť vzpomenu. Nechci býti velikým- je všechno 

veliké-

Hle, to spřežení, které táhne náklad, ono středem krásy kraje celého a má radost v dálce, radost 

v duši má, a ty neslyšíš, jak se zmítá země, ty nevidíš, jakým hoří světlem, mou odloučenost netušíš a 

já myslím zemru, a já myslím zemru. Mluvíš o věcech, které se nás netýkají, a člověk je cizí - a my 

potřebujem někoho, komu dát své těžké srdce, aspoň kdo by mlčel. Měl-li by člověk unést tuto radost, 

musel by s námi všechno vidět od počátku, z věčnosti, jen Bůh všechno zřel a bylo dobré. Přítel náš je 

daleko, a blízko je, proč honíte v cizinu a otroctví?! (03) 

Obraz ,,jho staletí" svou výstavbou asociuje obraz z Březinova verše "Dech 

tvého poledního zrání valí se blankyty tisíciletí!"28 Spojení ,,jho staletí" spolu s "vůlí 

Nejvyššího" je zatíženo nejen touto symbolikou, ale zřetelně i symbolikou 

novozákonní, připomíná Ježíše, který na sebe vzal hříchy světa a nesl je jako kříž na 

Golgotu. Je to obraz přetížený naznačenými významy nebo smyslem "odjinud" - a 

proto značně abstraktní. Zároveň je silně zatížen privátním pocitem, nesdělným 

smyslem, který má význam hlavně pro toho, kdo jej prožívá, ale obává se, že tento 

cit nelze sdílet ("byl jenom jist, kdyby prozradil svou myšlenku, že nikdo bolest jeho 

nespatří"). Bezprostřední vidění události je tak potlačeno. 

Textu už nese rysy Demlova stylu: především se několikrát změní perspektiva 

(my- on- vy- já- ty- nakonec my ve smyslu já ... ) a je provázán paralelami a 

kontrasty motivů (Radost - bolest. Duše zvířat - srdce člověka. Mluvit lhostejně -

vyzradit - nevidět - být cizí. Dát srdce - vidět - zřít. Jho - láska - unést radost. 

Záření- sebezapření.). Slova "Mluvíš o věcech, které se nás netýkají, a člověk je cizí 

-a my potřebujem někoho, komu dát své těžké srdce, aspoň kdo by mlčel" však už 

čtenáře (zatím však spíš badatele nebo slídila- tento text Deml nezveřejnil) uvádějí 

do centra dramatu, které o třicet let později vyústí do nářku "Není kam jít" ze 

Zapomenutého světla. 

V jakých podobách se tato událost vrací v pozdějším díle? Mění se jako obraz, 

myšlenka i perspektiva. 

28 Tento obraz Deml opakuje například ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka- viz kapitolu o citátech 
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Notantur Lumina: "Já", duše a kůň 

Čtenář Demlových knih, který nemá k dispozici jeho soukromé písemnosti, může 

setkání člověka s koněm poprvé zaznamenat v Notantur Lumina. Táž událost je zde 

však ztvárněna odlišně: 

LÁSKA 

Ten, který ublížil, pozoruje náhle, že je sám. Oběť jeho v téže chvíli odchází, zachráněná, 

k ověnčenému zástupu jásajících. Zdálo se mu, že vítězí, porazil však sebe. Vražda a samovražda, - a 

oba vstávají z mrtvých: utiskovatel, poznávaje, že všechno- Bůh, andělé, lidstvo, zvěř, kámen, voda i 

vzduch, se od něho odloučilo. Sám sebe přežil. Každý výdech a vdech je tu milostí a mukou. Musí se 

něco stát. Vytrysknou zadržené prameny lásky. - Procitne i utlačený: příliš dlouho upotřeboval řeči, 

která nebyla jeho, až tu svou zapomněl. Kdož ví? snad ho nepotkalo horší neštěstí než jeho nepřítele: 

ale aby ani jeden, ani druhý nezůstali němými, Bůh dal, uhodil blesk- a oba vykřikli. --

* 

Duše poraženého a zahanbeného odchází k těm, které pro vás opustil... Jaké štěstí, jaké 

shledání!- Nesmrtelnost duše, všudypřítomnost Boha a mnoho jiných tajemství stává se podivuhodně 

jasnými. Jiný smysl mají slova, jinou podobu dostávají činy, neboť i hlasy vedle nás znějící, a osoby, 

zvířata a věci nesdílejí nám smrtelnou hrůzu svých vášní- ta je za námi; nervové spojení přerušeno, 

padací most vyzdvižen, a stojíme na druhém břehu světa, poslouchajíce, co v klasech, sosnách, 

v potocích a s hvězd šeptají nesmrtelní mrtví. --

Nesnadno říci, která válka byla by neoprávněna a nevedla se ve jménu Božím. S těchto míst 

nesnadno rozeznati útočníka-světce a otrokáře-barbara. Ani jeden, ani druhý neporušují rovnováhu, a 

jsou jen jedny dvéře, jimiž odcházejí duše na onen svět. Naši vesničané tvrdí, ukazujíce na jistého 

žence, že příliš velcí a silní lidé jsou, nepochopitelně, dobří a citliví. Člověka, jehož jsem mnohdy 

miloval, viděl jsem často nad korespondencí z jeho mladých let. 

Naplnilo mne však úžasem, když jednou, jda za městem s několika známými (nikdy jsem tomu 

městu nepřivykl), kteří po několikaletém styku směli mne nazývati přítelem, a vida, že slovo, jehož 

jsem měl plná prsa až k zoufalství, marně by zápasilo o svůj výraz, propustil jsem duši svou, a ona se 

rozletěla do mého dětství, ale jako skřivan sražený náhlým zadutím opačného větru, zapotácela se 

zpět: znova se rozletěla- mamo! To bylo jiné slunce, jiné lesy, jiné kameny, jiné cesty, jiní ptáci, jiné 

květy, jiné ryby: to všechno byly vnoučata těch dávných- a nikdo jí nepoznal! Zaúpěla nad velikým 

hřbitovem, a jenom oči květů, jichž nožičky stály na kostech mé matky, jevily podobný žal. "Ach, jak 

jsem stará, jak jsem stará, když v mé vlasti už se mluví jiným jazykem!" - Co takto, k smrti bledý, 

v horečném lapání dechu, s očima naznak padajícíma, úzkostlivě očekával jsem duši svou: potkáme 
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(byl Štědrý den, dopoledne, a půda na kost tvrdá) na císařské silnici koně, táhnoucího, krok za 

krokem, těžký náklad, a nevím, střetly-li se naše pohledy, a co se stalo- já ho poznal. 

Proč hříva jeho a všechna srsť jako zlatem září? Proč jeho dech, jevící se parou u nozder, ještě 

z dálky mne hřeje neodolatelnou něhou? Oko jeho, s modravým odstínem žíně - tuším k svému 

ohromení a blahu: je rozpjatá, na všechno odhodlaná, vyčkávající, mlčící hladina lásky. Toto zvíře

jaké to slovo! -řízením Božím převzalo: i můj náklad- . 

Jde o týž obraz jako v zápisníku, ale podstatně proměněný. Už tu není 

pozorovatelská perspektiva třetí osoby, namísto "člověka, který viděl duši zvířat", 

zde koně poznávájá (já ho poznal). Avšak tato perspektiva se ve vypjatém okamžiku 

štěpí, vedle já je tu ještě duše, která vše pozoruje z výšky, odloučená od těla, která 

úpí a marně se snaží rozletět. Ve výkřiku duše ("marno!") zaznívá ozvěna 

dekadentního životního pocitu i poetiky. Ovšem to je jenom jedna část prózy, ne její 

vyústění. 

Místo koňského spřežení pod ,,jhem staletí", pokorně plnícího vůli Nejvyššího, 

teď vypravěč vidí jednoho koně. Ten na sebe bere jeho ("můj") náklad a má 

individuální rysy, tvář. Myšlence o převzetí nákladu předchází ještě jiný záběr: 

vypravěč se podívá koni do oka: "Oko jeho, s modravým odstínem žíně - tuším 

k svému ohromení a blahu: je rozpjatá, na všechno odhodlaná, vyčkávající, mlčící 

hladina lásky." Právě motiv lásky je tím, co spojuje úvodní úvahové pasáže s touto 

epizodou. 

Zpřesňuje se čas události, je Štědrý den. Motiv Ježíše Krista se však neobjevuje 

explicitně, nevtírá se (už tu není ani ,,jho staletí", ani "vůle Nejvyššího"). Do popředí 

se dostává tvář a oko koně, vyústěním je setkání s ním. 

Opět se tu místo mluvení zjevuje řeč blízká Bohu, řeč zvířat, řeči dětí, řeči 

trpících, kterou je mlčení, němý pohled. Otevírá prostor pro zjevení, pro řeč, kterou 

mluví Bůh. Právě zde, v propasti mezi výmluvnou skutečností a lidským slovem, se 

v Notantur Lumina ocitá duše básníka a marně zápasí: o skutečnost (kterou prožila 

v dětství, ale nedokáže se k ní vrátit, ztrácí s ní spojení) a vyslovení ("slovo, jehož 

jsem měl plná prsa až k zoufalství, marně by zápasilo o svůj výraz"). O slovo

uskutečnění. 

V textu se odehraje skok, pod kterým se otevřela propast: mezi zoufalstvím a 

láskou, mezi pohledem zoufalství a pohledem lásky, mezi já a on. 

230 



Je-li řeč o ztvárnění a perspektivě, pak první fragment doznal v próze Láska 

z Notantur Lumina několikanásobnou proměnu. Nejdřív je to oddálení: události 

předchází reflexivní popis. Lze v něm vidět analogii, jakýsi široký kruh téměř 

abstraktní, který se postupně zužuje jako ve víru k události, jež toto kroužení 

vyvolala. Událost prohlédnutí, výkřiku lásky se nejdříve v kruzích opisuje, dříve než 

vypravěč pohlédne do oka koně. 

V prvním, nejširším kruhu mluví autor o otřesu, kterým láska člověka probouzí 

a proměňuje. Vypravěčskou perspektivou je třetí osoba. V druhém kruhu už mluví o 

účincích této proměny na duši, v perspektivě my. Živé až dramatické líčení náhle 

přechází v krátké gnómy, podobné výrokům z pásma Lumina ("Nesnadno říci, která 

válka byla by neoprávněna a nevedla se ve jménu Božím. S těchto míst nesnadno 

rozeznati útočníka-světce a otrokáře-barbara. Ani jeden, ani druhý neporušují 

rovnováhu, a jsou jen jedny dvéře, jimiž odcházejí duše na onen svět."), a vzápětí se 

pohled zaostřuje na životní detail, podaný ich-formou ("Naši vesničané tvrdí, 

ukazujíce na jistého žence, že příliš velcí a silní lidé jsou, nepochopitelně, dobří a 

citliví. Člověka, jehož jsem mnohdy miloval, viděl jsem často nad korespondencí 

z jeho mladých let.") V tomto okamžiku zrychlený vír řeči vtahuje čtenáře do 

osobního vyprávění o setkání s koněm. 

Kůň jako ztělesnění určité myšlenky se u Demla vrací i jinde, nejen ve verzích 

tohoto textu. Například v Hradu smrti (1912): 

Ovšem, sestra Helenka, byla-li by tak obětí, že já bych byl osamoceným obětníkem - ale bratr 

měl pravdu, ať si toho nevěděl! Jest třeba činiti pokání, Elso, a nejkrásnější povolání může jím býti 

dokonale. Uvidíš. Můj život bude paradoxem nedobrovolným, jakým byl by všude jinde: sloučím 

nejvyšší s nejnižším, a vždycky bude moje radost rozdvojena, a obého by nepřijali, leda Bůh a Ty, ale 

Bůh jest silnější než já- ne- není-li náš poměr k němu jako člověka k tahounu? Není-li kůň silnější 

nás? (Můj očistec, s. 26-27) 

Zde je přímo vyslovena analogie vztahu člověka ke koni-tahounu a vztahu 

člověka k Bohu. Odkrývá se zde také paradox tohoto vztahu: Kůň je silnější než 

člověk, ale člověk koně zapřahá. A je to kůň, kdo táhne lidský náklad. 
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První světla: "Já"a pohled koně 

Třetí verze události je zpracována v Prvních světlech, opět v próze Láska. Podstatná 

proměna této verze je proměnou perspektivy: 

Naplnilo mne však úžasem, když jednou, jda za městem procházkou s několika známými 

(nikdy jsem tomu městu nepřivykl), kteří po několikaletém styku směli mne nazývati přítelem, a jsa 

toho mínění, že slovo, jehož jsem měl plná prsa až k zoufalství, marně by zápasilo o svůj výraz, 

potkám (byl Štědrý den, dopoledne, a půda na kost tvrdá) na císařské silnici koně, táhnoucího krok za 

krokem, s hlavou sklopenou, těžký náklad, a nevím, střetly-li se naše pohledy, nevím vůbec, jak a co 

se stalo, že jsem ho poznal. Bojím se, budu-li se vysvětlovati, že více neřeknu. On, a žádný jiný. On, a 

nikdo jiný. 

Proč jeho hříva a všechna srst jako zlatem září? Proč jeho dech, jevící se parou u nozder, ještě 

z dálky mne hřeje neodolatelnou něhou, a oko jeho s modravým odstínem žíně (tuším k svému 

ohromení a blahu) je rozpjatá, na všecko odhodlaná, vyčkávající, mlčící hladina lásky. Ale o to 

neběží. Vím, že o to neběží: Kde však jsem ho již viděl? anebo vlastně, kde mne viděl on, že zná 

všechna moje tajemství? Ne, zná moje dětství- a přece všechna tajemství! Zná stáj, kde pacholek náš 

spával, s rozhrnutými prsy (vypravoval nám, že často, když se v noci probudil, ucítil na svém těle 

tlapky myší). Zná dvůr, kde jsme si při mlácení žita v kupě slámy s dětmi nádenníků hrávali na 

schovávanou. Zná zahradu, kde jednou v hlíně vyhozené rýčem našli jsme larvu smrtihlava (maminka 

ryla) a nemohouce proniknouti tajemství tohoto podzemního tvora, kochali jsme se s jakousi bázní 

jeho roháčově ne nepodobným leskem a zbarvením. Zná naše role a ví, kde nám děvečka přinesla 

mladých koroptviček, kde, zase jindy, sekáč ukázal zajíčka (měl hubičku zakrvácenou, ale my jsme 

mysleli, že mu na ní rozmazali zralé jahody). Ví, odkud mi bratr přinášel lupeny slídy a hranaté, 

hladké, jakoby začouzené (marně jsme je olizovali) kameny, jimž- protože už chodil do třetí třídy

říkal krystaly. Zná, dobře zná každou hroudu, mez, kámen, strom mého dětství, každé místo, událost a 

věc, zná mé bratry, sestry, otce, matku mou-- : ó bytosti, kterou potkávám ponejprv ve svém životě, 

a dávající mi najednou víc, než mi daly a mohou dáti všechny školy, kterými jsem byl nucen jít 

z lavice do lavice - hle, nazývají tě koněm, ssavcem, jednokopytníkem - a já nevím, jaké jest jméno 

tvé ... 

Poznámka: Před desíti lety, snad pro stručnost, zakončil jsem toto vypravování větou: "Toto 

zvíře- jaké slovo!- řízením Božím převzalo náklad i můj". 

Do dětství už nenahlížíjá ani duše, ale kůň, který s ním také navázal spojení. 

Mění se role aktérů setkání. V Notantur Lumina měla hlavní part vypravěčova duše 

(" ... ona se rozletěla do mého dětství, ale jako skřivan sražený náhlým zadutím 

opačného větru, zapotácela se zpět: znova se rozletěla- marno! To bylo jiné slunce, 

jiné lesy, jiné kameny, jiné cesty, jiní ptáci, jiné květy, jiné ryby: to všechno byly 
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vnoučata těch dávných- a nikdo jí nepoznal!"). Setkání s koněm následuje až po této 

duševní exkurzi. Kůň, jehož oko je "rozpjatá, na všechno odhodlaná, vyčkávající, 

mlčící hladina lásky", svou srstí září, jeho dech hřeje. Podobně v Prvním Listu 

Korintským je láska "definována" tím, co dělá: "Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 

láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj 

prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky 

se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska 

vytrvá ... "29 Už v první verzi Lásky se vypravěč setkává s takovou živoucí láskou. 

Ale je to právě jen vypravěč, kdo sám vše vidí, prožívá a cítí (podobně jako předtím 

jeho duše) a sděluje to čtenáři. 

V druhé verzi Lásky už vidoucí duše nevystupuje a setkání s koněm už není jen 

závěrečným obratem, který se odehrává v nitru vypravěče. Setkáním na silnici 

událost teprve nastává. Uzavřenou, nesdělitelnou (a zároveň ptačí) perspektivu duše 

nahrazuje zcela jiný pohled, který se už od skutečnosti a tajemství "neodrazí", 

naopak vidí je zblízka: 

Kde však jsem ho již viděl? anebo vlastně, kde mne viděl on, že zná všechna moje tajemství? 

Ne, zná moje dětství- a přece všechna tajemství! Zná stáj, kde pacholek náš spával, s rozhrnutými 

prsy (vypravoval nám, že často, když se v noci probudil, ucítil na svém těle tlapky myší). Zná dvůr, 

kde jsme si při mlácení žita v kupě slámy s dětmi nádeníků hrávali na schovávanou. Zná zahradu, kde 

jednou v hlíně vyhozené rýčem našli jsme larvu smrtihlava (maminka ryla) a nemohouce proniknouti 

tajemství tohoto podzemního tvora, kochali jsme se s jakousi bázní jeho roháčově ne nepodobným 

leskem a zbarvením. Zná naše role a ví, kde nám děvečka přinesla mladých koroptviček, kde, zase 

jindy, sekáč ukázal zajíčka (měl hubičku zakrvácenou, ale my jsme mysleli, že mu na ní rozmazali 

zralé jahody). Ví, odkud mi bratr přinášel lupeny slídy a hranaté, hladké, jakoby začouzené (marně 

jsme je olizovali) kameny, jimž - protože už chodil do třetí třídy - říkal krystaly. Zná, dobře zná 

každou hroudu, mez, kámen, strom mého dětství, každé místo, událost a věc, zná mé bratry, sestry, 

otce, matku mou ... 

Spekulace a úvaha zde opět ustupují věcem, bytostem a událostem, které mluví 

samy za sebe. Privátní výpověď ustoupila svědectví, které sděluje tajemství (samo 

slovo tajemství se tu opakuje dvakrát). Já je zde stále, ale už nepozoruje samo sebe 

z nadhledu, pohledem, který ho rozdvojuje. Vidí svůj život i sebe v oku druhého. 

Všechno vědění, poznání, paměť se tu soustředí v pohledu koně. Je to pohled 

29 1. Korintským 13,4-7 
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vševědoucí a důvěrný zároveň, pohled absolutní. Vypravěč, já, my - to všechno se 

odmlčelo jako v závěrečné próze Notantur Lumina Básník: 

Všechno jest, jako by toho vůbec nebylo, a přece nic nemůže být živější, skutečnější, hlasitější. 

Řekl bych, že ustoupil svět, aby nastoupil Bůh. 

Tímto ustoupením člověka, já se čtenář opět ocitá náhle a bez vlastního 

přičinění před zjevením30
. S tím je spojen i nově vyjádřený ostych. Je to ostych před 

vysvětlováním - "Bojím se, budu-li se vysvětlovati, že více neřeknu!" - a ostych 

před jmény: "hle, nazývají tě koněm, ssavcem, jednokopytníkem- a já nevím, jaké 

jest jméno tvé ... " Tajemství je jako plamen. Otevřeme-li dveře tajemství, 

vychladne.31 Přímé pojmenování a vysvětlování by bylo takovým otevřením a 

závanem chladu. 

Proměna perspektivy v próze Láska není pouhou výměnou vypravěčské 

techniky, ale podstatnou proměnou pohledu. Já zůstává, ale ustupuje jinému 

pohledu, než je můj. 

To byla cesta pouze jedním kruhem, mezi lety 1903 až 1917. Kůň, který svým 

pohledem i prací ztělesňuje absolutní lásku, se z Demlova díla neztratí ani později. 

V básních Koník a Ještě ten koník z let 1921 a 1938 však vstupuje do kruhu lásky 

milostné a nakonec do kruhu nelásky. 

JEŠTĚ TEN KONÍK 

Na próze Láska se ukázala radikální proměna perspektivy, ustoupení básníkova já. 

V souvislosti s událostmi, které se navracejí a které jsou vždy spojeny s určitou 

bytostí- člověkem nebo zvířetem- se znovu obnažuje, co je v Demlově díle ústřední 

událostí: setkání a smrt. Obojí se týká konkrétní druhé bytosti, ty. 

30 Jedním z rysů literárního zpracování zjevení v Novém zákonu je iniciativa, která nevychází od 
člověka: "Evangelisté ukazují (mimo Lk 24,34), jak se Ježíš objevuje uprostřed lidí, kteří jej vůbec 
neočekávali. Zdůrazňují tím, že nejde o subjektivní výplody vybičované, bezuzdné obrazotvornosti. 
To, že iniciativa vychází od Zmrtvýchvstalého Gak ukazuje použité sloveso ofte, "dal se spatřit" ve 
výčtu 1 Kor 15), je výrazem přesvědčení, že šlo o skutečně konkrétní zážitky učedníků. Tomu 
odpovídá také kázání prvotní církve: Bůh zasáhnu!, vzkřísil Ježíše z mrtvých a zjevil, že žije. 
Důsledkem takového setkání je víra. (Léon-Dufour 2003: 619) 
31 Slova D. P. Jiřího Kusého (kázání, kostel sv. Václava v Praze-Nuslích 2005) 
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Událost setkání s koněm na cestě má své pokračování, které se zprvu jako 

pokračování ani nejeví. Autorský soubor Verše české z roku 1938 obsahuje báseň 

datovanou rokem 1921 : 

KONÍK 
Naposledy- ale to už je patnáct let
v doubravě s ní stál, 
bylo to na podzim a silný vítr vál 
a obličej její byl bled 
a oči dokořán 
a neviděly 
přeletět hejno vran 
uchvácených vichřicí 
jak její závoj: spíše zely 
a srny i skály i se kšticí 
hrozivou hvozdy do nich padaly 
bez ozvěny ... Bolel čas, 
ston vichrů a větví a řeky se slil 
nocí - neznámý hlas 
protrhl nebe i zem. Na malý 
pahorek z mechu 
světylko postavil 
Skřet. 

Pro útěchu. 
A koník? Kdo to mohl tušit? 
Šel dál a dál-
snad nechtěl rušit -
až potom za tmy, kde se vzal, tu se vzal, 
sám přišel zpět... 

Tato báseň vyjadřuje tajemství. Je také prostorem pro jedinou jednající 

postavu: koníka. Ke "skutečné události" poukazuje dokumentární časový údaj ("už je 

to patnáct let" a "podzim" - vzhledem k dataci básně by to tedy mělo být na podzim 

v roce 1906). V sousedství próz, jako je Láska, je však ve veršované básni (ostatně 

v řadě Demlových veršovaných básní) nápadná nepřítomnost já, tím méně já 

autobiografického. Není jasné, kde ono já v této chvíli je. Není vyřčeno, kdo "v 

doubravě s ní stál"32 a zda je totožný s tím, kdo událost zaznamenává. Je tu žena-

32 Kůň v doubravě - v přítomnosti milenců, tentokrát v květnu - se vrací i ve Snu o chlebě z Mého 
očistce: "Ve snu nemůžeme býti prosti svých zkušeností dosavadních, proto tím více dlužno se diviti 
logice snů, která od nich odezírá, jsme-li vrženi o třicet let nazpátek. Ostatně, kdož ví? Jest docela 
možno, že malířská nebo hudební představa větve rozevláté větrem někomu nepoví ničeho, kdežto v 
někom jiném vyvolá obraz doubravy v polovici máje, v průseku stojí kůň a naslouchá šumotu v 
korunách stromů, hlavu zdviženou, nozdry rozšířené, každý sval napiatý, takže není nesnadno 
přimysliti mu křídla a v jeho krvi jistě hárá vzpomínka na ony doby, kdy na zemi nebylo ohrad, kromě 
těch, které vytvořila sama příroda, a jedinou uzdou byla ukojená žádost a soupeřem jen vítr stepi a 
bičem jen sluneční paprsek. A mezi sasankami a jaterníky, odychovaní vůní fialek a probouzejících se 
kořenů a často se zastavujíce, aby si pohleděli do očí a usmáli se všemu, co si vymyslil člověk, kráčejí 
dva. Tělo jest poranitelné a těžké jenom nemilujícím a nejvlastnějším tlumočníkem pravdy tady na 
zemi jest vítr." (Demll929/1996: 185) 
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vlastně jen její strnulý bledý obličej, závoj a oči dokořán, které nic nevidí, vše do 

nich padá. Jméno ženy se neuvádí. Tajemství básně je jejím tajemstvím. 

Možná lze někde najít životopisný předobraz této události, co se tu vlastně- a 

komu- stalo. Chybí-li však takovýto vnější kontext, pak musíme vzít zavděk právě 

jen tím, co je v básni. 

Aktérů či sil je v tomto portrétu-krajině víc: projevuje se tu příroda (vichřice, 

ston vichrů), je zde neznámý hlas (který protrhl nebe i zem), světýlko - skřet a 

nakonec koník. Jediný, kdo v básni, na jejím konci, jedná, je koník. Nejdřív odchází 

a pak tiše přichází a nějak cítí, či spíše soucítí, "nechce rušit". Právě toto jednání, 

které je plně upřeno k druhému, plně zaměřeno na druhého, ztotožňuje tohoto koníka 

(který v reálném životě nemusel být týž) s vidoucím koněm z Lásky, s koněm, který 

také jedná: tím, že "převzal náklad i můj". Tato souvislost ale není naznačena přímo 

v básni. V knize Verše české však nepřímo naznačena je. 

Pamatuješ? 

Na spojitost Koníka (na straně 99) s texty jinými upozorňuje básník titulem vůbec 

poslední básně Veršů českých (na stranách 119 až 121). Je datovaná "v Tasově 

9. června 1938": 

JEŠTĚ TEN KONÍK 
Jméno své zapomněl už i on sám, 
měl jistě slavné (Frou-Frou) a v přítmí lesa 
když mu je hraběnka zašeptala, 
úctou a bázní se chvěl-
jakje to dávno! Nebyl to klam? 

Hlava mu únavou klesá 
a noha, která zemi deptala, 
až ohňostroj jisker z ní šel, 
hle, ohnuta jest a bolaví 
krví a hnisem. Kolik asi ran 

do žeber, v páteř i do hlavy 
dal mu již pán, 
vesnický řezník nebo jeho tovaryš! 
Copak ty víš! 

Ale tento kůň, syn slunné Arábie, 
slouží a nereptá, trpí a žije, 
nemstí se, poslouchá biče i kluka, 
který jej v smradlavou bryčku zapřahá-
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vije! a už se jede pro prasata, ruka 
casnuje za otěže, jakápak námaha? 

Sedlák nerad koně dá, hned je kobyla zhřebená, 
hned se kolo rozsype, hned je hladké kopyto, 
jarmark, sena, setí, to i to-
spíše žena je nepotřebná 
nežli kůň, neboť ten se musí koupit, 

nová však žena nové věno a zadarmo nová služka, 
člověk musí neprohloupit, 
když chce vstoupit 
v blaho manželského lůžka ... 

Někomuje zvíře svato 
a tak díky citu, právu 
řezník už je jaksi na to, 
aby zhubil tele, krávu 

a s koněm pohotově byl, 
když je třeba k doktorovi, 
nebo se stěhuje učitel nový, 
plat se mu na neurčito zastavil-

také nutno jindy zase 
jablouška oorat podruhovi, 
nebo náhle choří prase, 
je mu už namále, 
přijelo se pozdě a tak dále-

slovem, kůň je v trapu, tahu 
dnem i nocí; tak se stane, 
že se strhá. Komu říci: pane, vrahu? 
Komu neříct: zmrtvých vstane? 

Padl v kopci. Potřeboval 
odpočinku. Jenom chvíli -
kluk však dlouho nemudroval, 
skočí, táhne nůž a cílí... 

Přeťal tepnu na té šiji, 
která labutí se nesla -
koník se loučí, koník se svíjí 
v smrtelné křeči. Hlava mu klesla. 

Všecko ostatní nechci ani vědět! 
Děti chodí: "Hanzi padl!" A na druhý den 
před šlachtou na betonovém dvorku -
pamatuješ, Borku?-
kdo má na to hledět! 
Na věky mne bude strašit tento sen ... 

To nebyl sen, to se opravdu stalo, 
nebude lépe, bude jenom hůře, 
aby se srdce neutěšovalo: 
koník zmizel, je tu jenom kůže. 
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Je rozprostřena na betonovém dvorku. 
Pamatuješ, Borku? 
A kolik slepic ji ozobalo, 
aby se srdce neutěšovalo? 

Shlukly se na ni všechny slepice, 
stoupaly doprostřed, nemají střevíce, 
nemají studu, necítí prostředí
kdopak krev koně na vodu rozředí? 
A kůže koníka leží tu jako mapa, 
krvavá mapa věrnosti, jak ji zná jenom Bůh, 
slepice zobou z ní krev a tlapa 
kočky se do ní vtíná a stotisíc much. 

Slepice i mouchy nemají ponětí, 
co jsou hranice a jejich rozpětí 
a co je cudnost a co je čistota: 
slepice a mouchy, to je holota! 

Zato kočka, drazí katolíci a křesťané, 
kočka je vtělená cudnost a čistota, 
dej Bůh, ať se nám nic zlého nestane -
ona se štítí krve a života! 

Slepice a mouchy, mouchy a slepice, 
ty zobaly a žraly, kde bylo krve nejvíce, 
také se, verbo sit venia, poskvrňovaly, 
protože zobaly, cucaly a žraly, 
kde bylo krve nejvíce 
a jak se zjistit dalo, 
mouchy a slepice, 
jsouce neobuty, nemají střevíce, 
co však poněkud pohoršovalo, 
ty kočky lízaly a žraly nejvíce, 

ale nestouply doprostřed, držely se jen při okraji, 
sedíce přičaplé a oči rozkošnicky přimhuřujíce, 
úzkostlivě chránily své tlapky, aby se krví neposkvrňovaly 
(kdo je opodál, nejvíc se nají) 
ty kočky lízaly a žraly nejvíce -
konec konců, kdo je zachovalý? 
Aby se krví neposkvrňovaly, 
ty kočky, oči rozkošnicky přimhuřujíce, 
úzkostlivě chránily své tlapky, aby se krví neposkvrňovaly 
(kdo je opodál, nejvíc se nají) 
ty kočky lízaly a žraly nejvíce--

"To nebyl sen, to se opravdu stalo." I zde se čtenáři říká, že sjde o skutečnou 

událost. Přitom se touto větou neutěšený děj láme do obrazu, který se podobá 

nejstrašnějšímu, stále opakovanému snu. Tentokrát autor čtenáři neudává datum ani 

jiné časové souřadnice. Indicií času je však opakované oslovení a motiv paměti: 

"Pamatuješ, Borku?" Borek nebo Boreček, Demlův synovec, je výrazná dětská 
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postava prvních svazků Šlépějí, které vznikaly za básníkova pobytu v Jinošově 

během první světové války. Otázka "Pamatuješ, Borku?" není určena jen 

oslovenému dítěti (v době napsání básně už "bývalému dítěti"), ale připomíná něco 

čtenáři: Pamatuješ? A pro toho, kdo nepamatuje, ale už poznal pravidly hry 

s náhlými, jakoby nesouvislými informacemi, je to další z indicií poukazujících ke 

kontextu jiné knihy. 

Titul Ještě ten koník zase odkazuje na báseň Koník v téže knize. Naznačuje 

tedy, že jde o téhož (toho) koníka, ačkoliv mezi ději obou básní je podle 

naznačených časových údajů (,je tomu asi patnáct let" v básni datované 1921 -tedy 

asi 1906- a "pamatuješ, Borku?"- tedy někdy kolem roku 1916) rozdíl deset let. O 

reálné totožnosti, jak ji běžně chápeme, lze pochybovat. V básni Ještě ten koník 

nejenže má koník jméno, má dokonce jména dvě. To první, Frou-Frou, "zapomněl už 

i on sám" a "když mu je hraběnka zašeptala, úctou a bázní se chvěl". Lesní scéna 

jako by navazovala na Koníka, ale totožnost šeptající hraběnky a bledé strnulé ženy 

je nejistá. Druhé jméno- Hanzi- vyslovují děti: "Děti chodí: "Hanzi padl!"" 

Takže se čtenáři jasně říká, že jde o skutečnou událost s konkrétním koníkem, 

ale dvě různá jména naznačují dvě různé existence (tahounovi do ucha hraběnka 

nešeptá). Je tu jeden koník, ale má různá jména. Tady se vrací postup z Miriam či 

z Metamorfózy poukazující ne k jedné, ale více osobám, které proměna spojuje 

v jedinou bytost. 

Jednota zde spočívá v totožném jednání koníka, v totožném smyslu toho, co 

koník dělá. Od druhé do jedenácté strofy se dopodrobna popisuje, jak "tento kůň ... 

slouží a nereptá, trpí a žije, I nemstí se, poslouchá biče i kluka". Oproti próze Láska a 

básni Koník se tu však poprvé výslovně říká a hlavně ukazuje, jak nesmírně koník 

trpí. Všichni lidé, kteří jsou kolem něho, koníka používají jako nástroj pro špinavé a 

těžké práce, zacházejí s ním hrubě ("vije! a už se jede pro prasata, ruka I casnuje za 

otěže, jakápak námaha?"), zasazují mu rány a nedopřejí mu odpočinku. Jaký kontrast 

k hraběnčinu šeptání do ucha. 

Tak se popisuje koníkův život až k jeho krvácejícím a hnisajícím ranám, k jeho 

pádu v kopci, při kterém mu kluk podřízne krk. 

Až v třetím obrazu - po důvěrné scéně v lese a po rekapitulaci koníkova 

činného života- teprve vystoupí já (větou "Všecko ostatní nechci ani vědět!") jako 
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jediný živý svědek posledního setkání: "koník zmizel, je tu jenom kůže". Přesto 

koník dál slouží, už ne lidem, ale zvířatům. Jeho krev a maso sytí mouchy, slepice, 

které se přitom poskvrňují, a kočky, které se "nejvíc nají", ale zároveň přitom štítivě 

"stojí opodál", neposkvrňují se. 

Na konci, jako by se zadrhl gramofon nebo jako by se dokola točil stejný film, 

ve kterém budou donekonečna koníkovu kůži - "krvavou mapu věrnosti"- žrát a 

oždibovat kočky, slepice a mouchy. 

Je-li druhé dějství nevyslovenou, ale zřetelnou paralelou k utrpení Ježíše Krista 

(viz věty "Komu neříct: zmrtvých vstane?" nebo "Padl v kopci"), pak je třetí dějství, 

ve kterém tělo i krev uzobávají a lízají nenasytná zvířata, hořkým dovětkem. Že se tu 

nepřímo mluví také o náboženském životě, naznačuje opět oslovení, které z obrazu 

lačných zvířat vystupuje: "Zato kočka, drazí katolíci a křesťané, I kočka je vtělená 

cudnost a čistota, I dej Bůh, ať se nám nic zlého nestane - I ona se štítí krve a 

života." 

Nestydatá, tupá hltavost much a slepic a vedle toho zchytralá štítivost koček 

opět popisují zvířecí i lidské chování. A nejen ke koníkovi, nejen k Bohu, Kristu. 

Právě počáteční scéna s hraběnkou (o nešťastné lásce básníka k hraběnce vypovídá 

Zapomenuté světlo z roku 1934) naznačuje, že k metamorfózám koníka patří i 

básník. 

Paralela mezi básníkem a Kristem (a také knězem a Kristem - kněz je 

Kristovým zástupcem na zemi) je v Demlově tvorbě přítomná stále, ale počínaje 

Mým svědectvím se v dílech 30. let velmi silně akcentuje: vnitřní konflikt s Březinou, 

kolem něhož krouží Mé svědectví o Otakaru Březinovi, nemá počátek v Březinově 

slovu (v něm má přece také počátek Demlovo dílo!), ale v jeho činu, v odmítnutí 

(anebo nepřijetí) nejsvětější svátosti33
. Odmítnutí lásky -lásky básníka, kněze i lásky 

Kristovy- tvoří podtext Zapomenutého světla i Písně vojína šílence. 

33 Zde je další Demlův kruh: jeho boj s církevní vrchností v době spolupráce s Florianovým Studiem 
vrcholí tím, že překládá, šíří a jako kněz uvádí do praxe papežský dekret o každodenním svatém 
přijímání. (Srov. Dekret apoštolské stolice římské o častém a denním sv. přijímání, z latiny přeložil a 
vydal Jakub Deml ve Staré Říši 1908, Studium sv. 18; Ustanovení, která vyšla od apoštol. svatého 
stolce Petrova Kristovu stádci k povzbuzení, by často a denně přijímalo nejsvětější svátost oltářní, 
přeložili J. Deml a A. L. Stříž a vydali vlastním nákladem ve Staré Říši1910, Studium). Tyto peripetie 
se promítají zejména do knih z okruhu Hradu smrti. 
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Paralela Kristus -básník- kněz- prorok- Jakub Deml je osou Zapomenutého 

světla.34 Výrazem této paralely, pro pochopení Demlova díla 30. let zásadní (i jeho 

tehdejších výpadů proti Židům, které v některých případech odporují významu 

doslovnému, zato opakovaně aktualizují mýtus o nepřijetí lásky - Kristovy nebo 

básníkovy- jako postoj člověka, který se "štítí krve i života", "stojí opodál a nejvíce 

se nají"), je například citát, s nímž jsme se setkali už v souvislosti se Znamením ve 

snu: 

... život básníka je hotové peklo, poněvadž mu dali dětskou nevinnost a zasvětili ho v tajemství 

prvopočátečního hříchu. Žádná žena mu neodpustí, že hned v kolébce nevypíchli mu oči, a žádný muž 

mu nepromine ironii jeho mlčení, když on jediný klidně spí na lodičce uprostřed mořské bouře. 

Musejí ho burcovat, neboť jeho sen je tak krásný, že se mu nechce bdít, volají na něho, křičí mu do 

ucha, tahají ho za nohy( ... ) všechno nadarmo. ( ... )Ale byl tam jeden záhadný člověk (mohl bych ho 

vymalovat) a ten povídá: Nechte ho mně, nechte ho mně! A když všichni ustoupili, přiblížil se po 

špičkách k spícímu a zašeptal mu do ucha, že pro hukot těch vln ani sám sebe nemohl slyšeti: Tvůj 

sen je lež a já ti ji ukáži! (Demll93411991: 26) 

Básník tu spí jediný uprostřed bouře, stejně jako jediný uprostřed bouře spí 

Ježíš v evangelijním příběhu: 

Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na 

zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" 

Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: 

"Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte viru?" Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: 

"Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?" (Mk 4, 37--41, srov. též Mt 8, 23-27, Lk 8, 22-25) 

Tento příběh se aktualizuje v Zapomenutém světle, které vypovídá o vytržení 

básníka ze sna, o zbytečnosti jeho snu. V Zapomenutém světle se bouře neutiší, 

protože básníkův sen je prohlášen za lež. V básni Ještě ten koník už nenastane 

vzkříšení. "Nebude lépe, bude jenom hůře"35 , proměna je vyloučena, opakování 

téhož jen potvrzuje nepřítomnost lásky. 

34 Studie Štěpána Balíka "Zapomenuté světlo- Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes" názorně ukazuje, 
jak se tu "narátorovy promluvy ztotožňují s promluvami Ježíše Krista" (Balík 2005: 694). 
35 Tuto větu dotvrzuje Demlova rukopisná báseň ze 14. 4. 1946 s titulem Poslední z fronty. Je to opět 
obraz koně, který nesmírně trpí. Kůň se vrátil z války s otevřenými a krvácejícími ranami, je lidmi 
zcela využitý a umírá. Báseň začíná verši "Možná že není ani tak stár, tolik však je jisto, I že se 
nemůže hnout, řekly mi to děti...". I tento kůň "snáší všecko odhodlaně" a "skutečně, ten kůň se na 
nás dívá I jak se díváme skrz vzduch ... " (Viz V. svazek Díla Jakuba Demla Tajemná loď, s. 238-
239). Na souvislost s básní Ještě ten koník upozorňuje soubor Tajemná loď tím, že v něm obě básně 
tvoří rámec jednoho oddílu. 
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Mapa věrnosti 

Dílo Jakuba Demla je - vzhledem k té dlouhé paměti, k návratům k dávným 

událostem - také mapou věrnosti, jejíž základní body a linie byly zakresleny už 

v Demlových raných textech a knihách. Potřebuje-li čtenář ještě nějaký důkaz, že 

spojitost mezi prózou Láska a básní Ještě ten koník není vykonstruovaná, pak ho lze 

doložit i z dalších básníkových promluv. Poprvé tím, co řekl o genezi básně. 

V rozhovoru o Verších českých v Národních novinách 14. 5. 1939, který pak přetiskl 

také ve Šlépějích XXJTI3 6
, zazněla otázka: "Jak vznikly vaše Verše české?" Básník 

odpovídá nejdřív obecně " ... z hladu -literárně řečeno z vnitřní potřeby- z mocného 

popudu ... ", a vzápětí uvádí dvě konkrétní události: smrt přítele P. Josefa Poláka 

v roce 1907, druhou je smrt koně před dvaceti lety: "Nebo viděl jsem staženou kůži 

s koně, kterého jsem dobře znal, a ta kůže ležela rozprostřena vedle řeznické jatky na 

betonovém dvorku a kočky a psi z ní vykusovali zbytky masa a slepice vyzobávaly 

krev a loj a celé roje much na té kůži cucaly. Dojem byl tak silný, že ještě po dvaceti 

letech nic jej nezeslabilo a stokrát jsem se chystal o tom výjevu psát, až teprve po 

těch dvacíti letech jsem tak učinil onou básní ve Verších českých. U mne je každá 

báseň dramatem nebo románem, a nemá-li tohoto charakteru, nikdy nezatoužím, 

abych ji napsal. Z podobného důvodu vznikl cyklus Žalmy, který jsem ve verších 

napsal a jenž částečně vyšel tiskem od října m. r. do 15. března letošního roku. Ten 

impuls vycházel z politických událostí našeho národa. Tím popudem k napsání básně 

bývá tedy u mne buď přítel nebo zvíře nebo květina nebo národ nebo krajina, prostě 

všechno, co jest. Nejsilněji mě inspiruje utrpení. .. "37 

Na otázku, která báseň je mu nejmilejší, říká: "To je tak: Když má tatík 12 dětí, 

každé je mu milé a těžko říci, které je mu nejmilejší. Obyčejně to nejmladší je také 

nejmilejší, jak je vidět už na příběhu o Josefu Egyptském. V našem případě by to byl 

tedy Ještě ten koník, ale i tato bolest ustoupila do pozadí a je polozapomenutá 

bolestí tisíckrát silnější- utrpením národa."38 

Údaj "dvacet let" jen potvrzuje časovou souvislost události s jinošovským 

pobytem, ke kterému patřil i Boreček. Dvacet let je však také doba od události ke 

36 Šlépěje XXIV- Proč bychom se netěšili, s. 66-70 
37 Tamtéž, s. 66 
38 Tamtéž s. 66-67, tučně Jakub Deml 
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ztvárnění, doba dlouhého mlčení a čekání na vyslovení. Tato zdánlivá nevšímavost 

k času umožňuje, aby událost našla smysl ztvárněním až ve chvíli, kdy smysl má, 

kdy se přirozeně spojí s jinými událostmi. Těmi může být básníkovo osobní utrpení i 

utrpení národa. 

Soukromě či důvěrně byla zaznamenána mnohem dříve v nezveřejněné 

korespondenci s Františkem Bílkem, v dopise psaném "v Jinošově p. Náměšť u Brna 

26. 5. 1916": 

( ... ) Tento týden potkal nás nový zármutek, pozbyli jsme koníka. Přišel jsem ráno dolů, moje 

sestra byla smutná a bledá, po chvíli povídá Borečkovi: Řekni strejčkovi, co máme nového. Boreček 

povídá: Pojďte se podívat, scípl nám kůň. Nešel jsem, pro lítost. Kdybyste věděl, Františku, jaký to 

byl náš přítel ten koník, jak nám rozuměl a jak nás měl rád a jak byl po celém okolí proslulý svou 

dobrotou, děti naše mu prolézaly bez bázně mezi nohama, z ruky mu dávaly sousta, biče vůbec nebylo 

třeba, utáhl za dva a rychlý byl jak pták. Takového už nedostaneme a jiného ztěžka. Ještě před týdnem 

vezl nás do doubravy, kam jsme zajeli podívat se na konvalinky, potom zase vezl nás do Tasova na 

Poříčí, aby s námi spatřil stráně plápolající rozkvetlým janovcem- a dnes už ho nemáme! 

Ale zvěčnil Jste nám jej na str. 44 knihy "Miriam". --39 

V poslední větě Deml událost aktualizuje zcela jinak: vztahuje ji k adresátovi a 

jeho práci. Píše přece dopis - a v dopise má smysl právě tato souvislost. 

V březnu 1916 Deml rovněž píše Bílkovi o své práci na Prvních světlech; 

kniha přitom vyšla až v roce 1917 a v rukopisném náčrtu "Poznámky spisovatelovy" 

k Prvním světlům Deml mluví o tom, že text upravoval kolem 1. března 1917. Je tedy 

pravděpodobné, že jinošovský koník proměnil básníkův pohled na dávné setkání 

s koněm, jež se odehrálo nejmíň o třináct let dřív (v roce 1903 nebo před ním), a že 

tak vznikla definitivní, nejsvětlejší verze prózy Láska z Prvních světel z roku 1917. 

V této události však začala klíčit i nejtragičtější kapitola Demlova díla, která 

v jeho veršované tvorbě vrcholí básní Ještě ten koník. "Koník zmizel, je tu jenom 

kůže." V kontextu prózy Láska to také znamená, že zmizel druhý, který se láskyplně 

díval. Obraz uštvání koně a jeho kůže, kterou obstupují a vyjídají různá zvířata, 

nepřímo vypovídá o osudu Boha, básníka a jejich snu v kruhu lidí. Zlo se v této básni 

zjevuje v té nejkonkrétnější a stále probíhající podobě. Nelze ho zastavit a nelze mu 

uniknout. Lze se vrátit na počátek. 

39 Korespondence uložená v LA PNP Praha 
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VYRUŠOVANÝ KONTEMPLÁTOR 

Kdekoliv vládne láska, zdánlivě všecky řeči a události ubírají se cestou nepřímou. 

(Jakub Deml: Mohyla) 

V roce 1935 píše Roman Jakobson Jakubu Demlovi: "Důstojný pane, z Vašich knih a 

z Vašich věnování měl jsem radost. Přišly právě v ten den, kdy jsem si do poznámek 

o Zapomenutém světle napsal, že je to vedle Tkadlečka a díla Boženy Němcové 

nejtragičtější česká kniha. Článek o této knize se jmenuje Vyrušovaný kontemplátor. 

Brzy jej dokončím, dám je do Listů Melantr. A pošlu Vám."1 O rok později Jakobson 

opět ohlašuje článek o Zapomenutém světle, který by měl vyjít ve sborníku o poezii, 

chystaném s Mukařovským. 

Z ohlášené stati dnes známe jen název. Ovšem titul Vyrušovaný kontemplátor 

je pro postižení Demlova stylu natolik přesný a inspirativní, že i za tuto stopu 

můžeme být Jakobsonovi vděční. Titul postihuje současně stálost i disparátnost 

Demlovy výpovědi: děj soustavné kontemplace, která se nechává "vyrušovat" 

životem. Momenty vyrušení jsme systematicky sledovali v kapitole o knize Slovo 

k Otčenáši Františka Bílka. Vyrušení však může být natolik silné, že přeruší řeč a 

ukončí knihu. Takový je závěr druhých Šlépějí: "Svým přátelům a čtenářům 

oznamuje Jakub Deml, že tento druhý svazek Šlépějí byl přerušen a že svazek třetí 

vyjde, jak Pán Bůh dá. V Jinošově 13. března 1918 o půl sedmé ráno." Další Šlépěje 

vycházejí až v roce 1919. Datum 13. března 1918, kdy zemřela Eliška 

Wiesenbergerová, se pak bude v díle Jakuba Demla trvale vracet: už ne jako moment 

přerušení, ale jako moment kontemplace. 

Vyrušovaný kontemlátor je totéž co - slovy editorů Díla Jakuba Demla -

jednota "horizontálního vývoje a vertikální stability" v díle, v knize i ve slovu. Marie 

1 Roman Jakobson: ---z korespondence (Jakobson 1997: 15) 
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Langerová zase mluví o "Demlově nepřehledném uspořádání"2 . Obě pojmenování 

sledují myšlenku, kterou Jakub Deml vyjádřil následovně: 

Jednota vnějších i vnitřních věcí je naznačena křížem 

+ 
Přímka vodorovná = věci vnější. Přímka druhá zvedá je od země k jejich smyslu, k Bohu, 

k Jednotě, nejen vyzdvihuje, nýbrž i jednotí je [ ... f 

Kříž Deml sjednocuje s kruhem. V próze SMRT MÉ SESTRY BYLA MI 

OZNÁMENA TÍMTO SNEM (ze 26. na 27. dubna 1910) je přímo v textu graficky 

zakreslena "svatá Eucharistie, větší než měsíc, sněhově bílá a svítící jak jitřenka". 

V textu je však spolu s jednotou zachycen i pohyb: 

Linie kříže a kruhu byly jedno a totéž, byly jako rozličné výrazy jednoho a téhož obličeje; linie 

kruhu pohybovala se sama v sobě a týmž rythmem jako linie kříže; linie kříže pohybovala se živě a 

silně jako hrající proud; v těch liniích byl pohyb jako pohyb letící holubice, pohyb složitý a jako 

pohyb přečistého meče. Kříž se víc a více úžil, až byl tak ostrý jako břitva. - Lidé věděli: Kometa je 

tu!4 

ČTYŘI KLÍČE KE VSTUPU DO DEMLOVA DÍLA 

Do díla Jakuba Demla jsme se snažili vstoupit na samém počátku, kdy teprve začíná 

mluvit a jednat. Přitom jsme měli k dispozici hned několik klíčů. Prvním klíčem byl 

čtenářský nezdar. Všímali jsme si konstantních počátečních obtíží, které měli různě 

zaměření čtenáři různých Demlových knih. Na myšlenku chápat tento negativní 

moment jako součást popisu díla a jako ukazatel smyslu přivádí čtenáře opět jeho 

autor, resp. editor. On sám zařadil první nechápavý čtenářský ohlas Notantur Lumina 

do knihy Pro budoucí poutníky a poutnice a posléze na tento ohlas reagoval i 

v reedici První světla z roku 1917. Už tato souvislost čtenáře nasměruje a otevírá 

před ním podstatnou intenci díla, kterou je odpověď druhým, nebo stále navazované 

odpovídání, připomínání slova na počátku. 

2 Langerová 1999: 490 
3 Šlépěje III, 1919 (Deml1998: 151); v Demlově textuje slovo ,jednotí" proloženo. 
4 Citováno Z mého očistce (Deml1929/ 1996: 143) 
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Fakt, že se akademická literární věda neuměla desítky let s Demlovým dílem 

odpovědně vyrovnat, svědčí jednak o zprostředkovaném poznání ("pravdou" české 

literární historie 20. století byl Šaldův soud - alespoň v Demlově případě), jednak o 

mechanismu přizpůsobujícím umělecká díla hotovým teoretickým konceptům a 

eliminujícím díla, která jim vzdorují a přesahují je. Jedině taková díla však mohou 

dát teorii impuls a opodstatnění. 

Druhým klíčem byly pozitivní výpovědi interpretů Demlova díla, které byly 

velmi často obranami nebo polemikami se způsobem jeho ne/přijetí. Samo hodnotící 

znaménko - "chvála" či "hana" - však ještě nevypovídá o kvalitě recepce. Vladimír 

Binar upozornil na to, že Demlovo dílo už v sobě obsahuje kritiku sebe sama, a to 

znamená i výklad, popis a jazyk popisu. Demlův kritický a vykladačský jazyk je 

výstižný, ale také nenapodobitelný a sugestivní - pro kritiku může být i svodem, 

přijme-li tuto pomoc mechanicky. Tímto jazykem, ale i pojetím slova, básníka, 

jednoty, krajiny, se silně inspirovali kritici z okruhu Tvaru a Vítězslav Nezval. Zde 

se otevírá další téma: do jaké míry a do jakých nuancí jsou tito první vykladači 

Demlova díla i ve své další tvorbě dědici právě Demlovy koncepce. 

K interpretacím Demlova díla přitom patřila i jeho edice, která pracovala nejen 

s Demlovým autokomentářem, ale sledovala také strukturu díla a básníkovy ediční 

postupy. 

Třetím klíčem pro nás byly právě Demlovy rané kritické aktivity (publikované 

i nepublikované, jen ve fázi rukopisu), které posléze provázejí i jeho další dílo. 

Soustředěným zájmem o formu uměleckého díla na počátku zřetelně vyznačují smysl 

Demlovy životní aktivity. Forma je u něj spojena se základním požadavkem jednoty 

a úkolem sjednocovat, který básník postuloval rovněž hned na začátku svého 

rukopisného zápisníku z roku 1903. Jako básník se přitom potýká nejen s rozpadem i 

zánikem skutečnosti Geho dílo vzniká v nestabilních dobách 20. století během dvou 

válek, ve čtyřech různých politických režimech, v době zpochybnění a násilného 

rozbíjení všech hodnot a celků), ale i s pokušením skutečnost konstruovat, 

sjednocovat, formovat či harmonizovat uměle, navzdory jí samé: 
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Bez vnitřní jednoty každá vnější jednota sesouvá se v téže chvíli, kdy se staví a rozptyluje se 

v téže vteřině, kdy se organisuje.5 

Příkladem věrnosti, která neobchází překážky a reaguje na každý nesoulad a 

odcizení či roztržku, je u Demla ztvárnění -jeho slovy hledání formy - vztahu 

k Otokaru Březinovi. Zajisté by bylo možné Demlovo dílo uspořádat i jako kruh, 

jehož centrem je Oto kar Březina - od prvních Demlových zápisníků i knih až po jeho 

poslední rukopisnou báseň Zjevení, již opět otevírá motiv hvězdy a která obsahuje i 

další březinovské indicie (motivy jako vlaštovka nebo dluh) - ne však básníkovo 

jméno. Jednota v pojetí Jakuba Demla však nevyjímá jednu osobu či hrdinu ze 

souvislostí a vztahů: jinou osou díla by mohla věrnost Bohu, snu, dítěti a dalším 

lidem (Elišce Wiesenbergerové, matce, sestře Matylce ... ). Z této věrnosti nikdo 

nemůže být vyloučen, mnohokrát bylo řečeno, že podstatné je vše najednou. 

Nakonec lze mluvit obecně o věrnosti pravdě, která se projevuje jako neustálé 

vyvstávání překážek nebo propastí a jejich překonávání a překlenování v díle. 

A zde jsme u čtvrtého klíče - Demlovy vlastní básnické a editorské práce, 

kterou lze v jeho raném díle podrobně sledovat v procesu. Zřetelným výrazem 

básníkovy snahy uvést všechny základní životní skutečnosti do souvislosti je už 

podoba Slova k Otčenáši Františka Bílka. Tím druhým jsou Notantur Lumina, celek 

budovaný dlouhodobě z disparátních částí, později organicky přepracovaný 

v Prvních světlech a dál prorůstající do jiných knih. 

Ačkoliv jsou obě prvotiny vystavěny velmi odlišně a také jejich geneze se 

lišila, v obou se čtenář již setkává s "vyrušovaným kontemplátorem" a 

jeho přetržitou, přerývanou výpovědí, která je aktivní ve smyslu sjednocování, 

navazování, stálé aktualizace počátku. Bez tohoto klíče by všechny předešlé klíče 

byly bezcenné. Nejpodstatnějším klíčem je sám autorův styl, který jsme se tu 

pokusili sledovat: styl budování významu slova před očima čtenáře, výstavba 

založená na přerušování přímé linie a propojování vzdálených částí narůstajícího 

kontextu. Je to také styl jeho ediční a vydavatelské činnosti, přetvářející i nezdary 

v něco nového. "Nepřekonává" minulost, nevymazává ji z paměti, ale zhodnocuje ji. 

To doložila transformace Notantur Lumina v První světla. Autor-editor se 

5 Šlépěje III, 1919 (Deml1998: 151); v textu knihy jsou slova "bez vnitřní" a "vnější" proložena, zde 
je vyznačuji kurzívou. 
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nedistancoval od nezdařených juvenilních veršů, v nichž se podle svého vyjádření 

nedopracoval vlastního jazyka, naopak na ně navázal, dal je do souvislosti, ve které 

už jeho jazykem promlouvají. Ke stylu patří i sílící dialogická aktivita díla, budování, 

oslovování a zapojování čtenáře do díla. 

Zapomenuté světlo, jež Jakobsona inspirovalo k pojmenování vyrušovaný 

kontemplátor, je asi nejvýraznější pars pro toto díla, neboť se v něm zhušťují 

Demlovy základní věrnosti, postavy a motivy až kjakémusi velkému třesku. Tato 

kniha je také mnohonásobným oslovením, reakcí či odpovědí čtenářům i nečtenářům. 

Dílo 30. let vyznívá ještě tragičtěji, uvědomíme-li si, že je důsledným vyústěním 

věrnosti zvolené na počátku: otřes z Březinova konce, roztržka s Bílkem a dalšími 

rozrušují skutečnost láskyplně sjednocovanou od první knihy. A přece 

v Zapomenutém světle vrcholí "úsilí udržet vše pohromadě"- protože tato jednota 

zahrnula i vědomí totálního rozpadu a ztráty. 

Jestliže v "Hradech" byl ještě Bůh "v pozadí", mohl Deml sjednocovat. Nyní nejen člověk, ale 

i Bůh jsou relativní, je možno být pouze "trpícím".6 

BÁSNÍK METAFORICKÝ, BÁSNÍK METONYMICKÝ 

Co chtěl Jakobson ve studii Vyrušovaný kontemplátor o Zapomenutém světle napsat? 

Něco napověděl nejen názvem studie, ale i pozdější prací Dva aspekty jazyka a dva 

typy afatických poruch (1956)7
: je to nápověd' nejen k pochopení Demlova stylu, ale 

i všeobecného nedorozumění nad Demlovými texty. Jakobsonova studie upozorňuje 

na dvoupólovost řeči, při které je podstatná jak schopnost výběru a substituce, 

související s metajazykovými činnostmi (pól metaforický), tak schopnost kombinace, 

vytváření kontextu a zachování hierarchie jazykových jednotek (pól metonymický). 

Promluva se podle Jakobsona rozvíjí zároveň na principech podobnosti i 

soumeznosti, ale někteří mluvčí a některé styly preferují jeden pól (některé poruchy 

pak jeden pól potlačují). Metajazyk založený na podobnosti postihuje podobnost, ale 

"metonymie často interpretaci vzdoruje". Jakobson studii uzavírá poznámkou 

6 Binar 1968: 84 
7 Jakobson 1995: 55-73 
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o výzkumu básnických tropů: "Skutečná dvojpólovost byla v těchto studiích uměle 

znetvořena jednopólovým schématem, což se dost překvapivě kryje s jednou ze dvou 

vzorových afatických poruch, jmenovitě s poruchou v oblasti soumeznosti."8 

V literatuře o Demlově díle se tato porucha projevila zejména tehdy, když se 

kritici omezovali na registraci a klasifikaci prvků a nehleděli na způsob, jakým jsou 

tyto prvky spojeny, když ignorovali formu. Další nedorozumění vyplývají z toho, že 

Deml nebuduje kontext hierarchicky, nýbrž v prostupujících se paralelách, a nikoliv 

lineárně, nýbrž cyklicky. Slovo i tvar stále procházejí metamorfózou, a tak vzdorují 

statickému zachycení, dějí se. 

Demlův jazyk v sobě obsahuje i metajazyk. Ten je však nepřenosný, 

nepovyšuje se nad básnický jazyk, splývá se s ním. Například metafora jediné knihy 

v chápání krajně doslovném, anebo naopak krajně obrazném, působí v literatuře o 

Demlově díle v krajních případech jako enigmatické znamení zasvěcenců, kteří ho 

nepotřebují vysvětlovat, anebo jako zdroj nedorozumění ("kámen úrazu") mezi 

odborníky- například v debatě o edici díla.9 Jakub Deml ostatně nabízí pro různé 

aspekty svého díla i jiné metafory, totožné se základními motivy-útvary: slovo, 

světlo, sen, strom, hrad, dům, krajina, rodný kraj, Tasov. Jediná kniha je metafora 

nejpůsobivější, protože vyjadřuje aspekt ohraničenosti, uzavřenosti a pevnosti jako 

dům nebo hrad i aspekt otevřenosti a volného pohybu jako krajina. Nese i význam 

intimity jako rodný kraj, stálosti a zakořeněnosti jako strom i pohybu a energie jako 

sen a světlo ... Stane-li se však taková komplexní, kontextově zapojená metafora 

zdrojem sporu, diskutující obvykle nedefinují, o kterém aspektu metafory právě 

mluví (tak jako to činil Jakub Deml ve Slovu k Otčenáši Františka Bílka u hvězd), a 

nemohou se domluvit. 

Viděli jsme, že aspekt metonymický, kontextový, sám způsob budování tohoto 

kontextu je pro porozumění Demlovým knihám klíčový. Tento zřetel vyjadřují i 

tituly napsaných či nenapsaných studií o Demlově díle jako Vyrušovaný 

kontemplátor (Jakobson), Čin a slovo (Binar), Orientační popis některých 

Demlových krajin (Fučík), Demlovo nepřehledné uspořádání (Langerová) či Demlův 

8 Jakobson 1995: 73 
9 "Mluvíme-li o stylu, je to jen jeden ze způsobů, jak mluvit o uměleckém díle v jeho celistvosti. 
A stejně jako všechny ostatní popisy celistvosti, i rozbor stylu musí spočívat na metaforách. Ale 
metafory klamou." (Sontagová 2004: 5) 
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vesmírný dialog (Kořená), které vyjadřují význam dějový nebo aktivní. Některé 

navíc obsahují oxymóron (Nepřehledné uspořádání) nebo paralelu (Čin a slovo) 

vyjadřující, co se v Demlově výpovědi děje, jakým způsobem se rozvíjí a sjednocuje 

(paralela i oxymóron jsou syntézami). 

Demlovo dílo jde svou proměnlivou formou proti lidské tendenci zabydlet se 

v nějaké jistotě či paradigmatu. Tato forma je založena na syntagmatickém rozvíjení, 

na výrazném ohraničování a následném spojování věcí, jež umělá klasifikace a 

pořádek rozdělily a tím deformovaly. 

STARÁ DĚTINSTVÍ A NOV Á BLÁZNOVSTVÍ 

Básník a kněz Jakub Deml od počátku svého díla řeší problém, který filozofie i 

literatura 20. století mimořádně vyhrotila: problém srozumitelnosti a sdělnosti. 

Obecnou odpověď na ni formuloval i svatý Pavel, jehož slova i interpretační postupy 

Demlovo dílo často reflektuje. První list Korintským obsahuje tento imperativ: 

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení 

mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, 

zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, 

napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví 

prorocky, mluví k užitku církve. (1. Kor. 14, 1-4) 

Změny, které Jakub Deml ve svých raných textech provedl, ukazují jasné 

vědomí o čtenáři a obrat k němu (nejen přímým oslovením), testování jeho možností 

(nejvýraznějším příkladem byla próza Přímka), snahu odstranit nefunkční překážky 

Gedním příkladem byla "Březinova" cizí slova). Zároveň si byl vědom svého stylu a 

nemohl se zbavovat překážek funkčních, které jsou jeho podstatou. Takže 

odstraňování starých překážek mohlo být spojeno s kladením nových. V terminologii 

svatého Pavla, Jakub Deml se soustavně přibližuje prorocké řeči, která oslovuje, ale 

zároveň hájí i mluvení jazyky, řeč ve vytržení, která nepřímo poukazuje k tajemství: 

Pan Březina mi pravil: "Ve Vaší práci jsou některé chyby, ale hned musím dodati, že jsou to 

chyby básníka." A pan Březina mi řekl, jak se dají napraviti a dle jeho rady jsem tyto dni vzal "Hrad 

Smrti" znova pod ruku, a udělal jsem dalekosáhlé změny, takže ta práce vypadá dnes docela jinak. .. 

Pan Březina mi totiž pravil, že chyba moje záleží v přílišné stručnosti na některých místech, a že není 
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třeba, aby to vypadalo jako dílo blázna ... A tak na jeho radu doplnil jsem ty "logické přechody" a ty 

propasti děje ... Mimo to napsal jsem k té práci delší, zajímavý úvod- a rovněž na konci velmi jsem ji 

rozšířil novými "bláznovstvími" ... (Z dopisu Evermodu Balcárkovi z 13. 5. 1912)10 

Březina mluví o tom, že "není třeba, aby to vypadalo jako dílo blázna" a svatý 

Pavel varuje před mluvením jazyky, které může vyvolat stejný dojem u lidí 

nezasvěcených, nevěřících: 

Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení, a přišli by tam lidé 

nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte? ( 1. Kor. 14, 22-23) 

Březina ani svatý Pavel nemluví přímo o bláznovství, ale varují před dojmem 

či "pohoršením" z řeči, která se jako bláznovství jeví. Na začátku díla, v Notantur 

Lumina, se Jakub Deml přihlásil k myšlence a řeči dítěte. Ale záhy ve svých verších 

ztvárňuje také řeč nebo zpěv šílence (báseň Píseň šílencova z ll. III. 1909, báseň 

Šílená- obě zahrnuty v V. svazku Šlépějí z roku 1919 a pak znovu v souboru Verše 

české z roku 1938). Tato konstanta sílí ve tvorbě 30. let. "Mluví-li člověk v bolesti, 

mluví z cesty jak šílený král Lear," říká pisatel Zapomenutého světla (Deml 

1934/1991: 83). Rok nato básník vydává německy psanou Píseň vojína šílence. 

Požadovat na dítěti nebo bláznovi, aby mluvili srozumitelně, by bylo 

bláznovství. Požadovat totéž po básníkovi, kterého dítě a šílenec inspirují k novým 

výrazovým formám, k překročení "hranice sebezesměšnění"11 , je dětinství. Přesto 

Jakub Deml výzvu ne/srozumitelnosti dokázal ve svém díle zhodnotit. Proměna 

Notantur Lumina v První světla demonstrovala i básníkovu odpovědnost k vlastnímu 

čtenáři, sílící tendenci se k němu obracet, oslovovat a burcovat ho. Odpovědnost 

v tomto pojetí neznamená ohleduplnost. Ve 30. letech a na začátku let 40. se dokonce 

básníkova odpovědnost dostala s ohledy ke čtenářům do přímého rozporu. 

Opakované konstatování pomýlenosti jeho tehdejších výroků nemá smysl vyvracet. 

Jiná je však otázka intence těchto výroků a zcela jiná otázka jejich reálného dopadu. 

Protože jsme se však v této práci zabývali způsobem budování jednoty Demlovy 

výpovědi od počátku do konce, je namístě v této souvislosti připomenout, že 

1° Kurzívou vyznačuji slova, která jsou v rukopisu podtržena 
11 Binar 1968: 79 
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"životnost určité umělecké formy se možná pozná podle toho, do jaké míry může být 

dílo pochybené, aniž by přitom ztrácelo svou kvalitu"12
• 

ODPOVĚDĚT ZNAMENÁ INTERPRETOV AT 

V této práci jsem se omezila na vnitřní interpretaci textů Jakuba Demla, jedním 

z mála vykročení, k němuž ovšem samo dílo provokuje, byla konfrontace s jeho 

recepcí. Ukázalo se, že klíč k dílu ne leží někde mimo něj. Samo čtenáře vede, ale 

nepoučuje, umožňuje mu svobodně objevovat a poznávat bez zprostředkování. 

Demlův styl psaní i čtení vede k dvojí souběžné pozornosti: k celku i detailu. 

Počátek díla není u Demla pouhým obdobím příprav, je momentem, kdy je 

v základních rysech stvořeno budoucí dílo. V textech na počátku je básník promyslel, 

přijal a stanovil si úkol, vybudoval a propracovával vlastní styl. Tři texty v procesu, 

které jsme sledovali v jejich metamorfózách, jsou v tomto smyslu modelové. A 

zároveň jsou neopakovatelné: ne každý Demlův text umožňuje tolik vhledů do celku. 

Prózy Znamení ve snu, Sen jeden svítí nebo Láska nemají v díle mnoho obdob nejen 

pro mnohost proměn a návratů v díle, ale i pro mimořádnou závažnost počáteční, 

základní události, kterou ztvárňují. Jsou to texty, v nichž se rozhoduje, v nichž jde "o 

vše". Právě proto lze na nich jako v mikrokosmu sledovat - slovy Vítězslava 

Nezvala- "celistvý kosmos" Demlova díla. 

Na začátku bylo řečeno, že vstoupit do díla Jakuba Demla znamená vystavit se 

nebezpečí. Nebezpečí bádání o Demlově díle je dvojí: jednak že k tomuto dílu vůbec 

nepronikne, že se drží "opodál", zastaví se na vnějších překážkách, ve stadiu chaosu, 

odmítání a rozpaků. Druhé nebezpečí spočívá v uzavřenosti a exkluzivitě bádání, 

které dosud nevedlo k obecnému zpřístupnění díla. Dílo Jakuba Demla zůstalo 

v samizdatové podobě. Neexistuje podrobná Demlova bibliografie. Dvě vědecké 

monografie o tomto díle vznikly v zahraničí. 

K Demlovu literárnímu odkazu se pojí dva základní okruhy úkolů a otázek, na 

které sám vnitřní rozbor díla neodpoví, ale odpovědi naznačuje. 

12 Sontagová 1994: 4 
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První je úkol Demlovo dílo vydat. Naše pozorování jeho struktury vyšlo od 

edice jako interpretace, která se neřídila vnějšími edičními kritérii, ale sledovala 

vnitřní, organickou formu díla. Neinterpretovat edičně dílo, které je v neustálém 

edičním pohybu a silně počítá se čtenářem, znamená nevydat je vůbec. Porovnání 

variant několika textů naznačilo, že každé knižní vydání bude volbou: "čistě" 

chronologický přístup je pomysl, protože v případě návratných knih musí volit mezi 

různými časovými fázemi téže knihy. Musí odpovědět například na otázky: Patří 

kniha Notantur Lumina I První světla za Slovo k Otčenáši Františka Bílka, po němž 

vyšla, anebo před něj, před nímž vznikala? Patří do roku 1907, kdy vyšla poprvé, 

nebo do roku 1917, kdy byla přepracována? Anebo do roku 1931, kdy se ocitla ve 

zcela novém sousedství, vedle Mého svědectví o Otakaru Březinovi? Ostatně jsou 

Notantur Lumina (1907) a První světla (1917) dvě verze jedné knihy, nebo dvě různé 

knihy? A jak bude edice postupovat při uvádění variant a vnitřních odkazů díla? Má 

upozornit i na zcela odlišná ztvárnění téže myšlenky- jako je časopisecká báseň Děti 

a stejnojmenná próza v Notantur Lumina? Odpovědět znamená interpretovat. 

Vydat Demlovo dílo také znamená vystavit se nebezpečí, přijmout riziko. 

Pietní antikvární či jiný alibistický přístup by znamenal vystavit riziku jen samo dílo. 

"Úkol hájit umění nám už navždy zůstane, s tím se nedá nic dělat. Sporné může být 

leda to, jakými prostředky se má obhajoba vést. Je naší povinností odmítnout 

jakýkoliv způsob obrany a ospravedlňování umění, který se stane obzvlášť tíživým, 

nechápavým či necitlivým pro potřeby současného života.'.13 Obhajobou umění 

v Demlově případě nebude akademická diskuse, ale prosté, byť vždy nějak sporné 

zpřístupnění díla. 

Druhá oblast otázek se týká poznávání tohoto díla v širších souvislostech. 

Zpřístupnit a otevřít Demlovo dílo lze bezpochyby i vykročením z něj k jinému 

literárnímu kontextu, který je mu vnitřně blízký. Autoři z okruhu Tvaru mluvili 

zejména o předchůdcích: v první řadě o Březinovi, ale také o Máchovi, Erbenovi, 

Němcové, o barokních kazatelích. Hrabal s Chalupeckým poukázali na současníky, 

jako byl Hašek, Weiner, Klíma, Kafka. O bezprostředních následnících- Nezvalovi, 

Holanovi a avantgardních poetikách 20. a 30. let mluví Binar s Rostinským i 

13 Sontagová 1994: 1 
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Langerová. K Demlovi se ve 20. století hlásí rozmanití prozaici a básníci (například 

Hrabal, Vaculík, Wernisch, Binar). V souvislosti s "deníkovou" linií interpreti 

upozorňovali od počátku na Bloye, později na Rozanova (tvářisté), Dostojevského 

(Pospíšil), na obdoby Demlova básnického postoje s Rimbaudem (Kořená). Demlův 

důraz na jednotu díla i jeho vlastní četba však odkazují k daleko širšímu literárnímu 

kontextu evropské klasiky (soustavně odkazuje k Dantovi- už jako bohoslovec mu 

věnoval jednu ze svých přednášek, k Shakespearovi, k Nietzschemu) a především 

moderní literatury (Baudelaire, Rilke, Whitman, Joyce, Pound atd.). 

Celá oblast paralel, která se nabízí přímo v díle, zůstává stále neprobádaná. 

Fučík a Rostinsky mluví o zakotvení Demlova stylu a pojetí slova v Bibli- ostatně 

přesvědčovali jsme se o něm na každém kroku. Už bylo řečeno, že Demlův čtenář 

není definován konfesí a nepočítá se u něj s určitým vzděláním či výchovou. Ale 

Demlovo dílo i postoj vychází ze slovesné tradice Starého a Nového zákona a vrací 

se k ní. Svou výstavbou - vnitřní členitostí, žánrovou rozmanitostí, polyfunkčností i 

vnitřní korespondencí různých pasáží - je navíc paralelou k Bibli i jako k celku, 

k vnitřně rozmanitému a provázanému souboru knih. Biblická hermeneutika jako styl 

čtení (a možná i jako cesta ke kritickému vydávání) se jeví jako přirozená a 

perspektivní cesta. 

Jak ale styl vyrušovaného kontemplátora koresponduje i se situací člověka 20. 

a 21. století? 

Od počátku třicátých let dodnes - myslím teď na Evropu - trvalý válečný stav, který si svět 

navykl nazývat mírem, zdá se, poezii samé nikterak neuškodil. 

Jinak se jeví pohled na percepci veršů. Ezra Pound viděl v poezii "činnost nezbytnou pro dobrý 

chod společnosti, protože je záštitou, hygienou a lékem jazyka".Tady se již zřejmě shodneme [ ... ]na 

nedostatečnosti poezie tváří v tvář oné "explozi sdělovacích technik". Také vyhlídky poezie ve 

srovnání s chladnými médii chrlícími informace oslnivě prostoduché se zdají být pochmurnější. 

Ponechám stranou úvahy o možném srovnání kroku (některé experimentální poetiky dokonce a často i 

zdařile obecný trend předjímaly). 

Podstatnější mi totiž připadá jiný aspekt. Třebaže zbaveni iluzí o mesianismu poezie, jen 

s lítostí a naštěstí nedokonale loučíme se s představou vzájemné korespondence mezi básníkem a 

světem celistvým, jednoduše řečeno s prožíváním stále ještě této civilizace, této kultury. V tomto 

smyslu se odvažuji mluvit o generačních vlnách nastupujících od třicátých let do konce let šedesátých 

jako o generaci jediné, generaci poslední. 

254 



Nepochybuji o tom, že jsme svědky nevyhnutelného konce jedné civilizace, a to konce 

organického, nikoli nezbytně katastrofálního. Poezie dnes i za patnáct let naplní svůj úděl, pokud 

zůstane tím, čím v naší kultuře vždy byla: oslovením. Oslovením je modlitba, vzývání i zaříkání. Také 

závěť- tedy ohlédnutí, vyrovnání a odkaz- je oslovením. (Petr Kabeš: Poezie roku 2000)14 

Otázky vycházející z Demlova díla, které se otevřelo před sto lety, JSOU 

nakonec zcela současné a osobní. Tento básník se od počátku soustředí na hledání 

pravdy skrze slovo. V praxi se soustředěně zabývá vztahem poslušnosti a svobody, 

usiluje o jejich jednotu. K hledání vybízí a vede i čtenáře. Už rané texty Jakuba 

Demla konfrontují čtenáře s otázkou, na čem on sám zakládá jednotu vlastních slov a 

činů, zda ji aktivně tvoří, nebo jen napodobuje či svévolně konstruuje. Zda je to 

jednota vnitřní, anebo vnější. Zda je kontemplací, vyrušením, nebo oslovením. 

14 Kabeš 2000: 120 
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POSLEDNÍ SLOVO 

Báseň Jakuba Demla z 11. září 1960 

ZJEVENÍ 

Hvězda se odloupla, nevím jak, 
sletěla s nebe do oblak 

a zkřehlá mrazem 
padla na zem. 

Kletba přestala odvěká, 
ihned se změnila v člověka 
a zavřenými dveřmi vešla, 

jinam nešla. 

Pod jedinou střechu 
jako pro útěchu 

vlaštovka se vrátí, 
roky se tratí. 
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Vzdychla si řeka, hnuly se ledy, 
snad naposledy 

někdo se za mne pomodlil. 
Kdo to byl? 

Zní to i cize, 
v pražádné knize 

není to jméno, leč by se řeklo Velký Dluh. 
Byl to duch. 

Vidím ho, vidím, 
až se stydím, 
běda mi-

jen jako hvězda mezi hvězdami. 
Co jen tu hledá 
tato tvář bledá 
a podmaňující? 
Těžko to říci. 

Přes všechnu muku 
vzaljsem mu ruku -

(nebylo potřeba světla) 
byla teplá. 

A potom zrovna naštěstí 
mrtvé bylo náměstí 

a od shora dolů 
šli jsme spolu 

a potom dále krajinou, 
nemyslilijsme na jinou. 

Líc jeho z alabastru, 
přemýšlímjen,jak to nastru, 

z alabastru byla líc, 
já neřekl víc, 

on zas nzc. 
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Myslil jsem, že to dělá jen z ostychu, 
i opakuji potichu: 

máš mne opravdu rád? 
(v duchu jsem to řekl kolikrát). 

Kdeže to jsem, či kde jsem to byl, 
já jeho oči pil. 

Obličej jeho kamení, 
jenom rty dávají znamení, 

a řekl to víc mezi zuby -
aťtozhubí, 

řekl to, jak měl 
a zas se odmlčel. 

Bylo to večer, vlastně už ráno, 
řeklANO-

v plameni. 
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BIBLE 

1857 

1995 

BŘEZINA, Otokar 

1896 
1927 

1933 
1989 

2005 

DEKRET 

1908 

DEML, Jakub 

I. Knihy 

1904 
1907a 
1907b 
1912a 

1912b 
1912c 
1913/1995 

PRAMENY 

BIBLE ČESKÁ, čili Písmo svaté starého i nového Zákona 
podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve 
schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlednuté, 
ponapravené, vysvětlené a znovu vydané. 2.vyd. Praha 1857 

BIBLE. PÍSMO SVATÉ STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA 
včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad, 
6. přepracované vydání Praha, ČBS 1995 

Sen jeden svítí. In Rozhledy 1896, s. 369 
Z díla Otakara Březiny. Výbor básní a knih, k němuž připojeny 
básně z let 1895-1899, jež nebyly pojaty do knih a nové básně, 
vzniklé po roce 1901 (Praha: Alois Srdce) 
Básnické spisy; red. M. Hýsek (Praha: ČAVU) 
Hudba pramenů a jiné eseje; usp. Petr Holman. (Praha: 
Odeon) 
Korespondence I, II. Ed. Petr Holman (Brno: Host) 

Dekret apoštolské stolice římské o častém a denním sv. 
přijímání. Studium sv. 18. Z latiny přeložil Jakub Deml. 
(Stará Říše: Jakub Deml) 

Slovo k Otčenáši Františka Bílka (Nový Jičín: Nový Život) 
Homilie (Studium) 
Notantur Lumina (Stará Říše) 
Život svaté Dympny, Panny a Mučednice. Z ribadineiry 
přeložil a slovem svým doprovodil Jakub Deml, kněz (Praha: 
J. Deml) 
V Zabajkalí (Ze zápisků zmizelého) 
Rosnička (Jakub Deml v Šebkovicích) 
Pro budoucí poutníky a poutnice. Reprint pův. vyd. z r. 1913 
(Olomouc: Votobia) 

259 



1917 

1917b 
1917c 
1918 
1919a 
1919b 

1919c 
1919d 
1920 

1921 
1924 
1924/1999 
1925 
1926 
1927 
1928a 
1928b 
1928/1991 
1929/1996 

1929 
1930a 
1930b 
1930c 
1931/1994 

1931/1996 
1931a 
1931b 
1931c 
1932a 
1932b 
1932c 
1932d 
1932/1998 
1933a 
1933b 
1933c 
1934 
1934/1991 
1937/2001 
1936 
1937 
1938 

První světla; 2. doplněné vyd. knihy Notantur Lumina 
(Jinošov) 
Věštec (Vydal Jakub Deml v Jinošově) 
Šlépěje (sv. I) (Jakub Deml v Jinošově) 
Šlépěje (sv. II) (Vydal Jakub Deml v Jinošově) 
Šlépěje (sv. III) (Jakub Deml v Tasově) 
Svazek čtvrtý Šlépějí (Vydal Jakub Deml ve Štemberku 
na Mor.) 
Šlépěje Svazek V (Jakub Deml ve Štemberku na Mor.) 
Šestý svazek Šlépějí (Jakub Deml v Tasově) 
Šlépěje Svazek sedmý (Jakub Deml a Pavla Kytlicová 
v Bělé u Bezděze) 
Šlépěje VIII (J. Deml aP. Kytlicová v Tasově) 
Sestrám (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Česno; 2. vyd. (Brno: Vetus Via) 
Šlépěje IX (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Hlas mluví k Slovu (Tasov: Pavla Kyticová) 
Do lepších dob (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje X (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XI (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Domů. Reprint 2. vyd. z r. 1928 (Brno: JOTA&ARCA JIMFA) 
Můj očistec. Reprint pův. vydání z r. 1929. (Olomouc: 
Votobia) 
Šlépěje XII (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XIII (Vydala Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XIV (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XV (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Mé svědectví o Otakaru Březinovi; reprint vydání z r. 1931 
(Olomouc: Votobia) 
První světla; reprint 3. vyd. z r. 1931 (Třebíč: Arca JiMfa) 
Šlépěje XVI (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XVII (Pavla Kytlicová v Tasově) 
Šlépěje XVIII (Pavla Kytlicová v Tasově) 
František Bílek v Mnichově 1904 (J. A. Verner v Tasově) 
Korouhve Františka Bílka v Babicích (J. A. Verner v Tasově) 
Sen o Ot. Březinovi (J. A. Verner v Tasově) 
Slovo k Hudbě pramenů (J. A. Verner v Tasově) 
Katolický sen. 2. vyd. (Brno: Vetus Via) 
Nové oltáře (J. A. Verner v Tasově) 
Šlépěje XIX (Jakub Deml v Tasově) 
Listy Jakuba Demla Otakaru Březinovi (Tasov: Jakub Deml) 
Šlépěje XX (Jakub Deml v Tasově. Tisk Ondřej Horák a spol.) 
Zapomenuté světlo. 3. vyd. (Brno: JOTA & ARCA JIMFA) 
Matylka. 2. vyd. (Brno: Vetus Via) 
Ve stínu lípy. Šlépěje XXI (vydal Jakub Deml) 
Šlépěje XXII (Jakub Deml v Tasově) 
Verše české (1907-1938) (M. R. Junová v Tasově) 
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1938b 
1939 

1940 
1941 
1948 
1968 

1978-1983 

1982 

1990 

1991 

1992 

1994 

1998 
2000 

Není dálky. Šlépěje XXIII (M. R. Junová v Tasově) 
Proč bychom se netěšili. Šlépěje XXIV (M. R. Junová 
v Tasově) 
Šlépěje XXV (M. R. Junová v Tasově v říjnu 1940) 
Šlépěje XVI (M. R. Junová v Tasově) 
Mohyla. 3. vyd. (Praha: Vyšehrad) 
Vzájemná korespondence F. X Šaldy a Jakuba Demla. 
U spořádala K. N eradová, úvodem a poznámkami doprovodili 
K. Neradová aJ. Němec. In Literární archív III./ 1968- IV./ 
1969,s.322--409 
Dílo Jakuba Demla 1-13 (Praha: Rukopisy VBF; dostupné 
v knihovně Libri prohibiti) 
Slovo k Otčenáši Františka Bílka. In Bílek a Jenewein, 
1 O. svazek Díla Jakuba Demla (Praha: Rukopisy VBF) 
Miriam- Moji přátelé; editor a autor doslovu Vladimír Binar 
(Praha: Odeon) 
Kronika městečka Tasova. Faksimile tasovské kroniky psaní 
v letech 1922-1929. 1. vyd. (Brno: nakl. konsorcium JOTA & 
ARCAJIMFA) 
Podzimní sen; 1. svazek vydání úplného díla Jakuba Demla 
(Olomouc: Votobia) 
Listy Jakuba Demla Marii Kalašové; in Česká literatura 1194, 
s. 78-97 
Šlépěje I-III. 2. vyd. (Brno: vetus Via) 
K Březinovi; ed. Vladimír Binar; Revolver Revue 44, s. 48-83 

II. Básně a prózy otištěné časopisecky v letech 1898-1907 

1898 

Verše 
Vznata V. (Br.): Děti. Museum 33, sešit 1, 1. prosince 1898, s. 26 
Vznata V. (Br.): Vězeň. Museum 33, sešit 1, 1. prosince 1898, s. 26 

1899 

Verše 
Polom Jiří (Br.): Zahrady. Museum 33, sešit 2, 1. února 1899, s. 90 
Polom Jiří (Br.): Výprava. Museum 33, sešit 3, 1. dubna 1899, s.141 
Polom Jiří (Br.): Smrt. Museum 33, sešit 3, 1. dubna 1899, s.141 
Polom Jiří (Br.): Ticho. Museum 33, sešit 4, 1. června 1899, s.172 
Polom Jiří (Br.): Den. Museum 33, sešit 5, 1. července 1899, s. 218 
O (Br.): Dědictví. Museum 34, (zřejmě sešit 1) 1. prosince 1899, s. 1 

1900 

Verše 
O (Br.): Dítě. Museum 34, (zřejmě sešit 2) 1. února 1900, s. 62 
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O (Br.): Poklad. Museum 34, (zřejmě sešit 2) 1. února 1900, s. 78 
O (Br.): Vítěz. Museum 34, (zřejmě sešit 3) 1. dubna 1900, s. 125 
O (Br.): Ruku tvou. Museum 34, (zřejmě sešit 4) 20. května 1900, s. 157 
O (Br.): Despotka. Museum 34, (zřejmě sešit 4) 20. května 1900, s. 174 
Antonín Hajek: Život. Nový život 5, 1900, s. 62 

1901 

Eseje 
Jakub Deml (Br.): Fr. Bílekjako umělec. Museum 35, 21. 6. 1901, s. 151-156 
Jakub Deml (Br.): Březina nesrozumitelný? Museum 35, 21. 6. 1901, 

s.245-247 

1901/1902 

Verše 
Deml Jakub (Br.): Samoty. Museum 36, 1901-1902, s. 7 
Deml Jakub (Br.): Když věky zemřely. Museum 36, 1901-1902, s. 7 
Deml Jakub (Br.): Nepřátelům poesie. Museum 36, 1901-1902, s. 107 
Deml Jakub (Br.): Až stínem smrti. Museum 36, 1901-1902, s. 119 
Deml Jakub (Br.): Poslušnost. Museum 36, 1901-1902, s. 189-190 [s 

následujícím prozaickým poznamenáním] 
Deml Jakub (Br.): Nová země. Museum 36, 1901-1902, s. 196 

Próza 
Deml Jakub (Br.): Slova. Museum 36, 1901-1902, s. 54 
Deml Jakub (Br.): Znamení ve snu. Museum 36, 1901-1902, s. 79-80 
Deml Jakub (Br.): Řeči bázlivých. Museum 36, 1901-1902, s. 118 

1903 

Verše 
J. Vznata: Západ. Nový Život 8, 1903, č. 7, s. 201 

Próza 
J. Vznata: Láska. Nový Život 8, 1903, č. 1, s. 4 

Eseje a kritika 
Jak, D-1.: Otakar Hostinský. In: Forum. Nový Život 8, 1903, č. 3, s. 98 [k 

článku patří zřejmě i následující úryvky z Hostinského studie o Pokroku 
v umění; s. 98 - 99] 

Deml Jakub: Otokar Březina (Skizza ke studii o jeho díle a zároveň slovo před 
četbou nové jeho knihy "Hudba pramenů"). České květy 2, 1903, s. 191 a 
214-215 

Deml Jakub: Volné slovo o četbě a o stilu. Nový Život 8, 1903, č. 6, s. 173-
175 
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Deml, Jakub: Slovo k Hudbě pramenů. Nový Život 8, 1903, č. 8 a 9, s. 236-
240 

1904 

Verše 
Deml Jakub: Venkovu. Nový Život 9, 1904, č. 1, s. 7 

Próza 
Deml, J.: Němé setkání. Eva 1, 1904, č. 6, s. 87 

1905 

Próza 
Deml, Jakub: Pravda. In Studium, Babice červenec 1905, 4 strany 
Vznata, Bohumír: Meditace. Dvacátý věk 5, č. 2-3, březen 1905, s. 40-41 

Eseje a kritiky 
Deml, Jakub: František Bílek v Mnichově 1904. Nový Život 10, 1905, č. 1, 

příloha s. I-V 
Deml, Jakub: Nové oltáře. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. VI-VIII a IX

XIII 
Deml, Jakub: Sen. Nový Život 10, 1905, č. 1, příloha s. XIV-XV 
Deml, Jakub: K titulnímu obrazu Bílkova Otčenáše. Eva 2, 1905, č. 2, s. 30 

[ukázka z knihy Slovo k Otčenáši Františka Bílka] 
Deml, Jak.: Z Bílkova Otčenáše. Eva 2, 1905, č. 4, s. 66 [ukázka z knihy Slovo 

k Otčenáši Františka Bílka] 
Deml, J.: Fr. Bílek- Umělec. Z knihy J. Demla "Slovo k Otčenáši Františka 

Bílka". Dvacátý věk 5, 1905, č. 1, s. 6-11 

Ostatní 
Deml, Jakub: Oekonomie prací Bílkových. Nový Život 10, 1905, č. 5, příloha 

s. II-VI 66 [ceník] 

1906 

Eseje 
Deml, Jakub: Dílo Otokara Březiny. In Studium III. Pořadatel, vydavatel a 

nakladatel Josef Florian, Stará Říše na Moravě říjen 1906, ll stran(+ 1 
volný list s básní Otokara Březiny Sen jeden svítí.) 

1907 

Verše 
Deml, Jakub: Usnulo město. Obzor 30, 1907, č. 6, s. 129 
Básně v próze. 
Deml, Jakub: Děti. (Z knihy "Notantur Lumina".) Obzor 30, 1907, č. 3, s. 61 
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III. Rukopisy 
Zápisník z let 1903-1905 (Zemský archiv v Olomouci) 
Dopis D. P. Josefu Ševčíkovi z roku 1906 (Zemský archiv v Olomouci) 
Dopisy Otokaru Březinovi, Františku Bílkovi, Evermodu Balcárkovi, Karlu 

Dostálu Lutinovovi, korespondence s rodinou, dopisy P. Josefa Poláka 
Jakubu Demlovi (Literární archiv PNP Praha) 

Rukopisný sešit Slovník český (Literární archiv PNP Praha) 

KYSELÝ: František 

1903 

USTANOVENÍ 
1910 

Akkordy (Praha: V. Kotrba) 

U stanovení, která vyšla od apoštol. svatého stolce Petrova 
Kristovu stádci k povzbuzení, by často a denně přijímalo 
Nejsvětější svátost oltářní. Přeložili J. Deml a A. L. Stříž. 
(Stará Říše: Jakub Deml a A. L. Stříž, Studium) 
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KNIHY A ČLÁNKY 
O ŽIVOTĚ A DÍLE JAKUBA DEMLA 

BABLER, Otto František 

1928-1929 

BALAJKA, Bohuslav 

"Knihy Jakuba Demla. Pokus o bibliografický soupis"; 
Bibliofil 6, s. 98 - 109 

1991 "Rozpaky nad Demlem"; Tvar 2, č. 30, s. 8 

BALÍK, Štěpán 

2005 

BARTOŠ, Jan 

1932 

BATŮŠEK, S. 

1994 

BAUER, Michal 

2003 

BINAR, Vladimír 

1968 

1969 a 
1969 b 

1971 

1979 b 

"Zapomenuté světlo -Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes"; 
Česká literatura 53, s. 694-709 

Znáte Jakuba Demla? (Velké Meziříčí: Jan Mucha) 

"Slovo k Otčenáši Františka Bílka"; Box 1994, č. 1, s. 20-22 

Ideologie a paměť Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. 
let 20. století (Jinočany: H&H) 

Jakub Deml (vymezení vnitřního vývoje osobnosti a díla) 
(Praha: FF UK- diplomová práce) 
"Zapomenuté světlo"; Listy 2, 1969, č. 16, s. 9 
"Triptych, Zjevení a Ledové květy"; Glosy ze Strahova 1969, 
č. 9/10, s. 27-30 
"Neznámé arcidílo Jakuba Demla"; in Jakub Deml: Tasov; ed. 
Miloš Dvořák (Praha: Vyšehrad), s. 179-194 
"Jakub Deml, básník tragičnosti české individuality"; in 

Wiener Slawistischer Almanach, Band 4, ed. A. Hansen-Love, 

1979 b 

1990 

1996 

s.239-249 
Čin a slovo. Čtyři studie o Jakubu Demlovi; edd. Vladimír 
Binar- Bedřich Fučík (Praha: Rukopisy VBF- samizdat) 
"Svět básníka Jakuba Demla"; doslov in Jakub Deml: Miriam 
-Moji přátelé; ed. Vladimír Binar (Praha: Odeon), s. 201-223 
"Trialog"; Revolver Revue, č. 32, s. 167-168 
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1999 "Žít na majáku v Nuslích. S Vladimírem Binarem hovoří 
Zuzana Dětáková a Michael Špirit." Revolver Revue 41, 
s. 83-97 

BINAR, Vladimír- FUČÍK, Bedřich 

1977-1983 

1981 

1981/2000 

BINDER, Ivo 

2000 

BRABEC, Jiří 

1959 
2002 

BRABEC, Jiří a kol. 

1991 

Komentáře a bibliografie k Dílu Jakuba Demla 1.-13 (Praha: 
Rukopisy VBF- samizdat) 
"Komentář a bibliografie svazku Můj očistec". In: Můj očistec, 
II svazek Díla Jakuba Demla. Rukopisy VBF, Praha, vročení 
neuvedeno [přelom 70. a 80. let] 
Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (Praha: Rukopisy 
VBF- samizdat); přetištěno in Revolver Revue, sv. 42, s. 181-
241 

"Od Meditací k Týnu"; in Zajatci hvězd a snů. Katolická 
moderna a její časopis Nový život0 1896-1907; edd. Roman 
Musil a Aleš Filip (Praha a Brno: Argo a Moravské galerie 
v Brně); s. 305-311 

"Jakub Deml nar. 1878"; Literární noviny 8, č. 44, s. 5 
"Antisemitská literatura v době nacistické okupace"; in 
Revolver Revue 50, s. 275-313 

Slovník zakázaných autorů (Praha: SPN) 

BRTNÍKOVÁ, Anna: 

1918 a 
1918 b 
1918 c 
1918 d 

1918 e 

1919 

CARDOVÁ, Jitka 

2005 

ČAPEK, Karel: 
1931 

"Jakuba Demla "První světla""; Lípa 1, s. 142-143 
"Jakuba Demla "Šlépěje" (1917)"; Lípa 1, s. 448 
"Jakuba Demla "Šlépěje" (1918)"; Lípa 1, s. 800 
"Jakub Deml. Studie pojubilejní." Ženský svět 22, 1918, 
s. 253-254 
"Tajemství věcí a dění u Jakuba Demla." Kmen 2, 1918, 
č. 34 a 35, s. 266 
"Jakuba Demla "Šlépěje". Svazek třetí a čtvrtý." Lípa 2, 1919, 
s.526-527 

"Dle světa nesuďte ho, ani dle srdce svého. Dle vlastních 
tajemství nesuďte ho." Aluze 1 I 2005 

"Svědectví o Jakubu Demlovi"; Lidové noviny 39, 20. 9.; 
též in Karel Čapek: Spisy XIX O umění a kultuře; s. 269-270 
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ČERNÝ, Rudolf 

1939 
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