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Brásník a prozaik, autor rozsáh|ého, žánrově i hodnotourrlznorodého di|a, iež s" vyznač.,|e,,eilioia"no.ti, dokumentárnostía bás.nickou spontánností. Tato btzprosiiednost se také statazdrojem základního napětí mezi nei,,ou, svět zoúvěrnujícilyričností a prudk.ou., riiočnou pamÍ|etiliostí, s iakou Dem|prosazoval svá politicky reakční stanoviska a s jakou se vyrovnáva|se svfmi osobními a názorovfmi odprirci. zprisouila raké:že Demtovo di|o ie.až otŤesn8 oteviliii, l.""i* subjektivnímsvědectvim o básníkově životě.Jehoiíi..y.ito'y a smys|ovf fondse proievil zv|áště v pňekvapivě nové básnické obraznosti.

Tasov na Moravě, kde se Jakub Deml 20. 8. 1878 narodil a kdev pozdějších letech od r. 192Í až do své ,*'.i 1ro. 2. 196|) žil, je místem,k 
:ě:"Ť. se básník po celj' svťrj život u,"""l. Po gymnazijních studiíchv Tíebíči absolvoval uotroslovecty '"*i;i; Brně a pťrsobil jako knězv niznj'ch vesnicích na Moravě. vívoi mraJeuo autora podstatně ovlivnilopčátelství s o. Biezinou.a spolupráce s J. I.il,i*"*" s nímž vydával ves11e fusi ďetlady katolickfch Áystikr: isouiouÝcn autorťr. NaďÍzenjrrricÍrkevnfui ričady byl Deml p,o ,.,o., .áie"i i 'pi'ovatelskou činnost kárána posléze dán na trval;ll odpočinek. Žil o" .t,^y"n místech Čech, Moravy,krátce i na Slovensku.
Derrrlovo dílo obsahuie veďe poezie, básní v pt6ze apovídek i deníky,kritické n1ojevn eseje, áznamv *"t', p"'"n"i]"té polemik' kázáni,sokolskétivahy, náboženské meditace, or"n"a' 'J.á-"'!ty'"n mystikri ai., ptáce' ježsi většinou vydával vlastním nákladem. Na Demiovy ul'J"r.Jáá.ivtunejsilnější vliv O. Bňezina.. Symbotistická iy.ir." no pňitahovala srnjmi fan-tazijnlmi snov 'mi vizemi, boíatě ,o"oi,,.,t-o...otrazností; zároveř mu všakbyla cizí její abstraktnost a volní konstrukce. DemI směŤoval k prostotěa konkrétnosti, k zintimnění a dramat izo,ani skutečrrosti. Svědčí o tomsoubor básní z let 1907-38 Verše české (|93sjj"'i*" stylizovány jako prostévyprávění s odbočkami 

" |:Y.:9u'rr,i ou'"tí. Ýl.a"é rovině se zde prolínajípi,edstavy vznešené i uan|lnjl bizámil us"a''i,'poaické i triviálrrÍ' tÍanscen-
Í:".í. i zcela osobní, neboé cílem byl.;y;; obraz ,,obnaženého.. sub-'"\}5.'*i se chce pčed čtenáčem 

"*J.'s.*t 
a cel1i...Vrcb9|frn Demlov1im básnickÝm ďtem s.e stata sbírka básnÍ v prÓze -apostrof květin Moji pítitelé (l9l3j. Každákvitko - poďe Demla - skrjvánějaké tajemství, moudrostJ !favd,u' ritěchu, krásu, vj'strahu nebo radua zároveí je obrazem myšlenei a cittr člověka.'Proto basnik květiny oslovujes něhou a láskou a objevuje'v kaŽdé z'nich ffie imaginární dějství, k ně.muž dď podnět buď někte.f 

"""t 
'*ttiiy, 

""il.rc".e 
je vlnzemvnitťnÍhosvěta vnímatele. Jde o kraika o.rou""it}-it.ole', nebfvá ti smutno tam

nahofe v tvém minaretě?..) nebo o rozvinutf obraz, v. němž se prolínaií

piedstavy z rfiznj'ch sfér. Podobnjm zp{rsobem je psána ''kniha lyriky...Miriarn 
(1916)' soubor básní v prÓze, ďďogizovanj'ch scén a piímfch

promluv, obracejicích se k milované ,,sestŤičceo.. Jednotlivé části - iino-
iajná podobenství, symbolistické, mystické rivahy' vzpomínky a nadšeně

za|ykavávyznáni - jsou k sobě volně pňiťazovány bez piesného kompozič-

ního záměru. Z rtvnlch rihlťr se zde odkr.jvá hloubka dětsky něžného

vztahu k člověku i věcem, pokornj'postoj k piírodě a zároveĎ se objevuje

íeště tlumená bolest a zoufalství, jež se nezastieně projevily v autorově
ptÓze.

První Demlovy pt6zy, z nichŽ nejdraznější je Hrad smrti (1912)' isou
stylizovány jako neznámé, náhodou nalezené rukopisy, jež básník kriticky

komentuie, vykládá domněnky i fakta o iejich privodu ap. Jejich torzovitost'
neukončenost je typická pro Demlovo risilí odhďit či alespoĎ upozornit
na skrytá tajemství lidskfch osudťr. Hlavním prostÍedkem se stává ná-
pověď, náznak i pťekvapivost nemotivovanfch náhlfch zvratir; tragickf pocit

života ie zobtazen v riryvcích evokovanj'ch událostí, plnfch děsu' hrťrzy
a strachu. K motivu smrti se Deml znovu vrátil v knize sntr a vzpomínek
Tanec smrti (1914). Fantazijní snové vize v Tanci smrti se prolínají s velmi
konkrétními vzpomínkami na venkovské dětství. Deml se často vrací k rod.
nému kraii a tyto náwaty rizce souvisejí s risilím zpňítomnit ztracenf dětskf
riďv, pčekvapení nad světem, kterf je pln nepoclropitelnjlch vztahŮ.
V pozděiších Demlovj'ch pt6zách, věnovanfch Tasovsku, se objevují
historické reminiscence i národopisné dokumenty a do popÍedí vystupuje
vyprávěčská nehledanost (napi. v kaize Mohyla, |926). Veďe těchto prÓz'
pro něž je typické oslovování &enáče, změny zptrsobu vyprávění' je

v Demlově tvorbě stále pŤítomna pt6za, v níž se imaginace mísí s pamíe-
tem a hďucinace s natrrralistickou otevňenostÍ (Zapomenuté stlětlo, L934).

Rozsáhlou část Demlova díla piedstavují sborníky rťrzn!'ch literárních
žánr , sestavovanfch bez kompozičního zietele (Roniěka' I9L2i Pro bu-
doucí poutní.ky a pouttice, |9L3 aj,). Deml není obievitelem tohoto sloves-
ného ritvaru, inspiroval se částečně deníky francouzského katolického spi-
sovatele Léona Bloye, kterj'v nich usilovď o krajní subjektivaci proievu.
Do knih, iež pŤedstavují v Čechách zcela nov!. žáit,je začléněna oďeslaná
i pčijatá korespondence, deníkové záznamy,ivaby, poznámky, pfepisy snu'
aforismy, meditace, citáty z cizÍch děl, popisy událostí a pčíhod' pňetisky
kritik, básně v prÓze, verše, komentáče ke knibám, pÍeklady, texty dedikací'
glosy atd. Autorovo odváŽné pčesunutí těŽiště tr'orby ke konkrétni lidské
existenci, jež je obiasiiována a popisována z ne|rťrznějších stran, pčedstavuie
v českém písemnictví prudkÝ ritok proti epigonskému piejímání hotovfch
klišé, proti fabulačrrím schématťrm.

Pestrf sled rtrznorodj'ch materiálrl je zvláště charakteristickj'pro šest-
advacetisvazkorrÍ'soubor Šupaje, kterÝ Deml vydal v letech 1917 až L94L.
Z některfch Štepe't i z iady dďších spistr je však zŤejmé, že tendence učinit
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Brísník a prozaik, autor ozsáhtého, žánrově | hodnotourrlznorodého dí|a, iež se vyznaěuie n.liio.a,no.tí, dokumentárnostÍa bás.nickou spon*ánností. Tato btzprosiňednost se také statazdrojem základního napětí mezi nexnou, svět zortvěrRujíci|yričností a prudkou, tÍioěnou pamÍletičiostí, s jakou Demlprosazoval svá po|iticky reakční stanoviska a s jakou se vyrovnávalse svfmi osobními a názorovfmi odprirci. zprisouila také,že Demtovo dí|o ie.až otŤesn8 *"'i!'i., krajně subjektivnímsvědectvim o básníkově životě.Jehoiíi..y.ito'y a smys|ovf fondse projevi! zv|áště v pŤekvapivě nové básnické obraznosti.

Tasov na Moravě, kde se Jakub Deml 20. 8. 1878 naroďl a kd,ev pozdějších letech od t. L92Í aŽ do své ,*".i 1to. 2. 196l) žil, je místem,k 
1*"Ť. se. básník po celj' svťrj život u,"."l. Po gymnazijoích studiÍchv Tiebíči absolvoval uotroslovecty '"*i;i; Brně a pťrsobil jako knězv rťrznfch vesnicích na Moravě. vívoi mraoeno autora podstatně ovlivnilopčátelství s O. Biezinou.a spoluprácé s J. Éio,i"o"m" s nímž vydával ves11é fuši nieklady katolickfch Áystikr: isouiouÝctr autorťr. NaďÍzenfmicírkevnígri ričady byl Deml p,o ,.,o., .áie* i 'pi'ovatelskou činnost kárána posléze dán na trvatf odpočinek. Žil '," .t,^y"n místech Čech, Moravy,krátce i na Slovensku.
Denrlovo dílo obsahuie veďe poezie, básní v pt6ze apovídek i deniknkritické n1ojevn eseje, áznamy s;'i, pamfl;i;ké polemik* kázáai,sokolskétivahy, náboŽenské meditace, or"n"a' 'J.á-"'Ly'"n mystikri aj., ptáce, ježsi většinou vydával vlastním nákladem. Na Demiovy uá'"i"tJ^á,ivtunejsilnější vliv O. Bňezina.. Symbolistická iv.ir." no pčitahovďa svfmi fan-tazijnlmi snov 'mi vizemi, boLatě 

"o-i,,ot-o,,.oura",rostí1 zároveř mu všakbyla cizí její abstraktnost a volní konstrukce. Deml směÍoval k prostotěa kookrétnosti, k zintimnění a dramat izo,Ái skutečnosti. Svědčí o tomsoubor básní z let 1907_38 Verše české (|93ál;"z i'"" 'tyri"*aoyl"t" p.",tevyprávěni s odbočkami 
" |:Y.:9u'o'i ot""tí. vl.a"é rovině se zde prolínajípi,edstavy vznešené i uan.alnj, b-izárnii.'sea,,i,'Á.ucké i trivirítní' transcen-dentnÍ i zcela osobni. neboé cílem byl.;ytvJ obraz ,,obnaženého.. sub-'"\}5.:i se chce p.čed čtenáčerrr;d'"vi, ;;.*k a cel1f,..Vrcb:lnÍrn Demlov1im básnickfm dfleá se stata sbírka básnÍ v prÓze -apostrof květin Moji pÍtitelé (lgli). razoe.kvi*o - poďe Demla _ skrÍvánějaké tajemství, moudrost, !favd,u' ritěchu, krásu, vj'strahu nebo radua zfuoveů je obrazem myšlenek 

" "itt' 
aouet".'proto basnik květiny oslovujes něhou a láskou a objevuje.v kaŽdé z nich ffie imaginarni dějství, k ně-muž dď podnět buď někte.f ^"t 'o'tti"y, 

""iá.rc..e 
je vlnzemvnitiníhosvěta vnímatele. Jde o kraka o.rou."i_í}ii'oleli, neb vá ti smutno tam

nahoňe v tvém minaretě?..) nebo o rozvinutj' obraz, v. němž se prolÍnaií

oiedstavy z rlvnlch sfér. Podobnjm zptrsobem je psána ,,kniha lyriky..
.Miriarn 

(1916), soubor básní v prÓze, ďďogizovanj'ch scén a pňímfch

prornluv, obracejÍcích se k milované ,,sestiičce... Jednotlivé části - jino-

iajná podobenství, symbolistické, mystické rivahy, vzpomínky a nadšeně

zá|yyavavyznáni - jsou k sobě volně pŤiňazovány bez pňesného kompozič-

ního záměru. Z ríur cb rihltr se zde odkďvá hloubka dětsky něžného

vztahu k člověku i věcem, pokornj,postoj k pťírodě a zátovei se obievuie
ještě tlumená bolest a zoufalství, jeŽ se nezastčeně projevily v autorově

ptÓze.
První Demlovy pt6zy, z nichŽ neivj'raznějši je Hrad smrti (1912)' isou

stylizovríny jako neznámé, náhodou nalezené rukopisy, jež básďk kriticky

komentuie, vykládá domněnky i fakta o ieiich ptrvodu ap. Jejich torzovitost,

neukončenost ie typická pro Demlovo risilí odhďit či ďespoĎ upozornit

na skrytá tajemství lidskÝch osudú. Hlavním prostiedkem se stává ná-
pověď, náznak i pfekvapivost nemotivovanÝch náhl ch zvratťr; uagickj'pocit
iivota je zobrazen v riryvcích evokovanj'ch událostí, plnfch děsu' hrťtzy

a srachu. K motivu smrti se Deml znovu wátil v knize sn{r a vzpomínek
Tanec ynrti (1914). Fantazijní snové vize v Tanci smrti se prolínají s velni
konkrémími vzpomínkami na venkovské dětství. Deml se často wací k rod-
nému kraji a tyto náwaty rizce souvisejí s risilím zpÍítomnit ztracenj'dětskf
ridiv, piekvapení nad světem, kterf ie pln nepoclropitelnfch vztahú.
V pozděiších Demlovj'ch pr6zácb, věnovanj.ch Tasovsku, se objevují
historické reminiscence i národopisné dokumenty a do popčedí vystupuie
vyprávěčská nehledanost (napi. v |aize Mohyla, |926). Veďe těcbto prÓz'
pro něž je typické oslovování čtenáňe, změny zp{rsobu vyprávěď' je

v Demlově tvorbě stále pŤítomna pt6za, v níŽ se imaginace mísí s pamfle-
tem a halucinace s naťuralistickou otevňeností (Zaponenuté stlětlo' 1934).

Rozsáhlou část Demlova díla piedstavují sborníky rfrznj'ch literárních
žánr{r, sestavovanfch bez kompoziěního zťetele (Romička, L9L2i Pro bu-
douci poutní'ky a poutnice, 1913 aj.). Deml neď objevitelem tohoto sloves-
ného ritvaru, inspiroval se částečně deníky francouzského katolického spi-
sovatele Léona Bloye, kted v nich usiloval o krajní subjektivaci proidvu.
Do knih, jež pňedstavují v Čechách zcela nov!, žárdr,je začleněna odeslaná
i piijatá korespondence, deníkové záz'aarrry,tvahy, pbznámky, pťepisy snir,
aforismy, meditace, citáty z cizích děl, popisy událostí a piíhod' pfetisky
kritik, básně v prÓze, verše, komentáÍe ke kniMm, pÍeklady, texty deilikací'
glosy atd. Autorovo odváŽné pčesunutí těžiště tr'orby ke konkrétní lidské
existenci' jež je objasiiována a popisována z nejrťrzněiších stran, pčedstavuje
v českém písemnicwí pťudkÝ ritok proti epigonskému pňeiímání hotov!'ch
klišé, proti fabulačním schématťrm.

Pestrj'sled rtrznorodj,ch materiálir je zvláště charakteristick!'pro šest-
advacetisvazkoÚ soubor Šupaje, kter.jl Deml vydal v letech 1917 až l94l.
Z některfch Štepqt i z Íaďy dalších spisťr je však zčejmé, že tendence učinit
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pfedmětem tvorby vlastní osud obsahuie také nebezpečÍ ztráty jakfchkoli
objektivnějších měiítek, což ie zčetelně patrné napň. v aitectr, tae .á ooot
pňedstavil jako ktajní konzervativec a stoupenec reakčnÍch ideologií a poli-
tick5ich koncepcí. Jeho zlobn1i antisemitismus, odpor ke komunistu a do.
konce i k měšťácké demokracii byl piedmětem polerniky jiŽ v období mezi
dvěma světovrmi válkami (zvláště po vydání k,anhy Mé sr'lědectoí o Otokaru
Bžezinotli, l93l); v době okupace však nabyly básníkovy ideologické
pamflety (napč. ve Šupaiul XXW) nového v'.!,znamu, neboť se vtcemene
blížily oficiáIní nacistické propagandě.

Josef DobrovskÝ
/ t75,3-1829/

PÍedstavitel osvícenského vědeckého kriticismu, jazykovědec
a hiirCorik, zak|adate| s|avist.iky. |eho jazykoveaié ario .-ěru|t"i
k upevnění spisovné normy češtiny, jeho studie |iterárněhistíické
a Prozodické a jeho kritika nové ěeské be|etrie i vědy měly
základní v|znam pro formující se obrozenskou |iteraturu.

Naroďl se 17. 8. L753 jako syn jezdeckého poddťrstojnika v Ďarmo-
tech v dnešním Maďarsku. Po pŤestěhování roďčťr do Horšovského Tjnastudovď gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Klatovech. iamse naučil česky a začď se národně určdomovat. V Praze 

"aea 
'toaou"tlatopatnáctilet1i zprvrr filozofii, kde piišel poprvé do styku s osvícensťyrrri

myšlenkami, později bohosloví ; bohoslovické stuďum'i.a"r.""eii p'. 
"'*pdo jezuitského ťádu v Brně. Po zrušení íáda (L773) se vrátil a.o rranndostudoval bohosloví (|776), ale na kněze se dal vj,světit až po d.,"tiletech. Pči studiích verlle latinn Ťečtiny a orientálních jazykrt G;bfeištiněho. r1čil iazykozpytec v. F. Durych) věnovat se zvlášiě -ooiorogi"ty,-

otázkám jazykovědného bádání a kritice biblickfch texťr. V r. l7761e stalvychovatelem synťr hraběte F. A. Nostice, nejvyššího purtrauino v Če.chách. Za jedenáctiletého pobytu v Nosticově rodině se stfkď , |i"a',i'"ipražsklmi osvícenskjmi učenci, zejména s dějepiscem F. rvr.. Pď;l"ma místopiscem J. Schallerem. Roku 1787 pňijal mísio vicedir"tto.", poáe1rektora Generálního semináňe kněžského v Hraďsku ., oto-oíJ",-ta"
učil aŽ do jeho zrušení (1790). Vrátil se znovu do Prahy a zil zai ii uztrvďe v Nosticově rodině jako soukrom učenec a organizátor vědeckéhoruchu (Královská společnost nauk, Vlastenecké muzeum atpJ. Pobyt pie.rušoval 

.častjmi zájezdy po domácích archívech i cestami ao z"ti".,iei(Německo, Itálie, Šqfcarsko), zejména v |. 1792_93 delší studijní *";"na Sever; o ní psal německy ve spisu Literdrní zprdvy z cesty io s"}áino

a Ruska (1796). Pňi cestě z Vtdně do Prahy zemiel 6. |. |829 ve staro-
brněnském klášteňe.

Dobrovskj', stoupenec josefínskfch reforem a osvícenskj' učenec, zabájt|
vědeckou činnost textovou kritikou a historickjm rozborem a o anďytické
metody se opíral pňi všech sv!'ch pracích jazykovědnfch' dějepisnfch i lite-
rárněhistorickfch. Ve své latinské edici Pražského zlomku evangelia
g. Marka (L7?8) zauja| kritické stanovisko k církevní legendě o pÍrvodnlm

evangelistově rukopisu a podepiel názor,že jde ien o mladší opis. Z textové
kritiky vyšel i jeho latinskf spis Co je tťeba opraait a Ungaroaě oydd,nl
Batbínoollch Uěen ch Čech (L779),kterf měl neien opravit chyby vydavatele
R. Ungara, ale i iešit otázku stáií české bible.

Dobrovsk1 se neomezoval jen na starší literaturu. ,,Chtěje znalost nové'
pŤed očima wstevníkri se vyvinující literatury šíňit.., vydávď a veskrze
iam psď vědecké časopisy; první z nich byla Českd literatura na rok 1779.
Tyto německy psané časopisy podávďy zptávy a posudky o nově vycMze-
jících kniMch i všeobecné informace o vědeckém ruchu a univerzitním
ávotě českém. Šitšt iďormačrrí povahu měly pozdější sborďky (Slavtn'

1806-07; Slovanka,1814-15), zebilraitcí uŽ rozlehlejší slavistickou oblast.
Nově vycházející českou i cizí literaturu Dobrovskf vykládal vlastně po
celÍ' život, jednak v pražskfch Pojedrráních Královské společrrosti nauk
a v muzeinÍm časopise, iednak v odborném tisku zahraničním. Po ďlčích
pracích o české literatuie dospěl Dobrovskf k pÍvnímu soubornému dílu
Dějiny ěeshé ťeči a literatzry (německy 1792' 1818). Ukázal tu mj. na
poďebu vycbázet pÍi vytváčení soudobé iazykové a slovesné kultury z po-
znáván1 a využívání kvalit staršÍ, zejména humanistické literámí ťvorby.
S risilím zvj'šit riroveů slovesnj'ch, hlavně básnickfch vÍworťt souvisí jeho

reformní piíspěvek k teorii českého ve e Českd prozÓdie GŤíloha k Pelc-
lovlm Zárkladrim české gramatiky,1795). Dobrovsk!, poznď, že českému
verši odpovídá piirozen!'slovní pÍízvuk, a stanovil základni prozodická pra.
viďa, schopná dát současné poezii spoletrlivf základ. Těmito i jinjmi pra.
cemi se vj'znaurně podílel na vywáŤení klasicistickjlch norem literární tvorby.

PŤi své péči o soudobf spisovnf jazyk doporučovď Dobrovsk1f opfuat
se o ověňenj, juykov!,rizus, zdrlrazĚoval obecnou srozumitelnost' neboť

,,ta je a zťrstane vždy jedinjm ričelem našeho mluveď a psaní... Byl pňe-
svědčen, }g doggyxí|ní nLzká jaryková riroveů kníŽek psanfch pro lid se
mfie pozvednout, budou-li spisovatelé citlivě zacMzet s mateÍštinou. Ve
svj'ch posudcích (napi. spistr Rulíkovfch, Krameriovfch) věnovď kritickou
pozornost jazykovému proievu'a možnosti oživit soudob!, jazyk ze staršího
základu, pŤedevším z doby vďeslavínské. OstŤe odsuzoval barokní jazykové

novotášswí V. Rosy i p}emrštěné brusičství J. V. Pohla a M. Šimka.
V zájmu jazykové a slovesné kultury své doby a zároveů pro piekladatelské
potňeby sestavil se spolupracovníky dvoudí| Nětnecko-česhil slooníh (1802,
1821). v áktadním svém ďle Podrobn mluonice české ieči (něrnecky 1809'
1819) podal soustavnf obraz spisovného jazyka.




