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Anotace 

Ve své práci se zabývám užíváním latinských citací a okřídlených výrazů 

v korespondenci Jakuba Demla. Za cíl si kladu dokázat, že je to postup u Demla hojný a 

má svůj význam. V heuristické části podávám stručný přehled Demlova života a díla a 

charakteristiku jeho korespondence. Zmiňuji stav jejího vydávání a nejčastější adresáty. 

Dále se věnuji textové vícejazyčnosti a obecnému postavení latiny v našem jazykovém 

prostředí. V analytické části provádím komparaci citací na základě excerpcí ze sborníků 

korespondence J. Demla s Otokarem Březinou a s Josefem Ševčíkem. Svá pozorování 

shrnuji v závěru v celkovou charakteristiku citací. Uvádím, z jakých zdrojů Deml citace 

čerpal, jak a s jakými efekty je zařazoval do kontextu. Dokazuji, že ve většině případů 

latinské citace používal spontánně, beze snahy zapůsobit na čtenáře. 
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Abstract 

I apply my mind to having a use for Latin quotations and winged words in Jakub 

Deml´s correspondence. My object is to demonstrate, that it is Deml´s abundant 

procedure and it plays a part as such. In the heuristic part there is a brief outline of 

Deml´s life and  work and the characterization of his correspondence. I mention the 

state of its editing and the most frequent addressees. A text multilingualism and 

common Latin position in our linguistic conditions mentioned below. In the analytic 

part there is the collation of quotations based on excerpts from correspondence 

collections by J. Deml with Otokar Březina and Josef Ševčík. I sum up my observation 

in the complete quotation characterization in the conclusion. I state the resources of 

quotations Deml drew from, what ways he put them in a context and what effects  with. 

I demonstrate, that he used spontaneuosly the  Latin quotations, without an effort to 

impress on readers. 
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Úvod 

 

S problematikou vícejazyčnosti v literatuře se v současné době můžeme setkat 

v relativně velkém počtu prací. Většina z nich se zabývá jednotlivými texty nebo díly 

určitých autorů. Já jsem pro svoji práci zvolila dílo Jakuba Demla, autora  zajímavého 

a pro mnohé poněkud kontroverzního. Vzhledem k rozsahu práce se zabývám pouze 

citováním a užíváním latinských textů, slov a okřídlených výrazů, i když se v Demlově 

díle vyskytují i citace z jiných jazyků, například německé, francouzské, anglické a další. 

Čerpat budu z Demlovy korespondence, která k jeho dílu neoddělitelně patří. K jednotě 

jeho života a díla se vrátím v heuristické části. 

Cílem mé práce je zjistit, z jakých zdrojů Deml latinské citace čerpal, jak je 

zapojoval do kontextu a jak v něm tyto citace fungují. Zaměřuji se také na rozdíly 

ve využívání různých typů citování a parafrází. Na základě primární literatury 

dokládám, že citování a užívání okřídlených výrazů je postup v Demlově díle hojný 

a má svůj  význam. 

V heuristické části se nejprve stručně věnuji životu a dílu Jakuba Demla. O něco 

podrobněji pak charakterizuji Demlovu korespondenci. Podávám přehled o stavu jejího 

vydávání, uvádím  nejčastější adresáty a zkoumám jejich vztah k autorovi, popřípadě 

k latinskému jazyku.  

V analytické části provádím na základě datované excerpce z primární literatury 

komparaci citací v jednotlivých dopisech. Pro tento účel rozděluji excerpta do několika 

nejčastěji se vyskytujících oblastí. Zjišťuji, nakolik závisí používání latinských výrazů 

s tématy dopisů, kdy Deml považuje za nutné latinský text přeložit nebo parafrázovat, 

kdy vkládá citaci záměrně s určitým cílem či literárním záměrem a kdy se zdá, že užívá 

latinských výrazů zcela mimovolně a bezděčně beze snahy zapůsobit na čtenáře. 

V závěru práce shrnuji svá pozorování v celkovou charakteristiku latinských citací 

a okřídlených výrazů v Demlově korespondenci. Zaznamenávám, odkud citace 

převážně čerpá, v jakých kontextech se v jeho dopisech vyskytují a s jakými efekty je 

ve své korespondenci používá. Uvádím, jaké jsou rozdíly ve využívání různých typů 

citování a parafrází. 
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1. HEURISTICKÁ ČÁST 

 

1.1. Jakub Deml – stručný přehled života a díla 

 

V úvodní stručné charakteristice života a díla Jakuba Demla v nezbytném rozsahu 

pro tuto práci vycházím především z díla Martina C. Putny Česká katolická literatura 

1918–1945
1
 a z eseje Jindřicha Chalupeckého Jakub Deml.

2
 Částečně jsem se nechala 

inspirovat též úvodem k výboru korespondence s Josefem Battou od Heleny 

Gajduškové a Mojmíra Trávníčka.
3
 Cenné postřehy k autorově korespondenci, jejímu 

významu a stavu vydávání v současné době jsem našla ve studii Danily Iwashity Dílo 

v druhé osobě.
4
 

Jakub Deml, narozený 20. srpna 1878, patří mezi naše katolické spisovatele 

romantického literárního směru. Podle M. Putny lze v jeho díle objevit tři znaky 

katolické romantiky: „estetickou fascinaci, historizující nacionalizmus i hledání 

východiska z osobní slabosti.“
5
  

Pokud bychom chtěli podat informace o životě Jakuba Demla a oddělit je od jeho 

tvorby literární, narazili bychom na nepřekonatelný problém. Je pravda, že životní 

osudy literátů bývají nerozlučně spjaty s jejich tvorbou nebo ji alespoň do určité míry 

ovlivňují. U Jakuba Demla se však nedá hovořit již ani o nejtěsnějším spojení 

či prolínání obou oblastí. Život autora počínaje jeho dětstvím v rodinném kruhu, 

studium na třebíčském gymnáziu a v kněžském semináři, sblížení a rozchod 

s Katolickou modernou, jeho okouzlení Otokarem Březinou a Františkem Bílkem, život 

u Josefa Floriana, to vše je zároveň jediným skutečným tématem jeho literárního díla. 

Autor sám si tento fakt uvědomuje a po počátečním období, které M. Putna vymezuje 

lety 1899–1910, kdy se snaží psát o něčem jiném než o sobě,
6
 se mu již nebrání.  

Na straně druhé je přátelství s Josefem Florianem, navázané roku 1902. „Silná 

osobnost Florianova Demlovi imponovala...“
7
 Pod jeho vlivem Deml překládá 

                                                 
1
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945. Praha: Torst, 2010. 

2
 CHALUPECKÝ, Jindřich. Jakub Deml. In Expresionisté. Praha: Torst, 1992, s. 81–134. 

3
 GAJDUŠKOVÁ, Helena – TRÁVNÍČEK, Mojmír. Slovo úvodem k dopisům Jakuba Demla Josefu 

        Battovi.  In DEML, Jakub. Milý pane Josefe B. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2001, s. 3–9. 
4
 IWASHITA, Daniela. Dílo v druhé osobě: Korespondence v rukopisech a knihách  Jakuba Demla  

        do roku 1918. In Komu svěřiti tento list?: Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. Literární  

        archiv, ročník 43/2011. Praha: Památník  národního písemnictví, 2011, s. 9–29. 
5
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 437. 

6
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 437–438. 

7
 CHALUPECKÝ, Jindřich. Jakub Deml, s. 87. 
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středověké mystiky a papežské dekrety Pia X. Propagací každodenního svatého 

přijímání vzbuzuje v církevních kruzích nelibost. Spisy Kateřiny Emmerichové Deml 

překládá nejen v tomto období. Zná je již z dřívější doby a zůstanou pro něj důležitými 

až do konce života. Největší vliv v této době mají na autora spisy Léona Bloye. V této 

době píše autor texty připojené k šestému až osmému sborníku Studia (1908–1910), 

které shrnuje roku 1927 do knihy Do lepších dob. Tyto texty jsou předobrazem 

pozdějších Šlépějí a jsou proniknuty ideologií Floriana a propagací La Saletty.
8
 

Na rozdíl od textů Florianových jsou velmi dlouhé a Deml v nich „přeskakuje z tématu 

na téma i z jazyka do jazyka (z češtiny do němčiny a do latiny a zpět).“
9
 Střídání témat 

i jazyků je naprosto plynulé, jakoby samovolné. Stejným způsobem se objevuje také 

v korespondenci z této doby
10

, z čehož lze usuzovat, že ani v literárním díle samotném 

se nejedná o záměrné využívání vícejazyčnosti kvůli dosažení estetického působení 

na čtenáře.
11

 Vzhledem ke klasickému vzdělání autora na gymnáziu a v semináři 

a vzhledem k prostředí, ve kterém se pohyboval, je zřejmé, že uvedenými jazyky vládl 

stejně dobře jako svým mateřským jazykem českým. Proto přechod z jednoho jazyka 

do druhého se jeví jako věc samozřejmá a ve většině případů bezpříznaková.  

V roce 1907 vyšla jeho sbírka básní a básní v próze, pro jejíž název sáhl právě 

k latinskému jazyku, Notantur lumina,
12

 v které se prezentuje jako žák Otokara Březiny.  

Jak již bylo výše řečeno, dílo Jakuba Demla je jeho životem a život jeho dílem. A to 

bez ohledu na to, zda se přikloníme k názoru samotného autora, že vlastně píše jednu 

jedinou knihu, či dáme za pravdu M. Putnovi, že se jedná o několik knih psaných 

paralelně,
13

 nebo budeme souhlasit s tím, že je Deml básníkem, jehož „inspirací nebyl 

život, nýbrž řeč“.
14

 Vzhledem k tomu, že se tato práce dále podrobněji zabývá 

Demlovou korespondencí, za nejvýznamnější z knih tohoto období bych označila  

Rosničku (1912), protože právě v ní autor píše poprvé o sobě a svých životních 

peripetiích pouze prostřednictvím dopisů a dalších dokumentů. 

V desetiletí svého putování se autor věnuje též překladatelské činnosti, mimo jiné 

také z latinského jazyka. Zůstává věrný především středověkým evropským mystikům. 

Kromě duchovní kvality textů  klade důraz na jejich kvality poetické, jak lze soudit 

                                                 
8
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 440. 

9
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 441. 

10
 Podrobněji k tomuto tématu v analytické části práce. 

11
 K problematice vícejazyčnosti v literatuře viz podkapitola 1.5.  

12
 Kniha vyšla ve 2. vydání v roce 1917 pod názvem První světla. 

13
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 452. 

14
 CHALUPECKÝ, Jindřich. Jakub Deml, s. 127. 
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podle výběru prací.
15

 Ve stejné době překládá i patristické texty. Deml do překladů 

vnáší část své osobnosti, svého vnímání světa. „Posouvá výraz latinských středověkých 

autorů směrem k ještě větší citovosti a rozjitřenosti...“
16

 

Vydává také své staré překlady, mimo jiné texty středověkých mystiků v knize 

s latinským názvem Audiatur et altera pars
17

 z roku 1928. Je zřejmé, že překladatelská 

činnost má vliv na používání citací v jazyce originálu, v tomto případě latinském, 

i ve vlastní tvorbě autora, do které v širším smyslu zahrnujeme také korespondenci. 

Období putování Jakuba Demla končí v roce 1921 jeho přestěhováním do Tasova, 

kde si postaví dům, v němž žije do konce svého života, aniž by nalezl očekávaný ráj 

svého dětství. Namísto toho se cítí „cizí mezi cizími“.
18

 Umírá 10. února 1961. 

 

1.2. Charakteristika Demlova díla a jeho korespondence 

 

Jak charakterizovat dílo tak svérázného autora, jakým Jakub Deml beze sporu je? 

Podle mého názoru podávají nejvýstižnější charakteristiku Helena Gajdušková 

a Mojmír Trávníček, když se zamýšlejí nad tím, jak na svoji tvorbu pohlížel sám autor: 

„Jakub Deml chápal své dílo jako aktivní účast v úžasné posloupnosti generací a dějin 

lidstva v jeho střetávání s Bohem.“
19

 Pokud hovořil o svém literárním díle, tvrdil, jak již 

bylo uvedeno, že je to vlastně jedna jediná kniha, jejímž tématem je každodenní život 

s jeho nejvšednějšími starostmi a problémy, ale i krásnými zážitky a setkáními. Právě 

setkání a komunikace s lidmi autorovi blízkými byla velkou inspirací, protože Deml se 

většinou stýkal s „nekonformními osobnostmi nevšedních osudů, s lidmi svobodného 

ducha, velkého srdce a nekonvenčního života.“
20

  

V neposlední řadě k takovému životu patří i jeho umělecké ztvárnění v literatuře, 

výtvarném umění a hudbě. Jeho součástí je také ono hledání smyslu života, objevování 

projevů Boží vůle, snaha o její pochopení a způsoby, jak se pokusit do ní proniknout. 

Pro zachycení a zobrazení hledání, nalézání a konfrontací se nejlépe hodí forma 

dialogu. Z toho důvodu mají mnohé Demlovy literární texty tvar dopisu. Z velké části 

byly sestaveny z autorovy běžné korespondence. Dopisy byly skutečně odeslány 

                                                 
15

 Jak uvádí M. C. Putna, z díla Kateřiny Emmerichové si Deml vybírá Horu proroků (1915) – „text  
         teologicky marginální, zato literárně přepůvabný.“ (Op. cit., s. 456). 

16
 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945, s. 456. 

17
 Budiž slyšena i druhá strana. Právní zásada pocházející z římského práva. 

18
 CHALUPECKÝ, Jindřich. Jakub Deml, s. 123. 

19
 GAJDUŠKOVÁ, Helena – TRÁVNÍČEK, Mojmír. Slovo úvodem, s. 3. 

20
 GAJDUŠKOVÁ, Helena – TRÁVNÍČEK, Mojmír. Slovo úvodem, s. 6. 
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známým adresátům a ve většině případů i zodpovězeny. Celkový rozsah Demlovy 

korespondence dnes nelze zjistit, mnohé dopisy byly ztraceny, mnohé se nacházejí 

v soukromých osobních archivech adresátů a jejich potomků.  

Velký význam pro autora i literární veřejnost mají především dopisy z posledního 

období Demlova života, kdy mu nebylo umožněno publikovat, to znamená za války 

a po roce 1948. Dopis zůstal jedinou legitimní formou, kterou mohl autor ve své 

umělecké tvorbě využít.
21

 

 

1.3. Stav vydávání Demlovy korespondence 

 

U Demla lze velmi těžko oddělit samotnou korespondenci od ostatního díla, protože 

dopisy jsou ve většině případů jeho nedílnou součástí. Vzhledem k rozsahu své práce 

nebudu zkoumat celé autorovo dílo, nýbrž pouze soubory korespondence, tak jak 

vycházejí v současnosti, a několik z dřívější doby. 

Jakub Deml část své korespondence zařadil do mnoha svých děl, která vyšla tiskem, 

ale většina jeho rukopisné korespondence zůstala nezveřejněna. Proto neexistuje žádný 

její soupis či přehled. Knižně vyšly pouze dílčí edice.
22

 Počet Demlových dopisů lze jen 

odhadovat, protože se nacházejí ve sbírkách či pozůstalosti soukromých osob, 

v archivech národní i regionální úrovně, mnoho jich je nepřístupných a pravděpodobně 

také ztracených. Zřejmě se jedná o několik tisíc dopisů.
23

 

Rozvoj badatelské práce v této oblasti se zlepšil zejména v posledních desetiletích 

díky rozvoji technických možností zpracování archivních dokumentů, postupné 

digitalizaci archivů, spolupráci jednotlivých institucí a badatelů. Jedním z důvodů, proč 

se v současné době věnuje korespondenci Jakuba Demla zvýšená pozornost, je čas. 

Uplynulo více než padesát let od smrti autora, to znamená, že je stále méně pamětníků, 

kteří s ním korespondovali a s nimiž máme možnost promluvit, a méně osob, které mají 

k dochované korespondenci vztah.
24

 

Autor sám zařazuje nezanedbatelnou část odeslané i přijaté korespondence do svých 

sborníků Šlépěje, jichž vyšlo 26 svazků od roku 1917 do roku 1941. Později, především 

v padesátých letech, bylo pro autora z politických důvodů vydávání jeho knih včetně 

                                                 
21

 GAJDUŠKOVÁ, Helena – TRÁVNÍČEK, Mojmír. Slovo úvodem, s. 5. 
22

 Podrobnější údaje k jednotlivým edicím uvádí IWASHITA, Daniela. Dílo v druhé osobě, s. 11. 
23

 IWASHITA, Daniela. Dílo v druhé osobě, s. 12. 
24

 IWASHITA, Daniela. Dílo v druhé osobě, s. 12. 
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korespondence velmi komplikované až nemožné. Výbor z korespondence této doby 

uspořádali a připravili k vydání Marek Nekula a Jiří Olič.
25

  

Pro svoji práci jsem zvolila jako stěžejní první tři svazky edice, která se připravuje 

v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze, v semináři zabývajícím se 

rukopisnou korespondencí Jakuba Demla. První svazek obsahuje výbor 

z korespondence s Josefem Ševčíkem,
26

 druhý s Matějem Fenclem
27

 a třetí, který vyšel 

ve dvou dílech, s Františkem Bílkem.
28

 Pro doplnění jsem provedla excerpci ze 43. čísla 

Sborníku Památníku národního písemnictví,
29

 který obsahuje vybranou korespondenci 

z let 1903–1918. Mezi osmnácti adresáty jsou například Otokar Březina, Bohumír 

Šmeral, S. K. Neumann, Marie Majerová  F. X. Šalda. Dále jsem čerpala z výboru 

korespondence z let 1930–1939, který vyšel pod názvem Zakázané světlo.
30

 Dopisy 

pro tento výbor vybral a uspořádal Jiří Olič. Nejstarší publikací z primární literatury 

jsou Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi z roku 1933, jejichž vydavatelem byl sám 

autor.
31

 Excerpovala jsem též ze dvou drobnějších publikací, a to z dopisů Josefu 

Battovi
32

 a Martinu Janu Vochočovi.
33

 

 

1.4. Adresáti Demlových dopisů 

 

Adresáti Demlových dopisů mají vztah nejen k autoru samotnému, ale většinou 

i k jeho literárnímu dílu. Téměř všichni patří mezi čtenáře jeho děl, jsou to lidé převážně 

vzdělaní, mnozí z nich klasicky, sečtělí, v mnoha případech vládnoucí cizími jazyky, 

velmi často též jazykem latinským. Přijímají bez problému a potřeby překladu latinské 

citace v Demlových dopisech, někteří z nich je i často sami používají. Proto 

se domnívám, že autor do svých dopisů nezařazuje latinské citace kvůli dosažení efektu 

                                                 
25

 DEML, Jakub. Píšu to při světle nočním: Výbor z korespondence z let 1940–1961. Praha: Torst,  
         1998. 

26
 DEML, Jakub. Korespondence, sv. 1. Carissime, kde se touláte: Dopisy Jakuba Demla příteli  

         Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha: Dauphin, 2010. 
27

 DEML, Jakub. Korespondence, sv. 2. I tento list považujte za neúplný: Dopisy Jakuba Demla příteli  

         Matěji Fenclovi. Praha: Dauphin, 2010/2011. 
28

 DEML, Jakub. Korespondence, sv. 3. Číslo jednací láska: Vzájemná korespondence Jakuba Demla  

         a Františka Bílka. (Svazek I/1901–1906 a svazek II/1912–1928). Praha: Dauphin, 2012. 
29

 DEML, Jakub. Komu svěřiti tento list?: Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. Literární  

         archiv, ročník 43/2011. Praha: Památník národního písemnictví, 2011. 
30

 DEML, Jakub. Zakázané světlo: Výbor z korespondence z let 1930–1939. Praha a Litomyšl: Paseka,  

         1999. 
31

 DEML, Jakub. Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi. Tasov: Jakub Deml, 1933. 
32

 DEML, Jakub. Milý pane Josefe B. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2001. 
33

 DEML, Jakub. Rozmilý Jene Martine Vochoči: dopisy Jakuba Demla a Marie Rosy Junové Martinu  
        Janu Vochočovi z let 1937–1952. Ústí nad Labem: Albis international, 1996. 



 

13 

a působení na čtenáře, ale zcela bez kalkulu tak, jak plyne z kontextu a jak to odpovídá 

obsahově tématu dopisu a oblasti v něm zpracovávané. Toto tvrzení se pokusím dokázat 

v analytické části práce při rozboru jednotlivých citací. 

Jedním z adresátů, kteří sami latinské citace v korespondenci s Jakubem Demlem 

používají, je Josef Ševčík, katolický kněz a překladatel, tedy stejného vzdělání 

a profesního působení jako mladý kaplan Deml, který k němu na faru do Babic přichází 

v srpnu 1904. Svému novému nadřízenému píše hned po svém jmenování a také záhy 

dostává odpověď s oslovením v latině „Carissime“,
34

 které Ševčík s oblibou používá 

a které vyjadřuje blízký přátelský vztah obou kněží. Deml na svého přítele vzpomíná 

do konce svého života a zmiňuje ho v korespondenci s mnoha dalšími adresáty.  

Stejné vzdělání a povolání měl také Matěj Fencl, další z adresátů Demlových dopisů. 

Proto ani v jejich vzájemné korespondenci nebylo třeba latinské citace překládat 

či vysvětlovat. Dopisovými přáteli se stali díky kontaktům se staroříšským 

vydavatelstvím Josefa Floriana a překladatelské spolupráci s ediční řadou Studium. 

V meditacích a úvahách o poslání a činnosti kněze se latinská citace objeví zcela 

samozřejmě, protože do této sféry neoddělitelně patří. 

Jednu z nejrozsáhlejších korespondencí vedl Jakub Deml se sochařem a grafikem 

Františkem Bílkem, s kterým ho seznámil Otokar Březina. Deml Bílkovo dílo obdivuje 

a propaguje. Pro oba umělce byla právě Březinova poezie inspirativní, oba z ní čerpali, 

ač k ní přistupovali odlišným způsobem. Další společnou inspirací obou umělců, 

básníka i sochaře, je křesťanství a katolická tradice. Jsou to témata, kde nepřekvapí 

a nepůsobí nepřirozeně latinské citace.  

Jako stěžejní lze zajisté označit korespondenci s Otokarem Březinou, jehož dílo 

Deml obdivuje již na gymnáziu a s nímž se i jako gymnazista seznamuje. Dopisy 

Březinovi také sám vydává jako knižní dílo. Březina se stává jakýmsi prostředníkem 

mezi Demlem a Bílkem, takže „lze korespondenci s Březinou a Bílkem považovat 

za trojstrannou. (...) Obě tyto korespondence také Deml později dává číst nejbližším 

přátelům, například Matěji Fenclovi.“
35

 Ani v dopisech Otokaru Březinovi nepůsobí 

latinské citace nepřirozeně, objevují se v datacích, citacích z Písma i jiných literárních 

děl, úředních listů, nalezneme zde odborné termíny profesní i latinská okřídlená slova. 

Březina, sám klasicky vzdělaný adresát, básník, učitel, filozof nepotřeboval překlad ani 

k rozsáhlejším citacím.  

                                                 
34

 Nejdražší. 
35

 IWASHITA, Daniela. Dílo v druhé osobě, s. 15. 
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Mezi ostatními adresáty jsou básníci, překladatelé, kněží, politici a další vzdělaní 

lidé. I u nich lze očekávat, že vnímali latinské citace jako věc přirozenou 

a samozřejmou. Vzhledem k rozsahu práce se konkrétně vyjádřím již jen k některým 

z nich.  

Za zajímavého adresáta považuji ing. Josefa Battu, který se k Demlovi hlásí 

v nepříznivém období let 1953–1960, období básníkovy publikační izolace. Pražský 

architekt se zajímal o básníkovo dílo, ale také o jeho neutěšenou finanční situaci, v které 

mu často taktně vypomohl. Profesí technik, ale duší intelektuál, který se rozhodl 

v pozdním věku pro kněžské povolání. Lze se domnívat, že v jeho rozhodnutí ubírat se 

tímto směrem sehrál i vztah s básníkem a knězem Demlem.  

Do korespondence beze sporu patří kromě klasických dopisů i kratší zprávy, lístky, 

pohlednice a dedikace. Jedním z adresátů těchto drobnějších korespondenčních útvarů 

byl Martin Jan Vochoč, který patřil k prvním českým pointilistům, ale byl i činným 

literátem. Studoval také bohosloví na Teologické fakultě UK a na Husově bohoslovecké 

fakultě. Byl vysvěcen na kněze starokatolické církve. Netřeba dodávat, že ani v tomto 

případě by případné latinské citace nebyly překážkou v porozumění, ovšem 

v dedikacích a kratších korespondenčních útvarech se vyskytují zřídka, prakticky pouze 

zkratky a datace. 

Dozajista nebyli všichni adresáti Demlových dopisů tolik zajímaví a extravagantní 

jako Martin Jan Vochoč, který mezi lidmi nejbližšími Demlovu srdci patřil do kategorie 

osobností rozporuplných, hledajících, nesnadných, ale věrných a schopných přinášet 

oběti. Na druhé straně si básník vážil též lidí prostých, u nichž oceňoval především 

dobrotu a bezelstnost.
36

 Převážná většina adresátů však spadá do kategorie zajímavých, 

vzdělaných, něčím výjimečných intelektuálů. V každém případě se obvykle jedná 

o osobnosti nějakým způsobem vybočující z obecné průměrnosti. I to je jeden z důvodů, 

proč se domnívám, že výskyt cizojazyčných pasáží včetně latinských citací v jejich 

vzájemné korespondenci je jev normální, běžný, který k nim jaksi samozřejmě patří 

a neklade si za cíl nějak mimořádně zapůsobit na čtenáře.  

                                                 
36

 GAJDUŠKOVÁ, Helena – TRÁVNÍČEK, Mojmír. Slovo úvodem, s. 6–7. 
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1.5. K textové vícejazyčnosti 

 

V posledních dvaceti letech se teorií textové vícejazyčnosti soustavněji zabývají 

mnohé odborné studie. Pro svoji práci jsem potřebné poznatky čerpala z monografie 

Petra Mareše „Also: Nazdar!“
37

 Ten chápe výskyt několika jazyků v rámci jednoho 

textu jako „interjazykovou heterogennost“, která je spojena s textem jako znakovým 

a komunikačním útvarem. Slovesný text není vázán na jediný národní jazyk.
38

 Autor 

se věnuje podrobněji textům uměleckým, v nichž se řídí využívání vícejazyčnosti 

zvláštními principy a konvencemi vlastními literární sféře, která je poněkud odlišná 

od reálné komunikace, i když čtenáři mají sklon k porovnávání vlastní praktické 

komunikace s literární.
39

 Korespondence, které se věnuje moje práce, stojí dle mého 

názoru na rozhraní mezi textem uměleckým, literárním a praktickou běžnou 

komunikací. Jakub Deml byl básníkem a jako takový žil svůj život, komunikoval 

s okolím a psal své dopisy různým adresátům. Vzhledem k tomu, že mnoho dopisů 

zařadil v nezměněné formě do svých děl, lze způsob komunikace v nich zaznamenaný 

považovat za jemu přirozený, a to včetně cizojazyčných citací.  

S rozličnými jazyky bývají spojovány tradované představy a asociace, které jsou 

obecně rozšířeny. Například francouzština bývá označována za jazyk lásky, němčina 

se považuje za jazyk „tvrdý“, nepoetický, úsečný, italština naopak za jazyk spontánní 

a emocionální. Jazyky mají ale také své „funkční zatížení“, bývají spojovány s určitými 

oblastmi života. Francouzština je jazykem diplomatického vyjadřování a především 

v minulosti vystupovala jako jazyk salonní, italštinu si spojujeme s hudbou, především 

s operou. Latina se jako „jazyk vzdělanosti“  spojuje s oblastí medicíny, práva 

a teologie. Má také postavení jazyka kultovního, náboženského a je jazykem 

starověku.
40

 To vše sice více méně platí, i když se některé představy a asociace 

nezakládají na žádném rozumném základě. Pro Jakuba Demla ovšem obecně rozšířené 

konvence většinou neplatí.  

Mareš ve své práci charakterizuje z hlediska vícejazyčnosti pouze Demlovo 

Zapomenuté světlo, ale jeho závěry se dají velmi dobře aplikovat i na Demlovu 

korespondenci. Po analýze korespondence z uvedené primární literatury mohu 

konstatovat společně s Marešem, že naprosto nelze hovořit o funkcích vícejazyčnosti 

                                                 
37

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“: Aspekty textové  vícejazyčnosti. Praha: Karolinum, 2003. 
38

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“, s. 12. 
39

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“, s. 35. 
40

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“, s. 45. 
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obvyklých v epických dílech. Souvisí to se způsobem Demlovy tvorby, kdy jeho texty 

vznikají spontánně, přechází z jednoho motivu do druhého, nechá se ovlivnit 

momentální asociací. Tyto přechody a zvraty, působení emociálního vypětí, změny 

nálad, to vše lze zaznamenat i v dopisech.  Proto souhlasím s následujícím tvrzením 

Petra Mareše: „V tomto rámci získávají cizojazyčné pasáže postavení proměnlivé 

a dynamické součásti dynamického celku a vymykají se úsilí o systematickou 

klasifikaci a o přesné postižení motivace jejich výskytu a jejich funkcí.“
41

 

Přes tuto dynamičnost, nesystematičnost lze ovšem zaznamenat určité obecné 

sémantické souvislosti v zařazování cizojazyčných prvků do textu. Deml jako klasicky 

vzdělaný člověk používá latinské obraty v řeči, korespondenci i literárním díle zcela 

přirozeně a běžně. Tak působí tyto obraty také v Zapomenutém světle, jak uvádí Mareš, 

přičemž upozorňuje na kontrast šířícího se úpadku klasického vzdělání, jenž vede 

k „úpadku komunikování a rozumění“.
42

 V analytické části své práce se pokusím 

dokázat, že stejný akcent se objevuje též v korespondenci.  

Mareš dále upozorňuje na faktor ironičnosti a asociace. O zařazování vícejazyčných 

citací na základě asociace jsem se již zmínila, náhlý popud k použití toho či onoho 

výrazu patří zřejmě k přirozenému způsobu  Demlova uvažování a vyjadřování, ať už 

se jedná o literární ztvárnění nebo komunikaci ústní či formou korespondence.  Pokud 

jde o ironičnost, nelze nesouhlasit, že ustálené latinské obraty v určitém českém okolí 

získávají ironické zabarvení.
43

 V korespondenci tento akcent není podle mého názoru 

tolik markantní jako právě v Zapomenutém světle, ale ojediněle ho lze vysledovat i zde. 

Jednotlivých případů užití latinských výrazů pro dosažení ironizujícího efektu si budu 

všímat v analýze Demlovy korespondence. 

Zajímavou shledávám Marešovu myšlenku „oscilace mezi jazyky a kulturními 

obcemi s těmito jazyky spjatými“.
44

 Je pravda, že i v Demlově korespondenci zaznívá 

pocit vyřazenosti, hledání svého prostředí, své čtenářské obce a v této souvislosti 

i hledání svého jazyka. To ovšem platí převážně o němčině. U latiny to není tak 

markantní. Nezařadila bych ji do stejné oblasti s němčinou, jak to dělá Mareš. Na špatný 

stav klasické vzdělanosti si sice Deml doopravdy stěžuje i ve svých dopisech, ale určitě 

ji nepovažuje za jazyk vhodný k běžné komunikaci každodenního života ani za jazyk 

                                                 
41

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“, s. 165. 
42

 MAREŠ, Petr. „Also: nazdar!“, s. 168. 
43

 Mareš uvádí v op. cit. na str. 167 příklad z Demlova Zapomenutého světla: „Ať žije hvězdné nebe  
         OtokaraBřeziny, ať žije Mléčná dráha herynků a Marmeláda! Jikrnáči pereant! Et vivant Sequentes!  

         ...  Festina lente,  Kakramente!“  
44
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literárních děl pro běžného čtenáře. Užívání známých latinských obratů, citací a živých 

slov je něco jiného. Ve většině případů se jedná o bezpříznakové, samovolné používání, 

které jen okrajově poukazuje na určitou úroveň vzdělanosti subjektů samozřejmě je 

používajících. Jinak je již latina chápána jako jazyk odborný. U katolického kněze 

samozřejmě v první řadě jako jazyk katolické církve. Proto lze najít i delší latinské 

pasáže, ať už se jedná o citace biblických textů nebo úřední sdělení církevních 

nadřízených, v dopisech s kolegy a přáteli z řad kněží. Onen rozpor, paradox, hledání, 

„oscilace“ mezi jazyky, ba někdy jejich matení, je dle mého názoru jakousi stinnou 

stránkou bilingvismu či lidí, kteří ve vícejazyčném prostředí vyrůstají, jsou v něm 

vzděláváni a působí v něm. Právě o tento problém se jedná i u Jakuba Demla. 

  Jiný pohled na latinské výroky, přísloví a rčení podává Eva Kuťáková v úvodu 

k dílu Moudrost věků.
45

 Zabývá se zde příslovími, gnómami a sentencemi, které patří 

neoddělitelně k ústní slovesnosti i písemnictví. Jedná se většinou o kratší proverbiální 

rčení, která se tradují díky tomu, že vyjadřují stručně, jasně a prostě zobecněnou lidskou 

zkušenost jako lidovou moudrost. Právě díky šíření od úst k ústům jsou označována 

jako okřídlená slova (epea pteroenta) již v homérských eposech. Patří sem i výroky 

významných osobností různých sfér života, které získaly popularitu díky své stručnosti 

a lapidárnosti. Často zdomácněly v lidovém jazyce natolik, že jsou považovány 

za lidová rčení. Jejich oblibu lze odůvodnit tím, že mnoho z nich se zaměřuje 

na filozofii a morálku praktického života. Kuťáková do této kategorie řadí také biblické 

citáty.
46

 Na základě zkoumání Demlovy korespondence i vlastních zkušeností 

s komunikací v běžném životě s tímto názorem souhlasím.  

 

1.6. Obecné postavení latiny v našem jazykovém prostředí 

 

Důvodem toho, že právě latinské výroky hrají – a v Demlově době hrály tím víc - 

důležitou roli v našem jazykovém prostředí, i když jsou po stránce myšlenkové 

i formální rovny výrokům v živých  národních jazycích, vidí Kuťáková v tom, že 

evropská kultura těsně navázala na pozdní antickou kulturu v oblasti vědy, umění, 

náboženství i v dalších oborech lidské činnosti. Jazykem, který byl schopen tuto kulturu 

v mnoha evropských zemích ve středověku a raném novověku zprostředkovat, se stala 

                                                 
45

 KUŤÁKOVÁ, Eva – MAREK, Václav – ZACHOVÁ Jana. Moudrost věků: Lexikon latinských  

          výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda, 1994. 
46
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právě latina. Hrála úlohu světového jazyka v zemích, které ovlivňovala na konci 

antického starověku západořímská říše. Je pochopitelné, že v té době měli latinské 

vzdělání představitelé tehdejší politiky, vědy, literatury a umění, církve, ale i části 

šlechty a měšťanstva. Ti dále tradovali latinskou antickou kulturu a sami vytvářeli 

latinskou kulturu středověkou. To je samozřejmě pravda stejně jako tvrzení, že v dnešní 

době již jaksi nezbývá čas na získávání znalostí, které dříve patřily ke klasickému 

vzdělání.  

S latinou se dnes setkáváme, podle názoru autorky, už téměř jen v podobě vědecké 

a odborné terminologie a s mezinárodně užívanými slovy. Proto je třeba latinská rčení 

a citáty překládat.
47

 Problém úpadku klasické vzdělanosti se netýká pouze současné 

doby. Jak již bylo zmíněno, objevuje se i v době Demlově, to znamená koncem 19. 

a v první polovině 20. století, i když tehdy situace nebyla tak tragická. Alespoň 

v církevní oblasti, kde se jako kněz pohyboval, se latina běžně používala 

při každodenním slavení bohoslužby a úkonech spojených s kněžským povoláním, 

především v církevní administrativě a korespondenci. Krátké lapidární výrazy a slovní 

spojení, vžité zkratky, případě datace apod., i v dnešní době známá pod názvem „živá 

latinská slova“, patřily a stále patří k výrazům běžně užívaným, byť někteří uživatelé 

jejich původ či dokonce pravý význam neznají. Díky rozšíření ve sféře umělecké, 

v literatuře, v dílech dramatických a filmových, zůstanou i nadále součástí textů 

v živých národních jazycích i u velké části populace běžných uživatelů. 

Pro důkladnější zkoumání současných trendů v používání latinského jazyka mimo 

odbornou sféru nemám ve své práci prostor, proto je zmíním pouze okrajově. Latina 

zůstává nadále jazykem obřadním nejen v rámci katolické církve, ale i na univerzitní 

půdě, kde podtrhuje mimořádný a slavnostní ráz aktů jako imatrikulace, promoce a pod. 

Také u maturantů na středních školách se často objevují latinské nápisy na maturitních 

šerpách. V posledních zhruba deseti letech lze zaznamenat vzrůstající oblibu používání 

latinských citací i v běžném životě. Některé podnikatelské subjekty si přejí mít v latině 

název firmy nebo různá firemní loga. Těžko říci, zda jim jde v první řadě o jakousi 

univerzální srozumitelnost pro zahraniční klienty, či zda chtějí na svoji firmu upozornit 

něčím neobvyklým, výjimečným. V případě tetování zřejmě půjde především o snahu 

zaujmout, i když u některých jeho nositelů může sehrát roli i náklonnost k latině. Latina 

se též začíná objevovat v propagačních materiálech a na webových stránkách muzeí, 

                                                 
47

 KUŤÁKOVÁ, Eva – MAREK, Václav – ZACHOVÁ Jana. Moudrost věků, s. 12–13. 
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například v názvech expozic či muzejních akcí.
48

 To vše svědčí o tom, že latina 

z našeho jazykového prostředí nevymizí.  

 

                                                 
48

 Například Festum Sancti Iohannis Nepomucensis Navalis (Svatojanské slavnosti Navalis) Muzea  
         Karlova mostu v Praze. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Vzhledem k rozsahu práce nemohu analyzovat latinské citace ze všech uvedených 

sborníků korespondence,
49

 zpracuji jeden sborník z dřívější doby a jeden ze současnosti. 

Z adresátů jsem vybrala dvě osobnosti, a to Otokara Březinu, známého umělce, a Josefa 

Ševčíka, kněze a překladatele, který mezi známé osobnosti uměleckého světa nepatřil.  

 

2.1. Korespondence s Otokarem Březinou 

 

Mezi adresáty Demlových dopisů je beze sporu osobností nejvýznamnější Otokar 

Březina, kterého básník považoval za svého učitele, svůj vzor. Sám se o tomto vztahu 

vyjadřuje jako o vztahu syna k otci.
50

 Jak jsem již uvedla v heuristické části své práce, 

výbor z korespondence s Březinou je nejstarším sborníkem, Deml ho sám vydal a titul 

opatřil litografií Františka Bílka, kterého do vztahu s Březinou zahrnuje a vztah k němu 

chápe jako vztah k matce. Sám se v této trojici označuje za dítě (viz citace uvedená 

v poznámce 48).  Knihu připravil do tisku Demlův přítel Jan Amos Verner, který sám  

je adresátem mnoha jeho dopisů. Výbor obsahuje přibližně 150 dopisů Jakuba Demla 

Otokaru Březinovi. Přesný počet lze velmi těžko určit z toho důvodu, že mnoho dopisů 

má jako součást kratší dodatky a vzkazy, kde můžeme být v některých případech 

na pochybách, zda se jedná o další samostatný kratší dopis či součást dopisu předešlého. 

V několika z listů připojují podpis Pavla Kytlicová a Ing. Stanislav Todt. Bez zvláštní 

autorovy poznámky je na stranách 92–93 otištěn dopis Knížecí arcibiskupské konzistoře 

v Praze oznamující Demlovi odejmutí mešní licence. Dopisy pocházejí z let 1899–1928. 

Svědčí nejen o velmi blízkém vztahu obou básníků, ale lze i zachytit ono putování 

Demla po různých místech vlasti až po usazení v Tasově v roce 1921. Při jejich 

pročítání jsem objevila 50 latinských citací, které jsem následně zařadila do sedmi 

skupin. 

 

2.1.1. Latinské datace  

 

• První latinská datace se nachází na konci dopisu: SS. Trinitatis 1911 (Nejsvětější 

Trojice 1911; s. 74).
51

 V církevním prostředí bylo běžné latinské označování 

                                                 
49

 Viz poznámky 25–33. 
50

 DEML, Jakub. Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi, s. 36.  

 
51

 Svátek Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Letnicích, tj. 11. 6. 1911. 
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významných svátků. Datum jejich slavení bylo známo i prostým věřícím. Vzhledem 

k tomu, že u Demla se jeví jako běžná datace v češtině, nejčastěji pouze číslicemi, lze 

fakt datování tohoto dopisu latinsky přisoudit tomu, že autor v něm v přepisu uvádí 

latinský text úředního listu brněnské diecéze o zákazu periodika Studium. Kromě toho je 

mottem dopisu latinský citát z Izajáše. Datace v latině tak působí zcela samozřejmě 

a patřičně.  

• Další datace se objevuje v dopise uvedeném latinským mottem. Datace samotná 

navazuje v následujícím řádku přímo na motto, tentokrát na začátku dopisu: 

Vindobonae, feria VI. infra Octavam Epiphaniae 1912 (Ve Vídni, v pátek v oktávu 

Zjevení Páně 1912; s. 75).
52

 Ve vlastním dopise se další latinské citace nevyskytují. 

 

2.1.2. Odborné termíny a citáty profesní 

 

• Citace z církevní oblasti lze zaznamenat hned v prvních dopisech absolventa 

bohosloví. V dopise z 20. července 1902 nalezneme hned tři následující: silentium 

(ticho, klid; s. 11) jako termín pro označení období rozjímání a tichých modliteb 

v rámci přípravy na kněžství. Deml zde dále rozvádí své myšlenky, kterými se v době 

„silentia“ zaobíral, srovnává Březinovo slovo básnické i prozaické se slovem kněze. 

Použití latinského termínu je nejen běžné, ale podle mého názoru zároveň svojí 

zvukovou stránkou přímo evokuje úvahy, myšlenky, rozjímání, kterými je toto období 

naplněno.  

• Termín officium je použit ve svém významu povinné modlitby kněžských hodinek 

(denní modlitby církve; s. 11). Latinský termín se užívá v Demlově době zcela běžně 

a nemá zde naprosto žádný příznak. Deml pouze zmiňuje, že při modlitbě kněžského 

„officia“ na Březinu myslí.  

• Výraz servatis servandis (se zachováním toho, co je třeba zachovat; s. 12), 

vysvětluje, vložený v kulatých závorkách, způsob navrácení úplné oddanosti k církvi, 

poslušnosti, bez níž se nevrátí duchovní výše a štěstí lidstva. Použití latiny zde u Demla 

zřejmě vyvolala asociace, neboť toto navrácení spojuje s poměry katolického 

středověku, doby živého latinského jazyka. V heuristické části své práce jsem poukázala 

na to, že asociace hrála v Demlově způsobu práce s textem vždy velkou roli. Použití 

uvedeného výroku mimo jiné toto tvrzení dokazuje.  

                                                 
52

 12. 1. 1912. 
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• V dopise z 2. srpna 1904 je použit termín frater (bratr; s. 34) ve spojení s vlastním 

jménem (frater Daniel Kubis) pro označení novice řádu premonstrátů na Strahově. Zde 

se jedná o použití zcela bezpříznakové, v době napsání dopisu bylo latinské označení 

běžnější než české „bratr“.  

• V přeneseném významu použil Deml výraz Convivium (hodovní společnost; s. 48) 

v dodatku k dopisu z 22. března 1905. Hovoří zde totiž o „tabuli Studia“, pro kterou 

žádá od Březiny darem nějakou jeho práci. Přesvědčuje ho o čistých úmyslech redakce 

Studia, proto zřejmě sahá k výrazu latinskému, jenž působí jaksi vznešeněji, na druhou 

stranu se zmiňuje o samotě Babic, kde redakci zná „jen zvěř“. V tomto spojení působí 

latinský výrok spíše ironicky. Deml ho mohl použít, aby vzbudil Březinovu pozornost, 

možná i částečně soucit s neutěšenou situací, a přiměl ho tak k souhlasu s darováním 

díla k otištění. 

• V dopise ze 7. června 1908 se vyskytuje třikrát termín imprimatur (ať se tiskne; 

s. 66), který se běžně užívá pro povolení publikací k tisku. Zde jde o použití 

bezpříznakové. Deml hovoří o svých překladech, kterým se povolení k tisku 

od brněnské biskupské konzistoře nedostalo a předpokládá, že v nejbližší době ani 

nedostane, zatímco některým jiným autorům jednotlivá díla tisknout povolili.  

• Ve stejném významu je v tomto dopise použit výraz placet (je vhodné, schvaluje 

se; s. 66). Deml se domnívá, že schválení celého díla konzistoř nepovolí ani autorům, 

jimž k několika jednotlivým publikacím udělila „imprimatur“. 

• Ve spojení se zákazem biskupa Huyna týkajícím se četby Florianova překladu 

Zjevení La Saletteského je zde uveden termín sub gravi (pod těžkým hříchem; s. 67), 

který cituje z tištěného zákazu. Termín je užíván běžně při vyslovování přísných 

církevních zákazů. 

• Výraz coram Reverendissimo (tváří v tvář Důstojnému; s. 76) Deml použil v dopise 

z 5. května 1912 ve vztahu k brněnskému biskupovi. Oslovení „reverendissimus“ jako 

takové patří sice mezi běžné výrazy ve spojení s oslovením vyšších církevních 

či akademických hodnostářů, ale v tomto případě působí spíše ironicky a má mírně 

dehonestující zabarvení. Lze tak soudit z kontextu listu, ve kterém Deml informuje 

o zákazu výkonu kněžského povolání uděleného P. Ludvíku Vránovi. Důvodem byl 

otevřený, podle Demlovy charakteristiky „příliš asi otevřený“  dopis biskupovi, ale jako 

první delikt označuje Deml fakt, že Vrána odešel k Josefu Florianovi. Je zřejmé, že 

básník nepovažuje uváděné důvody za relevantní a biskupa, jenž na jejich základě 

suspenzi Vránovi udělil, si příliš neváží. 
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• Pro zákaz výkonu kněžského povolání je tamtéž použit odborný výraz suspensio 

a divinis (zákaz vykonávat úkony moci ze svátosti svěcení), v té době běžně používaný. 

V dopise je uveden jako název hesla v úředním listě Brněnské diecéze. Nemá žádné 

zabarvení. 

• Posledních pět odborných názvů se poněkud vymyká oblasti církevní i umělecké. 

Pocházejí z období, kdy Deml žil již v relativním poklidu v rodném Tasově a věnoval se 

domu a zahradě. Proto nepřekvapí odborné termíny botanické. V dopise z 25. května 

1924 píše o svém zahradničení a ve výčtu zasazených stromů, keřů a květin zmiňuje 

mimo jiné pinus Banksiana (borovice Banksova; s. 134) a uvádí hned čtyři názvy 

vzácných topolů: populus Simonii, Corrierii, Lasiocarpa, Trichocarpa (topol Simonův, 

Corrierův, plstnatoplodý, chlupatoplodý; s. 135). Latinské termíny jsou ve všech pěti 

případech uvedeny pro upřesnění za českým názvem rodovým v závorce. Netřeba 

dodávat, že zde se jedná jako ve většině případů o použití bezpříznakové. Z uvedeného 

výčtu lze usuzovat, že zahradnická činnost byla v této době Demlovým koníčkem. 

Naskýtá se však otázka, zda kněz, jemuž byla odňata možnost vykonávat povolání,  

nevyužil alespoň této příležitosti použít svůj oblíbený latinský jazyk. 

 

2.1.3. Citáty z Písma 

 

Bezpříznakově působí též citáty z Písma, které lze z úst kněze očekávat. V tomto 

výboru z dopisů Březinovi se vyskytují osmkrát. Podle kontextu a témat dopisů soudím, 

že jejich použití je ovlivněno asociací s obsahem dopisu či momentální náladou básníka. 

• V druhé části dopisu z 25. února 1905 reaguje Deml na Březinovu esej Jediné dílo, 

její, tedy vlastně Březinova, slova přirovnává ke slovům Jobovým: plumbi lamina 

sculpantur in silice! (kusem olova jsou vytesána ve skále, podle Jb 19, 24; s. 46). Autor 

chce vyjádřit, jak velice si Březinových slov cení a zároveň obdivuje jeho odvahu stejně 

jako odvahu Joba. Slova z Písma si vybírá patrně asociativním způsobem, připadají mu 

nejvhodnější k charakteristice slov svého přítele a učitele i jeho odvahy tato slova 

a myšlenky zveřejňovat. Latinský text působí podle mého názoru důrazněji tím, že 

Deml vynechává výraz „stilo ferreo“ (železným pisátkem). Olovo, měkký kov, není 

žádným tvrdým nástrojem, ale přesto zanechává ve skále stopy stejně jako slova 

v paměti posluchačů a čtenářů. 



 

24 

• Ihned v následujícím souvětí používá parafrázi z Písně písní: in odore 

un g uentorum tuorum
53

 (ve vůni tvých mastí, podle Pís 1, 1–3). Oznamuje zde svůj 

úmysl věnovat se dílu Březiny, jako to učinil s dílem Bílkovým.
54

 Poeticky tak 

vyjadřuje touhu jít po básníkových stopách, které dává do stejné roviny se stopami své 

vlastní duše. Je to opět jedno z míst, kde Deml zmiňuje jednotu této „trojice“.  

• V dopise z 6. října 1905, který jako celek působí velmi poeticky, sáhl k citátu: Non 

turbetur cor vestrum neque formidet (Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, J 14, 27; 

s. 49),
55

 pomocí kterého dává naději, že po nadcházející zimě přijdou nové jarní dny, 

pravděpodobně příznivější po všech stránkách. 

• Následující citát se objevuje v dopise z 19. ledna 1912, o němž jsem se zmínila již 

v souvislosti s latinskou datací. Citát z Izajáše zde Deml uvedl jako motto na samém 

počátku dopisu: Et commota sunt superliminaria cardinum a voce clamantis et domus 

repleta est fumo. (Is. VI.) (Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům 

se naplnil dýmem. Iz 6, 4; s. 74). Takto znepokojující úvod předznamenává svědectví 

o stavu latinského jazyka; že není právě příznivý, na to Deml upozorňuje. Samotný 

výběr citátu z proroka Izajáše působí jako varování. Citace v latině je použita 

v kontrastu s dalším textem, jejž Deml kritizuje. 

• Další latinské motto nalezneme v dopise z 19. ledna 1912, datovaném také latinsky. 

Tentokrát se jedná o verše z knihy Job: et observati omnes semitas meas, et vestigia 

pedum meorum considerasti (dáváš pozor na všechny mé stezky, zanášíš si každou 

šlápotu mých nohou, Jb 13, 27; s. 75). V dopise píše o obrazech Josefa Váchala
56

 

a o svém překladu z Vidění ctihodné Kateřiny Emmerichové. Domnívám se, že motto 

se nevztahuje k obsahu dopisu, ale k faktu, že Deml dlí ve Vídni, tudíž dopis je jakousi 

zprávou z cest. Jak jsme již zjistili, k asociaci nemá básník nikdy daleko a souvislost 

cestování se stezkami a šlápotami je více než zřejmá. 

• Citace v dopise z 11. září 1912 je lapidárnější: Et hiems erat... (Bylo to v zimě, 

J 10, 22; s. 77). Souvislost je jasná, vždyť autor píše o svém revmatismu, jehož příčinou 

byla zima. Použití latinské citace má podle mého názoru kromě této prvotní souvislosti 

ještě význam zdůraznění faktu, že kromě revmatismu tělesného prožívá básník zároveň 

                                                 
53

 Edice má unquentorum. 
54

 V roce 1904 vyšlo jeho Slovo k Otčenáši Františka Bílka, na které v tomto dopise zřejmě naráží.  
         K dílu Březinovu se dostává později, až v roce 1931 vychází Mé svědectví o Otokaru Březinovi. 

55
 Překlady citátů z Písma uvádím podle Českého ekumenického překladu, Praha: ČBS, 2007. 

56
 Josef Váchal (1884–1969), český malíř, grafik, sochař a řezbář, též spisovatel a básník. 
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„revmatismus“ duševní. Latinský výraz spíše evokuje onen přenesený význam označení 

tělesné choroby pro neblahý duševní stav. 

• Úryvek ze Žalmu 127 Deml cituje hned ve dvou dopisech. Nejprve v dopise 

z 25. října 1921 (s. 124–125) a podruhé v dopise z 21. června 1922 (s. 128). V obou 

případech básník hovoří o svém novém domě v Tasově. V prvním případě je to v době 

stavby střechy, ve druhém je již dům hotový a obydlený. V obou dopisech se Deml 

vrací k okamžiku položení základního kamene, přičemž se mu vybavují slova žalmu: 

Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant eam. 

(Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé, Ž 127, 1). Přítomnost 

na stavbě zřejmě vyvolala potřebu citace zmíněného žalmu, při níž se asociací 

se spojením, které se stalo součástí živých latinských slov, „in vanum“ (nadarmo, 

marně) Deml dostává k vyjádření, že Březina je mu útěchou, a to nikoli marnou, jak 

doufá. 

• V dodatku k nedatovanému dopisu z doby žní se nachází citát z Písně písní: absque 

eo quod intrinsecus latet, uvedený v kulatých závorkách (bez toho, co uvnitř je skryto, 

Pís 4, 3; s. 156), připojený k českému textu aby náš pozdrav v době žní nebyl bez zrna. 

Latinský text zde Deml používá, protože lze aplikovat na danou situaci, poukazuje totiž 

na balíček, v němž posílá jako dárek příteli dýmky s příslušenstvím. Český text 

v citovaném ekumenickém překladu (pod závojem) by se sem nehodil. 

 

2.1.4. Citáty z děl, listů, úředních dokumentů 

 

• Slova biskupa Martina cituje Deml v dopise ze 4. prosince 1908 (s. 71): Domine, si 

populo tuo adhuc sum necessarius, non recuso laborem (Pane, jestliže jsem tvému lidu 

dosud nezbytný, neodmítám práci). Uvažuje zde o pokoře a bázni před Bohem, zda je 

třeba mlčet a veřejně nevystupovat. Světcova slova jsou mu potvrzením toho, že mluvit 

a vydávat se na cesty nemůže být ničím špatným, když je to Labor svatého Martina, jak 

uvádí v dalším spojení s latinským výrazem. Proto se práce literární a vydavatelská, 

o které se v této souvislosti zmiňuje, nemusí chápat jako nedostatečná pokora. Není 

třeba se divit, že kněz sahá ke slovům světce, aby zdůvodnil potřebu své práce 

s jazykem a nutnost svého putování. Tento dopis například posílá z Bystrce u Brna, kam 

se vrátil z Nového Jičína, kde s Florianem zařizoval vydání Hellova rukopisu Člověk. 

Jako v ostatních případech nepovažuje za nutné latinský citát, jenž v textu dopisu 

působí naprosto přirozeně, překládat. 
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• Skutečnost, že Březina latinský jazyk dobře ovládá, uvádí Deml hned na počátku 

dopisu z 31. března 1909 (s. 72), ve kterém mu posílá právě z tohoto důvodu opis 

originálu úředního listu biskupského ordinariátu z Brna s oznámením všem farním 

úřadům o zákazu kněžské funkce Jakuba Demla: Sacerdoti dioecesis nostrae Jacobo 

Deml neque s. missam celebrare neque concionem habere neque ullam functionem 

sacerdotalem (excepta recitatione breviarii) peragere licet. (Knězi naší diecéze Jakubu 

Demlovi není dovoleno slavit mši svatou ani mít kázání ani vykonávat žádnou kněžskou 

funkci, vyjma předčítání breviáře). Citátem básník příteli oznamuje, v jaké se nachází 

situaci. 

• V další citaci úředního listu jde však i o něco jiného. Jedná se o již zmíněný text 

v dopise z 11. června 1911 s latinským mottem a latinskou datací (s.74). Deml ho sám 

uvádí upozorněním, že zmíněný text posílá kvůli tomu, aby Březina posoudil neutěšený 

stav latinského jazyka v současné době. Posloužil mu k tomu úřední list brněnské 

diecéze nazvaný Prohibitio folii periodici ‚Studium‘ (Zákaz periodického listu 

„Studium“) s následujícím zněním:  

Lectio, praenumeratio, detentio, divulgatio, quaecunque praestatio subsidii cuiuscunque sive 

materialis sive spiritualis folii periodici, cui nomen est „Studium Theologie, umění a vědy“, quodque 

nunc editur ab Antonio Ludovico Stříž, in parochia Stará Říše, tum Clero tum laicis sub gravi 

in conscientia prohibetur, ita ut qui notorie et continuo contra supra statuta egerit, si est sacerdos, ad s. 

Missae celebrationem, si vero est laicus, ad s. Communionem admitti nequeat.
57

 

Použití originálu je v takovém případě nutností. Jedná se o velmi suchopárný, strohý  

styl bez elegance a estetického náboje. Ovšem, vzhledem k vývoji administrativního 

stylu do novověku v suchý, text jistá očekávání naplňuje. Z hlediska gramatiky 

a syntaxe je text v pořádku, pouze na jednom místě je snížena srozumitelnost 

hromaděním genitivů (subsidii cuiuscunque sive materialis sive spiritualis folii 

periodici), které působí poněkud neobratně, ale není vyloučeno. Také volba některých 

lexikálních jednotek je bezstarostnější (praestatio, notorie), ale nejedná se o klasickou 

latinu, odpovídá době použití. Demlovi se zřejmě velmi příčil obsah textu, proto se 

kriticky vyjadřuje o latině a potažmo vzdělání církevních hodnostářů, kterým nerad 

podléhal.
58

 

                                                 
57

 Četba, předplatné, uchovávání , rozšiřování, jakékoliv poskytování podpory kohokoliv ať materiální  
         či duchovní periodického listu s názvem „Studium Theologie, umění a vědy“, který nyní vydává  

         Antonín Ludvík Stříž, ve farnosti Stará Říše, jak duchovenstvu tak laikům pod těžkým hříchem  

         ve svědomí se zakazuje, tak kdyby někdo konal obvykle a stále proti výše uvedeným ustanovením,  
          nemůže být připuštěn ke slavení sv. mše, jestliže je kněz, ke sv. přijímání, jestliže je pak laik. 

58
 Toto hodnocení uvádím na základě konzultace s prof. PhDr. Bohumilou Mouchovou, CSc.  

          a PhDr. Janem Kalivodou z Ústavu řeckých a latinských studií na UK FF v Praze. 
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• V dopise ze 7. června 1908 (s. 67) uvádí Deml začátek zákazu četby Florianova 

překladu Zjevení La Salettského: Librum Josephi Florian... (Knihu Josefa Floriana...), 

který vyslovil a nechal vytisknout biskup Huyn. Deml tento zákaz více nekomentuje, 

pouze se Březiny ptá, zda on o něm již ví. 

• V nedatovaném dopise (s. 130) se nečekaně, vzhledem ke kontextu, objevuje citát 

z počátku Rukopisu Královéhradeckého a Zelenohorského: <A> materia instituta porro 

tractatur! (Látka započatá dále se pojednává!) Je umístěno doprostřed líčení zařízení 

nového tasovského domu. Podrobný popis příjemného a útulného prostředí by měl 

Březinu nalákat k návštěvě. Domnívám se, že tento vložený latinský výrok má situaci 

poněkud odlehčit. Jeho použití bylo vyvoláno, jako ve většině podobných případů, 

zřejmě asociací. Vždyť básník „pojednává“ o dalším postupném zařizování domova 

od chvíle, kdy byla započata a později dokončena stavba domu a poté začalo zařizování 

vnitřních prostor. Březina je vlastně celému dílu prostřednictvím  Demlových dopisů 

přítomen. 

• Nepřekvapí, když se v dopise kněze objeví citát z modlitby. V dopise z 26. září 

1926 (s. 153) je to prosba z Litanie ke sv. andělům: A subitanea et improvisa morte..! 

(Od náhlé a neočekávané smrti..!), kterou Deml reaguje na vynález vozů bez koní. 

Pomocí této nedokončené, leč zřejmé prosby o ochranu vyjadřuje autor s lehkou ironií 

svůj negativní postoj k těmto vozidlům. 

 

2.1.5. Názvy děl (jejich částí), tiskovin, dokumentů, institucí 

 

Všechny originální názvy jsou použity bezpříznakově jako věc samozřejmá. Jedná se 

o názvy vžité, které by se většinou nemusely překládat ani adresátům latinským 

jazykem nevládnoucím, natož člověku s patřičnými znalostmi. 

• Název Opera s. Hildegardis (Díla sv. Hildegardy; s. 33) se objevuje  v dopise 

z července 1904,
59

 ve kterém Deml oznamuje, že na návštěvu s sebou zmíněnou knihu 

přiveze. Žádá přítele, aby mu půjčil knihu sv. Mathildy Liber spiritualis gratiae (Kniha 

duchovní milosti; s. 34), jejíž název zmiňuje ještě jednou v dopise ze 7. června 1908 

(s. 66) v souvislosti s udílením povolení imprimatur a placet, uvedených v části 

pojednávající o použití odborných termínů a citací profesních. V tomtéž dopise je 

                                                 
59

 Den není v dataci uveden. 
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uveden název Exodus
60

 (Vyjití; s. 66 a 67), dramatické dílo Demlovo, k němuž povolení 

biskupské Konzistoře v Brně nedostal s odůvodněním, že by svým „nezdravým 

mysticismem“ čtenářům spíše uškodilo. Zde použití latinského názvu autorem evokuje 

souvislost s druhou knihou Mojžíšovou. V nedatovaném dopise (s. 60) nabízí Deml 

k zapůjčení řecko-latinské vydání Dionysia Areopagity Opera omnia (Veškerá díla). 

Zde by působilo použití českého překladu méně vhodně.  

• V již citovaném dopise z 5. května 1912 (s. 76) zmiňuje autor úřední list Acta 

curiae dioecesis Brunensis (Akta kurie Brněnské diecéze) a heslo v nich uvedené: 

Suspensio a divinis: Ludovicus Vrána   (Zákaz vykonávat úkony moci ze svátosti 

svěcení: Ludvík Vrána). Uvádí, že v daném dokumentu se o tomto zákazu dozvěděl, 

a patřičně ho komentuje.
61

 

• Zbývající dva názvy děl patří opět do oblasti umělecké. V prvním případě je to 

název Beethovenova hudebního díla Missa solemnis (Slavnostní mše; s. 90)), kterou 

Deml nadšeně  vyslechl v Rudolfinu, jak sděluje v dopise z 26. června 1913.   

• V nedatovaném dopise, zřejmě z roku 1916 (s. 102), básník hovoří o novém, 

přepracovaném vydání své prvotiny Notantur Lumina (Jsou vidět světla), které vyšlo 

o rok později pod názvem První světla. O několik řádků níže uvádí název knihy 

ve zkratce N. L. 

 

2.1.6. Latinská okřídlená slova 

 

Mnoho výrazů, které jsou známy pod názvem latinská okřídlená slova nebo živá 

latinská slova, přešlo do užívání v běžných národních jazycích, tedy i v češtině. Některá 

z nich (srov. de facto) ani nejsou vnímána jako cizojazyčná. Jejich používání se proto 

jeví téměř ve všech případech jako bezpříznakové, obzvláště u uživatelů s klasickým 

vzděláním. 

• V dopise ze 14. listopadu 1907 (s. 61) Deml komentuje činnost Zemského výboru 

v souvislosti se svou žádostí o podporu, kritizuje byrokracii a jako komentář ke svému 

liknavému přístupu k ní používá výrok: Horribile dictu! (Hrůza o tom mluvit!) 

Na tomto místě latinský výrok působí poněkud komicky a zdůrazňuje tak Demlovu 

kritiku. 

                                                 
60

 DEML, Jakub. Exodus. 1908. Po zamítnutí imprimatur autor dílo uveřejnil téhož roku v nově  

          vzniklé revue Meditace. 
61

 O výrazu suspensio a divinis viz podkapitola 2.1.2. 
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• V dopise z 11. listopadu 1912 (s. 81) informuje básník o svém příjezdu do Prahy, 

kde má nyní žít. Cítí se zde velmi nepříjemně, jako „zajatec“. Praha se mu jeví jako 

moře, z něhož je třeba vyplavat. Pro označení tohoto „moře“ používá název Caput 

Regni, (Hlava království, tj. hlavní město). Pro označení hlavního města je to běžný 

termín, ve spojení s Prahou se používá i v současnosti. V Demlově poetickém popisu 

metropole jako moře je zdobnější než všední české vyjádření. 

• Dosud užívaný výrok summa summarum (výsledná částka, celkem, shrnuto) 

se vyskytuje v dopise z 9. března (s. 108) pro shrnutí, co by si Deml přál z nabídky 

anglických knih, které mu Březina nabízí v zaslaném katalogu. Působí zde zcela 

bezpříznakově. 

• Dalším běžným výrokem je per longum et latum (zdlouha a ze široka) v dopise 

ze 6. července 1919 (s. 109). Autor tak hodnotí vyjadřování Jaroslava Durycha. Týká se 

Durychova zásahu do korespondence Demla s brněnskou konzistoří, který autor blíže 

nevysvětluje, chystá se o něm napsat v příští knize. Není zde cítit žádné citové 

zabarvení, básník chce jen sdělit, že ústní  líčení Durychovo bude mnohem podrobnější.  

Zřejmě dobromyslně naráží na jeho obšírné vyjadřování. 

Poslední okřídlený výrok v tomto výboru z korespondence nalezneme v již 

zmíněném dopise z 25. října 1921 (s. 125), kde Deml používá výrazu in vanum (marně, 

nadarmo), jež se předtím vyskytuje v tomtéž dopise v citátu z Žalmu 127, 1.
62

 

 

2.1.7. Prostá sdělení 

 

Dvě latinská vyjádření z tohoto výboru se mi nepodařilo zařadit do žádné z výše 

uvedených oblastí. Jedná se o prostá sdělení autora. 

• První z nich se nachází v již zmiňovaném dopise z 11.6. 1911 (s. 74), jehož větší 

část je napsána latinsky, neboť kromě datace a motta obsahuje několikařádkový text 

úředního listu. To je zřejmě důvodem, proč Deml použil i pro konstatování v posledním 

odstavci latinu: Cetera per os tempore opportuno audietis (Ostatní uslyšíte ústně 

ve vhodném čase). Vyjádřil se jazykem, který mu vytanul v mysli jako první. 

• Druhý výrok se nachází v dopise z 26. května 1905 (s. 100): Irrepsit autem 

per distantiam vigilatorum. (Vloudila se však pro vzdálenost mezi strážci.) Z kontextu 

vyplývá, že se jedná o mluvnickou chybu v Demlově překladu Slavíka Svatého 

Bonaventury. Autor neuvádí, o jakou chybu jde, pouze se zmiňuje o tom, že ho již 
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 Viz podkapitola 2.1.3. 
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před lety někdo varoval, aby se této chybě vždy vyhnul. Žádá Březinu o opravu onoho 

chybného slova například slovem ježto a vysvětluje, i když neomlouvá, tuto svoji chybu 

množstvím prací a oslabenou pozorností. Je zcela pochopitelné, že v souvislosti 

s překladem textu z latiny použil stejný jazyk i pro svůj výrok o chybě. 

 

2.1.8. Shrnutí poznatků o latinských citacích v korespondenci Demla s Březinou 

 

Když budeme posuzovat uvedené latinské citace v dopisech Otokaru Březinovi 

z hlediska četnosti, zjistíme, že nejvíce jsou zastoupeny odborné termíny a citáty 

profesní, a to celkem sedmnáctkrát. Je to pochopitelné vzhledem k Demlově profesi 

kněze. Na latinu se i v dnešní době pohlíží zejména jako na jazyk katolické církve 

a některé z termínů jsou srozumitelné i pro běžného uživatele a používají se v běžné 

komunikaci. Výjimku z oblasti církevní tvoří pět termínů botanických, opět z oboru, 

ve kterém se latiny mezi odborníky běžně užívá. V osmi případech se 

v této korespondenci  vyskytují citáty z Písma, což u věřícího člověka z křesťanského 

prostředí také nepřekvapuje. U kněze bude samozřejmě znalost hlubší. Devětkrát se zde 

vyskytují názvy děl a jejich částí, tiskovin, dokumentů a institucí. Autor překládal mimo 

jiné díla z latiny, o některých s Březinou komunikoval, proto běžně uvádí jejich 

originální názvy. Také se setkával s označeními církevních institucí a jejich tiskovin 

a dokumentů. Pokud jejich názvy byly latinské, necítil potřebu je překládat, byly 

samozřejmé a vžité. S tím souvisí citáty z děl, listů a úředních dokumentů, vyskytující 

se v dopisech Březinovi celkem sedmkrát. Jako kněz vedl Deml korespondenci 

s církevními nadřízenými, která v jeho době probíhala latinsky, a četl různé úřední 

listiny. Pokud z nich citoval, nemusel adresátovi znalému latinského jazyka text 

překládat. Vždy je lepší originál, předejde se tak možnosti eventuální ztráty nějaké 

důležité maličkosti v překladu. Další citovanou oblastí jsou okřídlená slova, vyskytující 

se zde pětkrát. Mnohá patří i v současnosti k běžně užívaným, přinejmenším 

ve středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané vrstvě uživatelů. Dvakrát jsme se setkali 

s latinskou datací. Ve stejném počtu se vyskytují i prosté autorovy výroky, jeden 

ovlivněný hojnějšími latinskými citacemi v témže dopise, druhý asociací s jazykem 

originálu díla, na který poukazuje.  

Jak jsem předpokládala, Deml žádnou z latinských citací použitých v dopisech 

Březinovi nevysvětluje ani nepřekládá. Je si vědom, že adresát latinský jazyk ovládá 

stejně jako on sám. Také se potvrdilo, že ve většině případů se jedná o použití zcela 
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bezpříznakové, nenásilné, samozřejmé, převážně vyplývající z obsahu sdělovaného 

textu či vyvolané asociací, která hrála v Demlově vyjadřování velkou roli. Pouze 

v jedenácti případech, jak je u každého z nich uvedeno, lze hovořit o použití latinského 

výroku s konkrétním záměrem, buď k vyvolání komičnosti, ironie, odlehčení textu, 

nebo z důvodu kontrastu či zvýraznění. Sem patří i případ latinského výrazu 

jako ozvláštnění poetického popisu. I zde však Deml sahá k latině samozřejmě 

a bezprostředně. Latinské citace nepůsobí nikde rušivě, v textech dopisů se objevují 

stejně plynule jako v mysli autora, který pro vyjádření svých myšlenek sáhne 

bez kalkulu k tomu jazyku, který ho v dané chvíli a situaci napadne, i když základním 

jazykem jeho děl i korespondence je jazyk český. 

 

2.2. Korespondence s Josefem Ševčíkem 

 

Sborník korespondence s Josefem Ševčíkem je prvním svazkem Demlovy 

korespondence, vydávané od roku 2010 do současnosti. Obsahuje 48 dopisů Jakuba 

Demla do Babic a 21 Ševčíkových odpovědí. Zahrnuje období 1904–1911. Během 

těchto sedmi let se básník šestkrát stěhoval a vystřídal pět míst ve farní správě. Dopisy 

jsou uspořádány do oddílů podle jeho místa pobytu. Fara v Babicích se mu stává 

jakýmsi pevným bodem uprostřed jeho neustálého putování z místa na místo. Jeho 

pohyb po Vysočině je důsledkem spolupráce s vydavatelstvím Josefa Floriana ve Staré 

Říši, ale také vzrůstající nedůvěry Demlových církevních nadřízených, kteří ho posílají 

z farnosti do farnosti.
63

 V korespondenci se vyskytuje 62 latinských citací, které jsem 

rozdělila do osmi skupin.  

 

2.2.1. Latinské datace  

 

• Hned první dopis sborníku, jediný psaný v Kučerově, datuje Deml latinsky: 

Transfiguratio 1904 D. N. J. Ch. (Proměnění Pána našeho Ježíše Krista, tj. 6. 8. 1904; 

s. 15). Jak jsem již uvedla v analýze latinských citací v korespondenci Demla 

s Březinou, označování významných církevních svátků latinsky bylo v uvedené době 

běžnou záležitostí, proto z pera katolického kněze nepřekvapuje. A to tím spíš, když 

adresátem je také kněz. Vzhledem k tomu, že je většina datací v Demlově 
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 IWASHITA, Daniela. Vyzvání na cestu. In  Carissime, kde se touláte: Dopisy Jakuba Demla příteli  
        Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha: Dauphin, 2010, s. 7–8. 
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korespondenci v češtině, lze zároveň uvažovat nad tím, zda při použití latiny nesehrála 

určitou roli okolnost, že autor píše dopis v neutěšeném rozpoložení mysli, plný smutku 

z loučení se svým prvním působištěm v duchovní správě v Kučerově a prvním 

nadřízeným, farářem Aloisem Hlavinkou, ke kterému přilnul. Použití milovaného 

jazyka mu může být do určité míry útěchou. 

• Ve třetím dopise oddílu korespondence z Martínkova nalezneme dataci: In Vigilia 

Sancti Bartholomaei A. D. 1906 (Večer před svátkem Svatého Bartoloměje, tj. 23. 8. 

L. P. 1906; s. 33). Jedná se o použití běžné, bezpříznakové. V dopise, ve kterém Deml 

rozebírá postavení básníka a spisovatele ve společnosti, se jiné latinské citace 

nevyskytují. 

 • Mezi dopisy z Bystrce je jedna Ševčíkova odpověď datovaná feria V. infra Oct. SS. 

Angel. Custodum 1908 (pátý den v oktávu svátku svatých andělů strážných, 

tj. 6. 10. 1908; s. 101). Je zajímavé, že Ševčík odpovídá na Demlův dopis datovaný 

česky: na den svatých andělů strážných 1908, tj. 2. 10. 1908. Použití latinské datace 

patrně souvisí s oslovením v latině: Carissime! (Nejdražší!), které Ševčík, jak dále 

uvidíme, s velkou oblibou používá. Latinská datace zde působí přirozeně. 

 

2.2.2. Odborné termíny a citáty profesní 

 

• V dopise z pobytu v Třešti z 26. listopadu 1906 zve Deml Ševčíka ad confessionem 

generalem (ke generální zpovědi; s. 45), k níž se chystá spolu s Florianem do Brna. 

Latinský výraz používá jako farář běžně. Zároveň však může vyjadřovat větší 

významnost a důležitost generální zpovědi na rozdíl od obvyklé zpovědi, ke které 

většina věřících i v době Demlově chodila obvykle jednou až dvakrát do roka. 

• V tomtéž dopise se vyskytuje termín imprimatur (ať se tiskne; s. 45). Deml ho 

používá při prostém sdělení, že konzistoř ono povolení „lze tisknout“ neudělila třem 

z deseti jeho rukopisů.  

• Výraz status deficientiae (stav dočasného zbavení kněžských povinností; s. 53) 

se vyskytuje v dalším dopise z Třešti ze dne 12. prosince 1912. Lapidární latinské 

vyjádření je srozumitelné, z latiny odvozeného českého výrazu deficience se v té době 

běžně užívá, proto není potřeba použít českého delšího vysvětlujícího slovního spojení. 

Deml o deficienci uvažuje jako o schůdnější možnosti než je pro něj nucený pobyt 

v Třešti. 
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• V bystrckém oddíle korespondence v dopise z 12. září 1908 Deml cituje německy 

psaný dopis profesora doktora Augustina Rohlinga, ve kterém je použit výraz sub titulo 

(pod titulem, s. 94) v textu, který zmiňuje schválený spis o lasalettském zázraku. 

Jedná se o bezpříznakové použití. 

• V témže Demlem citovaném dopise se v německém textu nachází výraz imprimatur  

ve spojení s výrazy Congr. Indicis a S. Officii (povolení k tisku kongregace indexu 

a Svatého Stolce). Opět jde o bezpříznakové použití. Text se prostě zmiňuje o spisech, 

které mají či nemají povolení k tisku. 

• Výraz servus Dei (sluha Boží; s. 106) autor použil v dopise ze 7. října 1908, 

psaném v Bystrci. Latinské obrazné označení kněze, jímž sám je, zde klade do kontrastu 

s označeními lokaj biskupský a pes, kterými opravdu není. Domnívá se, že jeho církevní 

nadřízení, kteří po něm vyžadují neustále plnění různých jemu nemilých instrukcí 

a nařízení, se k němu chovají tak, jako by jimi byl. Problém neochoty podřizovat se 

příkazům, dle jeho mínění nesmyslným, zmiňuje Deml v mnoha dopisech různým 

adresátům velmi často. Použitý výraz má podpořit oprávněnost jeho postoje v této 

záležitosti. 

• V bystrckém oddílu, který je ve sborníku nejrozsáhlejší, nalezneme v dopise 

ze 6. listopadu 1908 slovní spojení pro sponsis (pro snoubence; s. 111). Jde o prosté 

sdělení, ve kterém Deml předpokládá, že Ševčík bude sloužit mši pro snoubence v době, 

kdy by si přál pozvat ho k sobě do Bystrce, protože je zaneprázdněn a nemůže 

se zúčastnit svatby v Brně, na kterou je od Ševčíka pozván. Výraz je použit 

bezpříznakově. Mše ve prospěch snoubenců se v Demlově době takto běžně označovala. 

• V dopise Josefa Ševčíka ze 14. prosince 1908 nalezneme vyjádření radosti 

nad úpravou sv. Mechtildy slovním spojením pronášeným na konci mše: Deo gratias! 

(Bohu díky!; s. 119). Použití právě tohoto výrazu svědčí o velké radosti a zároveň 

vděčnosti. 

• V tomtéž oddíle v dopise ze 14. prosince 1908 je použit výraz in confessionali 

(při zpovědi; s. 121) také bezpříznakově. Deml hovoří o názoru jeho zpovědníka 

na zákaz konzistoře psát a překládat. Při zpovědi se mu dostává povzbuzení ke psaní 

i překládání. 

• V Ševčíkově dopise z 23. prosince 1908, v němž odpovídá na Demlův dopis 

z 19. prosince téhož roku, je výraz missa (mše; s. 126). Ševčík sděluje, že příště napíše 

Demlovi, jak krásně vysvětluje Jakub de Voragine mši, význam hodinek a proč jsou 
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oltáře umístěny k východu. Latinský výraz se používal v církevním prostředí zcela 

běžně. 

 

2.2.3. Citáty z Písma 

 

• Ve svém prvním dopise Ševčíkovi z 6. srpna 1904, který jsem již zmínila 

v souvislosti s latinskou datací, oznamuje Deml své přidělení na faru do Babic 

jednoslovným citátem: Adsum. (Tu jsem, Gn 22, 1; s. 15). Deml sice o přeložení 

do Babic sám žádal, aby měl blízko k Březinovi i Florianovi, ale když byl skutečně 

přeložen, byl pro něj odchod z Kučerova velice těžký. Možná chtěl narážkou 

na Abrahama vyjádřit ochotu k obětem, které v nadcházejícím období očekával. 

• Ve fragmentu dopisu z Bystrce z 2. srpna 1908 sděluje Deml, že svému příteli 

posílá darem Voraginovu Zlatou legendu a nabízí mu cokoliv jiného z jeho světského 

království, po čem by zatoužil. V této souvislosti uvádí citát: ...et concupiscet Rex 

decorem tuum (... a Král zatoužil po tvé kráse, Ž 45, 12; s. 91). Zřejmě jde o asociaci 

spojenou s výrazem „toužit“. Vzhledem k tomu, že fragment je přímo za citátem 

po slovech  já pak velmi ...  přerušen, nelze jednoznačně říci, zda autor neměl na mysli 

ještě něco jiného. 

• Rozsáhlý citát z Písma nalezneme v Ševčíkově dopise ze 4. října 1908, v němž 

reaguje na Demlovo sdělení z 29. září téhož roku o tom, že Florian se modlil za jejich 

setkání. Ševčík se modlí na oplátku slovy žalmu:  

Deus exaudi orationem meam ...  Quoniam alieni insurrexerunt adversum me et fortes quesierunt 

animam meam et non proposuerunt Deum ante conspectum suum – In veritate disperde illos. Super 

inimicos meos despexit oculus meus!
64

 (Ž 54, v. 5, 7, 9; s. 98–99). 

Ševčík zvolil uvedená slova žalmu, protože naráží na úředníky konzistoře a další lidi, 

kteří svými nepříznivými slovy, zákazy a příkazy znepříjemňují Demlovi život. Nabádá 

ho, aby na ně nedbal, protože všechno má svůj čas. 

• Stejného problému se týká také již zmíněný dopis ze 7. října 1908, ve kterém Deml 

označuje osobnosti, s nimiž mu konzistoř zakazuje styky
65

 za takové, qui non 

ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri...(kteří se nenarodili, 

jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců... nýbrž narodili se z Boha , J 1, 13; 

                                                 
64

 Slyš moji modlitbu, Bože!... Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha  
          neberou zřetel. - Ve své věrnosti je znič. Pád nepřátel spatřilo mé oko. 

65
 Uvádí mimo Floriana a Ševčíka P. Stellu, sl. Tenorovou, P. Fencla, Ottu Tichého; do jejich  

         společnosti zahrnuje i sebe. 
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s. 104). Autor zde latinským citátem z Písma vyzdvihuje význam svých přátel a lidí, 

kterých si navzdory zákazu konzistoře váží. Jedná se o vyjádření poněkud nadnesené. 

• Ševčík v dopise z 8. ledna 1909 radí Demlovi, aby nebyl smutný a nermoutil se. 

Svá slova odůvodňuje a podtrhuje citátem z žalmu, přičemž přidává v první části slovo 

Tui (Tví), protože verš má vypovídat konkrétně o nepřátelích Demlových: Inimici eius – 

Tui – terram lingent. Dominus virtutem populo suo dabit. (Prach budou lízat nepřátelé 

Jeho – Tví, Ž 72,9; Hospodin dává svému lidu sílu, Ž 29,11; s. 129). 

 

2.2.4. Citáty z děl, listů, úředních dokumentů 

 

• Josef Ševčík cituje ve svém dopise ze 4. listopadu 1908 z Voraginovy Zlaté 

legendy, kterou obdržel darem od Demla, z části De commemoratione animarum 

(O připamatování duší; s. 108)):  

Quia satisfactionem quidem injunctam compleverunt, sed tamen illa poena propter ignorantiam vel 

negligentiam sacerdotis sufficiens non fuit, (o těch praví), in purgatorium descendunt.
66

 

Ševčík uvedený citát dále nekomentuje. Pouze ho uvádí otázkou, zda Demla v této 

části Zlaté legendy něco nepřekvapilo. Předpokládám, že má na mysli zpochybnění 

platnosti svátosti smíření. Zřejmě tento problém předkládá k odborné diskuzi. 

• V dopise ze Staré Říše ze dne 7. února 1911 cituje Deml slova Bernarda 

z Clairvaux: ..., si quid potest peccatoris oratio
67

 (pokud modlitba hříšníka něco dokáže; 

s. 145). Citát připojuje přímo za oslovení, ve kterém Ševčíka nazývá veledůstojným 

Pánem a dobrodincem, zatímco uvedená slova vztahuje na sebe. Chce prokázat příteli 

patřičnou úctu, což zdůrazňuje poukazem na nepatrnou váhu vlastních slov. V dopise 

žádá Ševčíka o zaslání některých svých věcí, které zůstaly v Babicích a které velmi 

potřebuje.  

• Hned v následujícím dopise sborníku z 1. března 1911 uvádí jako motto pod datací: 

Benedic Moravia regem Angelorum, qui sanctos Pontifices gloria ditat beatorum 

(Chval, Moravo, krále Andělů, který obdaroval svaté Velekněze slávou blažených
68

; 

s. 146). Motto patrně souvisí právě s datací, kterou Deml neuvádí číselným datem, 

nýbrž výrazem Popelec 1911, který v něm vyvolal asociaci na Velehrad. S obsahem 

                                                 
66

 Protože splnili sice uložené pokání, přesto však jejich trest nebyl dostačující kvůli nedbalosti či  

         neznalosti kněze, (o těch praví), sestoupí do očistce. 
67

 Z listu Bernarda z Clairvaux Hildegardě z Bingenu. 
68

 Z díla Život Svatých Cyrila a Metoděje Kristiána Gottfrieda Hirschmentzela (1639–1703), spirituála  
         na Velehradě. 
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dopisu nemá žádnou souvislost, jedná se o doprovodný list k povozu, který Deml posílá 

k Ševčíkovi pro zbytek svých věcí. 

 

2.2.5. Názvy děl (jejich částí), tiskovin, dokumentů, institucí 

 

• O názvu De commentatione animarum (O připamatování duší; s. 108)): části 

Voraginovy Zlaté legendy v dopise Josefa Ševčíka jsem se zmínila v analýze předchozí 

skupiny citací. 

• V dopise z 29. září 1908 zmiňuje Deml název svého díla Exodus (Vyjití; s. 97), 

které má vydat samostatně na ručním papíře. Toto dílo jmenuje i v dopisech 

Březinovi.
69

 

• Deml uvádí v dopise psaném v Bystrci ze dne 12. února 1909: Collegio Germanico, 

Roma (v Germánském kolegiu v Římě; s. 133) jako adresu na Josefa Opletala, který 

může Ševčíkovi zařídit odebírání římských novin Akta Apoštolské stolice.  

• V témže dopise se vedle uvedeného českého názvu tiskoviny nachází i název 

latinský Acta Apostolicae Sedis. Deml, který vládne stejně dobře oběma jazyky, použije 

pro označení novin originální název v latině, ale když pak dále vypočítává v českém 

textu dopisu, jaké zprávy příslušné číslo obsahuje, uvádí i název novin v češtině. 

• Ševčík v dopise z 13. února 1909 za poslané číslo novin Demlovi děkuje a uvádí 

pouze zkrácený název Acta (s. 136). 

 

2.2.6. Latinská okřídlená slova 

 

Stejně jako v korespondenci s Březinou, i zde se vyskytují latinská okřídlená slova, 

ve většině případů bezpříznakově. 

•  V dopise z Třešti ze dne 4. ledna 1907 se Deml omlouvá, že nemůže splatit 

Ševčíkovi dluh slovy Mea maxima culpa! (Má největší vina!; s. 57). Tato bohoslužebná 

formule vyznání hříchů při mši přešla do širšího povědomí pro vyjádření omluvy a lze ji 

zařadit mezi okřídlená slova. Svým vztahem k bohoslužbě vyvolává dojem upřímné 

lítosti. 

• Výraz manu propria (vlastní rukou; s. 72) použil autor pro prosté sdělení, že 

vytvořil prozatímní obálku Ševčíkovy knihy o Sant Menrátovi, než zhotoví Florian 

originální. 

                                                 
69

 Viz. podkapitola 2.1.5. Tam jsou i údaje o knize Exodus. 
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• V nedatovaném krátkém sdělení, zařazeném do staroříšského oddílu, psaném patrně 

po roce 1907, v kterém žádá o zaslání pošty, která pro něj přišla do Babic, se Deml 

loučí narážkou na latinské přísloví
70

: pozdravujeme Vás všichni tři, qui facimus 

collegium (..., kteří tvoříme společenství; s. 77). 

• Výraz ex libris (z knih; s. 97), použitý v dopise z Bystrce u Brna z 29. září 1908 je 

zcela běžný. Deml sděluje, že pro něj ono ex libris chystá profesor kreslení Marek. 

• Ve stejném oddílu korespondence, v dopise z 5. listopadu 1908 vyjádřil Deml 

výrazem motu proprio (z vlastní pohnutky; s. 109) skutečnost, že farář Julius Koubek, 

u něhož je v Bystrci kaplanem, mu sám od sebe nabízí, že za něj zaplatí dluh v Třešti 

(450 K). Vzhledem k tomu, že stejný výraz se používá pro označení dokumentů 

vydávaných papežem, působí v tomto spojení ironicky. Deml totiž svého faráře 

podezírá, že si ho takto chce v Bystrci udržet. 

• Josef Ševčík reaguje na Demlův dopis ze 4. února 1909 a vyjadřuje se k jeho sporu 

(ten Deml označuje jako velkou vojnu), který řešil až biskup příslibem přemístění 

Demla z Bystrce. Podle Ševčíka této vojny bylo potřeba k pokoji, k čemuž dodává: 

Nemyslíte - latiníci říkají ain´ – aisne
71

 – že voják je pro boje – a nejen pro parádu 

(s. 132). Zřejmě chce celou situaci poněkud odlehčit vzhledem k tomu, že ho Deml 

ve svém dopise žádá o něco veselého.  

• K celé záležitosti ještě připojuje poznámku, že by napsal: per ardua ad astra
72

 (po 

strmých výšinách ke hvězdám; s. 132), ale již v této době připadá Ševčíkovi toto spojení 

„příliš světské“. Latinskými výrazy chce svého přítele v jeho chmurné náladě potěšit 

a povzbudit. 

• O neutěšené situaci v Bystrci Deml hovoří také v dopise ze Staré Říše, datovaném 

před Zeleným čtvrtkem 1909.
73

. Hodnotí ji jako nutnou k tomu, aby tím, že mu ošklivé 

věci nejsou lhostejné, poznal, že není Bohem opuštěný a dodává: ergo sum! (tedy jsem!; 

s. 141). Výraz dává do uvozovek. Parafrázuje zde Descartův výrok z jeho Počátků 

filosofie: Cogito, ergo sum.  

                                                 
70

 Tres faciunt collegium (Tři tvoří společenství). 
71

 Význam: ‚nemyslíte? opravdu?‘, jde o tvar slovesa aio, první stažený, oba doprovází tázací –ne. 
72

 Výrok připisovaný Senecovi se používá se stejným významem i ve formě:Per aspera ad astra. 
73

 Před 8. 4. 1909. 
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2.2.7. Pozdravy a oslovení 

 

Latinské pozdravy a oslovení se vyskytují převážně v dopisech Josefa Ševčíka. Patří 

k charakteristickým rysům jeho korespondence s Demlem.  

• K nejoblíbenějším oslovením patří beze sporu již zmíněné Carissime! (Nejdražší!), 

kterým Ševčík svého mladého kaplana a posléze i drahého přítele oslovuje celkem 

ve dvanácti dopisech sborníku. Spolu s otázkou: Kde se touláte? (Dopis z 24. července 

1908; s. 84) si je editorky vybraly pro název sborníku. Ševčík latinským oslovením 

vyjadřuje, že je Deml přítelem jeho srdci velmi blízký a drahý. Naskýtá se otázka, zda 

stejné oslovení používá i v korespondenci s jinými osobami, či je má vyhrazeno pouze 

pro vyvolené. Zkoumání Ševčíkovy korespondence by však přesahovalo rámec mé 

práce. Je zajímavé, že Deml Ševčíka oslovuje velice často oslovením stejného významu, 

ale v češtině: např. Drahý, nejdražší, přemilý či milený příteli. 

• V tomtéž dopise se nachází před závěrečnými pozdravy v češtině latinské spojení 

Dominus sit Tecum! (Pán budiž s tebou!; s. 84). Je uvedeno vysvětlením, že se jedná 

o přání k svátku vyjádřené modlitbou. Latinská slova přání, které je zároveň pozdravem 

užívaným v katolické církvi, z úst kněze nepřekvapí. Patrně se mu automaticky vybaví 

v mysli jako první. 

• S církevním prostředím souvisí i pozdrav Cum osculo pacis (S políbením pokoje; 

s. 93, 99, 119 a 126). Tímto liturgickým pozdravením vyjadřuje Ševčík Demlovi 

bratrskou lásku a pokoj, jak to dělali v jeho době účastníci mše při jejím každodenním 

slavení. V dopise ze 4. října 1908 před něj ještě přiřazuje přání Memento mei (Pamatuj 

na mne; s. 99). Vyjádření v latině se lépe hodí k latinskému pozdravu. 

• Na konci dopisu z 8. ledna 1909 toto přání ještě poněkud rozšiřuje: Memento tui 

additissimi. (Pamatuj na svého nejoddanějšího; s. 129). 

• V dopise z 8. listopadu 1908 se Ševčík loučí částí liturgického pozdravu Pax 

Domini! (Pokoj Páně!; s. 113). Vzhledem k tomu, že mezi věřícími je pozdrav vžitý, 

nepovažuje za nutné uvést ho celý.
74

 

• Stejně známá jsou i slova pronášená při pozdravení pokoje při mši: Pax tecum! 

(Pokoj s tebou!; s. 131), která Ševčík použil místo datace své již zmíněné odpovědi 

na Demlův dopis ze 4. února 1909, ve kterém si autor stěžuje na problémy, které nazývá 

vojnou. Přání pokoje, míru se k této tematice velice dobře hodí. 

                                                 
74

 Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi!  
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• Pozdrav Ave Maria! (Zdrávas Maria!; s. 147), který je zároveň začátkem jedné 

ze základních modliteb katolické církve, přidává před své oblíbené oslovení Carissime! 

v dopise z 2. března 1911. Pozdrav nesouvisí s obsahem dopisu, v němž Ševčík 

oznamuje kromě několika událostí běžného dne, že nechal naložit na poslaný povoz 

Demlovy věci. Bude mít spíše vztah k Demlově dopisu, na který reaguje. Jedná se 

o dopis ze Staré Říše ze dne 1. března 1911, uvedený latinským mottem.
75

 Motto 

v latině zřejmě inspirovalo Ševčíka k použití latinského pozdravu a oslovení. 

• V tomtéž dopise nalezneme před závěrečným pozdravem pobídku Oremus 

pro invicem. (Modleme se za sebe navzájem; s. 147). Výrazy v latině tak rámují jinak 

velmi krátký dopis o všedních záležitostech, do jehož blízkosti přinášejí alespoň trochu 

nevšednosti. 

Deml je v užívání latinských pozdravů nesrovnatelně střídmější. V jeho dopisech 

se objevují pouze dvakrát, z toho jen jednou jsou to jeho vlastní slova. 

• 23. ledna 1907 končí svůj dopis slovy: Amicissime Vos amplector (Objímám Vás 

nejvřeleji; s. 60). Je možné, že použití latiny vyvolala předchozí zmínka o latinském 

vydání sv. Mechtildy. Svoji roli zde sehrála i radost, že biskup, s kterým Deml jinak 

nevycházel právě nejlépe, tentokrát uposlechl jeho rady a zakázal bohoslovcům časopis 

Nový život. Pro její vyjádření mu připadala jeho oblíbená latina vhodnější než čeština. 

• Znovu musím zmínit německy psaný dopis profesora doktora  Augustina Rohlinga, 

opsaný v Demlově dopise z 12. září 1908, který do závěrečného pozdravu vkládá 

latinská slova: Memento ad Aram (Pamatuj u oltáře; s. 95). Latinu může  

v dopise evokovat zmínka o lasalettském zázraku. 

 

2.2.8. Latinské zkratky 

 

V celém sborníku jsem objevila pouze jednu běžnou zkratku: etc. (atd.), dvakrát 

za sebou v dopise ze 7. února 1907 (s. 65), v němž Deml podává výčet přátel, kteří mu 

píší. Jednou se vyskytuje na konci složitého souvětí, kterým popisuje vlídné přijetí 

farářem Evermodem Petrů v dopise datovaném před Zeleným čtvrtkem, 

tj. před 8.4. 1909. Použití této zkratky je zcela běžné i v dnešní době. 
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 Podkapitola 2.2.4. 



 

40 

2.2.9. Shrnutí poznatků o latinských citacích v korespondenci Demla s Ševčíkem 

 

V korespondenci s Josefem Ševčíkem tvoří pozdravy a oslovení nejčetnější skupinu, 

vyskytují se zde celkem dvacetpětkrát. Při bližším zkoumání však zjistíme, že téměř 

polovinu z tohoto počtu tvoří oblíbené Ševčíkovo oslovení Carissime!, které je 

zastoupeno dvanáctkrát. Také většina pozdravů pochází z pera Ševčíka, zatímco 

v Demlových dopisech se vyskytují pouze dvakrát, z toho jednou v opise cizího dopisu. 

Uvedené oslovení bylo v prostředí, kde se latina běžně používala, jako je prostředí 

církevní a mezi lidmi s klasickým vzděláním, známým a používaným. Totéž lze říci 

o pozdravech, které vycházejí z liturgie. Vzhledem k tomu, že v uvedené době byly mše 

slouženy v latině, znali je i prostí věřící, nejen kněží. Druhou skupinou, co do počtu 

použitých citací, jsou odborné termíny a citáty profesní. Ševčík i Deml byli povoláním 

kněží, takže bylo možné správně předpokládat, že většina výrazů (sedm z deseti) bude 

pocházet z církevní oblasti. Tři zbylé zastupují jejich další společnou oblast, kterou je 

literatura a vydávání knih. Osmkrát se v korespondenci s Ševčíkem vyskytují latinská 

okřídlená slova, z nichž většina (např. ex libris) je dodnes známá i běžné populaci 

uživatelů. U kněží očekávané citáty z Písma si přečteme celkem pětkrát, třikrát u Demla 

a dvakrát u Ševčíka. Oba znají Písmo v latině, proto necítí potřebu citace překládat ani 

komentovat. Ševčík si dovolí v jednom případě i mírnou úpravu přidáním jednoho 

slova. Ve stejném počtu se zde vyskytují názvy děl či jejich částí, tiskovin, dokumentů a 

institucí. Třemi výroky jsou zastoupeny citáty z děl, datace a zkratky. Je zřejmé, že 

když spolu korespondují dva spisovatelé a překladatelé, objeví se v jejich dopisech 

názvy děl či citáty z nich. Oba také vedli korespondenci s církevními úřady, která v té 

době probíhala latinsky, běžné byly i názvy církevních institucí a tiskovin. Deml 

i Ševčík používali střídavě názvy originální a české. Latinské datace souvisí vždy 

s nějakým církevním svátkem. Čtenář neznalý církevního kalendáře může mít s jejich 

„dešifrováním“ problémy, ale pro kněze té doby byly známé. 

Deml i Ševčík ovládali latinský jazyk velmi dobře, z četnosti použitých latinských 

výrazů je patrné, že to byl dokonce jejich oblíbený jazyk, k němuž měli oba vřelý vztah. 

Ve většině případů se jedná o použití bezpříznakové, vyvolané asociací či souvislostí 

s obsahem sdělení či větší vhodností latinského výrazu. Pouze ve třinácti případech lze 

zaznamenat záměrné použití, buď k vyvolání kontrastu a dosažení ironie či odlehčení 

tématu. Některé výrazy v latině evokují hlubší emoce a hnutí mysli, ať se jedná 

o smutek, radost či vyjádření útěchy. Občas vyjadřují latinské výroky význam, 
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důležitost obsahu nebo úctu. Základním jazykem obou pisatelů je čeština, ale latinské 

citace v jejím prostředí nepůsobí nepatřičně či rušivě. Jejich použití je vždy vhodné 

a přirozené. 
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Závěr 

 

Vzhledem k požadavkům kladeným na rozsah bakalářské práce nebylo možné 

zpracovat excerpta ze všech sborníků korespondence. Na základě analýzy dvou 

uvedených sborníků jsem dokázala, že latinské citace jsou v Demlově korespondenci 

postupem hojným a mají zde svůj nezastupitelný význam. Patří k charakteristice jeho 

vyjadřování, způsobu uvažování, k jeho životu. Jsou důležitým prvkem charakteristiky 

jeho díla. 

Jakub Deml, člověk s klasickým vzděláním působící v církevní oblasti, latinský 

jazyk ovládal stejně dobře jako svůj jazyk mateřský. Jako básník, spisovatel 

a překladatel měl kromě toho velmi kladný vztah k jazyku jako takovému a k latině 

obzvlášť. Odvážím se říct, že byla jeho „srdeční záležitostí“. Nad úpadkem klasického 

vzdělání se velice rmoutil. Svoji lítost nad jejím stavem, byť byla občas vyvolána, jak 

jsem zjistila v analýze, více obsahem sdělení než jeho formou, vyjádřil v mnoha 

dopisech. Protože neměl problém s přechodem z jednoho jazyka do druhého, 

nepovažoval za nutné latinské výrazy a citáty překládat, vysvětlovat či výrazněji 

parafrázovat. Používá je ve většině případů mimovolně, bezděčně, aniž by chtěl 

zapůsobit na čtenáře. Pouze ojediněle využívá v kontrastu s tématem dopisu nebo 

ve spojení s vyjádřením v češtině latinských citací k dosažení ironie, zdůraznění 

či ozvláštnění textu. Klasicky vzdělaní a znalí církevního života byli i oba adresáti 

analyzovaných sborníků. Proto Deml správně předpokládal, že ani oni nepotřebují 

překlady citací. V případě Ševčíka lze konstatovat, že i on latinských citací používá. 

V případě Březiny to nelze zjistit, neboť jeho dopisy nejsou součástí sborníku. Tato 

problematika by si zasloužila dalšího zkoumání. Také by bylo zajímavé analyzovat 

Demlovu korespondenci s rodinou či obecně s lidmi méně vzdělanými, i když Deml se 

po celý život stýkal s lidmi zajímavými, až výstředními, intelektuály, lidmi sečtělými, 

vzdělanými, s kulturními či vědeckými zájmy. 

Vzhledem k povolání autora nepřekvapuje, že zdrojem jeho citací je často Písmo, 

které jako kněz dobře zná a denně používá. Ve většině případů je zapojuje do kontextu 

na místech, která obsahově souvisí s daným citátem či vyjadřují momentální básníkovo 

hnutí. Pouze v několika případech si dovolí menší úpravu či parafrázi textu tak, aby lépe 

odpovídal konkrétní situaci. 

Dalším zdrojem citací katolického kněze je liturgie a církevní administrativa. Oba 

adresáti byli sami s terminologií této oblasti dobře obeznámeni, ale i mezi prostými 
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věřícími té doby se nejednalo o výrazy neznámé. Proto i citace z těchto zdrojů Deml 

zapojuje do kontextu plynule bez zvláštních úvodů, vysvětlivek, poznámek 

a bez překladu. 

Dále Deml čerpá z děl, která buď překládá sám nebo tak činí jeho přátelé, čte je nebo 

připravuje do tisku. V korespondenci s oběma spisovateli a překladateli, i když jeden 

patří k významným osobnostem české literatury, zatímco druhý je spíše neznámý, opět 

nepovažuje za nutné citované texty překládat. 

Překlady nevyžadují ani latinská okřídlená slova, která jsou také zdrojem Demlových 

citací. Tato „živá“ latinská slova překonávají časovou bariéru a používají se v mnoha 

národních jazycích do současnosti, některá i v široké vrstvě běžných uživatelů. Deml 

ani adresáti jeho dopisů překlad těchto výrazů nepotřebovali.  

Jak jsem již uvedla, latinské citace jsou plynule zařazeny do textu, jsou použity 

bezděčně, nejspíš jako výsledek asociace. O spontánnosti svědčí i jejich použití 

formální. Je tomu stejně ve sborníku korespondence s Březinou, který Deml sám vydal, 

i ve sborníku s Ševčíkem ze současnosti. Většina citovaných výrazů a slovních spojení 

je zařazena do textu bez zvláštního označení či zvýraznění. V některých případech, 

většinou u delších citátů z Písma či jiných literárních děl, je citovaný text v uvozovkách. 

Občas je výraz, často název díla, vytištěn kurzívou, což v případě druhého sborníku, jak 

uvádí ediční poznámka, znamená, že se jedná o zdůraznění, tj. větší písmo, podtržení 

nebo barevné zvýraznění. Tato nejednotnost a chaotičnost ve formě citací je důkazem, 

že Deml použití latinských výrazů neplánoval, nepočítal s jejich zvláštním působením, 

důležitou roli v jejich používání hrála spontánnost, asociace, náhoda jako v celém jeho 

životě i díle. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

apod. a podobně 

atd.  a tak dále 

Gn  Genesis 

Iz  Izajáš 

J  Evangelium podle Jana 

Jb  Jób 

K  koruna (označení měny) 

L.P.  léta Páně; roku 

op. cit. opus citatum (citované dílo) 

Pís  Píseň písní 

s.; str. strana 

sv.  svazek 

sv.  svatá 

Ž  Žalmy 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Excerpta 

DEML, Jakub. Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi. Tasov: Jakub Deml, 1933. 

 

 

Latinské datace  

• Ss. Trinitatis 1911 Nejsvětější Trojice (= 1. neděle po Letnicích) 1911; str. 74 

• Vindobonae, feria VI. infra Octavam Epiphaniae 1912 Ve Vídni, v pátek v oktávu 

Zjevení Páně (=12.1.) 1912; str. 75 

 

Odborné termíny a citáty profesní 

• silentium ticho, klid (v rámci přípravy na kněžství); str. 11 

• officium služba, úřad; str. 11 

• servatis servandis se zachováním toho, co je třeba zachovat (ve spojení s důvěrnou 

oddaností církvi); str. 12 

• frater  bratr (v oslovení); str. 34 

• Convivium hodovní společnost; str. 48 

• imprimatur povolení „lze tisknout“; str. 66 – 3x 

• placet je vhodné, schvaluje se; str. 66 

• sub gravi pod těžkým hříchem; str. 67 

• coram Reverendissimo tváří v tvář ctihodnému, důstojnému (vyjádřeno 

superlativem); str. 76 

• suspensio a divinis zákaz vykonávat úkony moci ze svátosti svěcení; str. 76 

• pinus Banksiana borovice Banksova; str. 134 

• populus Simonii, Corrierii, Lasciocarpa, Trichocarpa topol Simonův, Corrierův, 

plstnatoplodý, chlupatoplodý ; str.135 

 

Citáty z Písma 

• plumbi lamina sculpantur in silice kusem olova jsou vytesána ve skále (podle Job, 

29); str. 46 

• in odore unquentorum tuorum  ve vůni tvých mastí; str. 46 

• Non turbetur cor vestrum neque  formidet   Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí 

(J 14, 1); str. 49 
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• Et commota sunt superliminaria cardinum a voce clamantis et domus repleta est fumo

 Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem (Iz 6,4); 

str. 74 

• et observasti omnes semitas meas, et vestigia pedum meorum considerasti dáváš 

pozor na všechny mé stezky, zanášíš si každou šlápotu mých nohou (Job 13, 27); str. 75 

• Et hiems erat bylo to v zimě (J 10, 22); str. 77 

• Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam     

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé   (Ž 127, 1); str. 124 – 125; 

str. 128 

• absque eo quod intrinsecus latet bez toho co uvnitř je skryto  (Pís 4,3); str. 156 

 

Citáty z děl, listů, úředních dokumentů 

• Domine, si populo tuo adhuc sum necessarius, non recuso laborem. Pane, jestliže 

jsem tvému lidu dosud nezbytný, neodmítám práci (slova sv. biskupa Martina); str. 71 

• Labor svatého Martina práce svatého Martina; str. 71 

• Sacerdoti dioecesis nostrae Jacobo Deml neque s. missam celebrare neque concionem 

habere neque ullam funktionem sacerdotalem (excepta recitatione breviarii) peragere 

licet. Knězi naší diecéze Jakubu Demlovi není dovoleno ani slavit mši ani mít kázání 

ani vykonávat žádnou kněžskou funkci (vyjma předčítání breviáře); str. 72 

• Prohibitio folii periodici „Studium“. Lectio, praenumeratio, detentio, divulgatio, 

quacumque praesentatio subsidii cuiuscumque sive materialis sive spiritualis folii 

periodici, cui nomen est „studium Theologie, umění a vědy“, quodque nunc editur 

ab Antonio Ludovico Stříž, in parochia Stará Říše, tum clero tum laicis sub gravi 

in conscientia prohibetur, ita ut qui notorie et continuo contra supra statuta egerit, si et 

sacerdos, ad s. Missae celebrationem si vero est laicus, ad s. Communionem admitti 

nequest.   Zákaz periodického listu „Studium“. Četba, předplatné, zadržování, 

rozšiřování, jakékoliv poskytování podpory kohokoliv ať materiální či duchovní 

periodického listu s názvem „Studium Theologie, umění a vědy“, který nyní vydává 

Antonín Ludvík Stříž, ve farnosti Stará Říše, jak duchovenstvu tak laikům pod těžkým 

hříchem ve svědomí se zakazuje, tak kdyby někdo konal obvykle a stále proti výše 

uvedeným ustanovením, nemůže být připuštěn ke slavení sv. mše, jestliže je kněz, ke 

sv. přijímání, jestliže je pak laik. (úřední list diecéze Brněnské); str. 74 

• Librum Josephi Florian  Kniha Josefa Floriana (jeho překlad knihy Zjevení 

Lasalettské); str. 67 
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• A  materia instituta porro tractatur Látka započatá dále se pojednává   (z názvu 

1. kapitoly RKZ); str. 130 

• A subitanea et improvisa morte..! Od náhlé a neočekávané smrti (vysvoboď nás 

Pane)!   (Litanie ke svatým andělům); str. 153 

 

Názvy děl (jejich částí), tiskovin, dokumentů, institucí 

• Opera s. Hildegardis     Díla sv. Hildegardy; str. 33, str. 66 

• Liber spiritualis gratiae Kniha duchovní milosti (kniha sv. Matildy); str. 34 

• Opera omnia  Veškerá díla (Dyonysia Aeropagity); str. 60 

• Exodus  Vyjití (dílo J. Demla); str. 66, str. 67 

• Acta Curiae dioecesis Brunensis pod heslem Suspensio a divinis: Ludovicus Vrána   

Nařízení kurie Brněnské diecéze pod heslem Suspenze a divinis (=zákaz vykonávat 

úkony moci ze svátosti svěcení); str. 76 

• Missa solemnis Slavnostní mše (Beethoven); str. 90 

• Notantur lumina Jsou vidět světla (básnická sbírka J. Demla z r. 1907); str. 102 

 

Latinská okřídlená slova 

• Horribile dictu Hrůza o tom mluvit; str. 61 

• caput Regni hlavní město (dosl. hlava království); str. 81 

• Summa summarum celkem; výsledná částka; shrnuto; str. 108 

• per longum et latum zdlouha a ze široka; str. 109 

• in vanum marně, nadarmo; str. 125 

 

Prostá sdělení 

• Cetera per os tempore opportuno audietis     Ostatní uslyšíte ústně ve vhodném čase; 

str. 74 

• Irrepsit autem per distantiam vigilatorum Vloudila se však pro vzdálenost mezi 

strážci (chyba v překladu Slavíka); str. 100 
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DEML, Jakub. Korespondence, sv. 1. Carissime, kde se touláte: Dopisy Jakuba 

Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha: Dauphin, 2010. 

 

Latinské datace 

• Transfiguratio 1904, D. N. J. Ch. Proměnění Pána Našeho Ježíše Krista 

(= 6. 8.) 1904; str.13 

• In Vigilia Sancti Bartholomaei A. D. 1906 Večer před svátkem Svatého Bartoloměje 

(= 23. 8.) Léta Páně 1906; str. 33 

• feria V. intra Oct. SS. Angel. Custodum 1908 Pátý den v Oktávu svátku Svatých 

Andělů strážných (= 6. 10.); str. 101 /JŠ/ 

 

Latinské zkratky 

• etc.    a tak dále; str. 65 - 2x; str. 142 

 

Pozdravy úvodní a oslovení 

• Carissime! Nejdražší!; str. 16, 55, 73, 84, 87, 101, 107, 121, 128, 129, 147, 149 

/vždy JŠ/ 

• Ave Maria! Zdrávas Maria!; str. 147 /JŠ/ 

• Pax tecum! Pokoj s tebou!; str. 131 /JŠ/ 

 

Pozdravy závěrečné 

• Amicissime vos amplector. Objímám vás nejvřeleji. str. 60 

•Dominus sit tecum. Pán budiž s tebou. str. 84 /JŠ/ 

• Cum osculo pacis S políbením pokoje; str. 93, 99, 119, 126 /JŠ/ 

• Memento ad Aram Pamatuj u Oltáře; str. 95 

• Memento mei.  Pamatuj na mne. str. 99 /JŠ/ 

• Pax Domini!  Pokoj Páně! str. 113 /JŠ/ 

• Memento tui addictissimi. Pamatuj na svého nejoddanějšího. str. 129 /JŠ/ 

• Oremus pro invicem Modleme se za sebe navzájem; str. 147 /JŠ/ 

 

Odborné termíny a citáty profesní 

• ad confessionem generalem  ke generální zpovědi; str. 45 

• imprimatur povolení „lze tisknout“; str. 45 

• status deficientiae stav dočasného zbavení kněžských povinností; str. 53 
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• imprimatur Congr. Indicis a S. Officii povolení k tisku kongregace Indexu 

a Svatého Stolce; str. 94 

• sub titulo pod názvem; str. 94 

• servus Dei sluha Boží; str. 106 

• pro sponsis pro snoubence  str. 111 

• Deo gratias!  Bohu díky! str. 119 /JŠ/ 

• in confessionali při zpovědi; str. 121 

• missa  mše; str. 126 /JŠ/ 

 

Citáty z Písma 

• Adsum. Tu jsem. (Gn 22,1); str. 13 

• et concupiscet Rex decorem tuum  a Král zatoužil po tvé kráse (Ž 45,12); str. 91 

• Deus exaudi orationem meam. Quoniam alieni insurrexerunt adversum me et fortes 

quesierunt animam meam et non proposuerunt  Deum ante conspectum suum. 

In veritate disperde illos. Super inimicos meos oculus meus. Slyš moji modlitbu, 

Bože. Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel. 

Ve své věrnosti je znič. Pád nepřátel spatřilo mé oko. (Ž 54, 4,5,7,9); str. 99 /JŠ/ 

• qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri kteří 

se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. (J 1,13); str. 104 

• Inimici eius – Tui – terram lingent. Dominus virtutem populo suo dabit. Prach budou 

lízat nepřátelé Jeho – Tví, (Ž 72,9); Hospodin dává svému lidu sílu, (Ž 29,11); str. 129 

 

Citáty z děl 

• Quia satisfactionem quidem injunctam compleverunt, sed tamen illa poena propter 

ignorationem vel negligentiam sacerdotis sufficiens non fuit, /o těch praví/ 

in purgatorium descendunt. Kteří splnili uložené pokání, přesto však jejich trest nebyl 

dostačující kvůli nedbalosti či neznalosti kněze, /o těch praví/, sestoupí do očistce. 

(Voragine, Zlatá legenda); str. 108 /JŠ/ 

• si quid potest peccatoris oratio pokud modlitba hříšníka něco dokáže; str.145 

•Benedic Moravia regem Angelorum, qui sanctos Pontifices gloria dicat beatorum.

 Chval Moravo krále Andělů, který obdarovává svaté Velekněze slávou 

blažených. str. 146 
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Názvy děl (jejich částí), tiskovin, dokumentů, institucí 

• De commemoratione animarum O připamatování duší  (Voragine, Zlatá legenda); 

str. 108 

• Exodus Vyjití (dílo J. Demla); str.97 

• Collegio Germanico Roma v Germánském kolegiu v Římě; str. 133 

• Acta Apostolicae Sedi Akta Apoštolské Stolice (římské noviny); str. 133 /JŠ/ 

• Acta  Akta (zkrácený název tiskoviny); str.136  

 

Latinská okřídlená slova 

• Mea maxima culpa! Má největší vina! str. 57 

• manu propria vlastní rukou;  str. 72 

• qui facimus collegium kteří tvoříme společenství; str. 77 

• ex libris z knih; str. 97 

• motu proprioz vlastní pohnutky; str. 109 

• ain´ - aisne Nemyslíte? Opravdu?; str. 132 /JŠ/ 

• per ardua ad astra po strmých výšinách ke hvězdám; str. 132 

• ergo sum tedy jsem; str. 141 
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Příloha 2: Úryvek z Demlova rukopisu s latinskými citacemi 

 

 

 

Jakub Deml měl velmi úhledný, čitelný rukopis. Části textu zdůrazňoval nejčastěji 

podtržením jako v tomto dopise Josefu Battovi z 10. prosince 1953 (DEML, Jakub. Milý 

pane Josefe B. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2001, s.  36–37). 


