
288 O fakubovi l)emlovi

Jméno Jakrrba f)emla jest neznámo širší obci č|,enáŤslré. Deml
jesť čtyiicát,ník nebo nemá do čt'vŤicítky claleko; napsal také
ňadu knih prrizou i veršem a některé z nich stačily by na to,
za|ož.iLi člor'ěku krásné jméno i v literatuť'e vět,šÍ, neŽ jest česká.
Ale žije na venkově, vydár.á knihy, a knihy i vnějškově krásné,
sv1fm nákladem, dlouho plul také pod nepravou vlajkou katolické
moderny, - a proto neví o něm oficiální literární hist,orie česká.
Jména jeho marně b;'s hledal v lit,erárně historickÝch pŤíručkách.
Má to mnohé v;fhody, alespoů pro Demla: neopisují se z nich
o něm alespoů fráze, nepiemílaji se o něm jalové Íormulky jako
o jeho nešéastnějšich druzích, kteňí mají již na čele nálepku
literárně kritickou. Kclo chce o něm psáti, mrtsí si sám prošlapati
k němu stezku; a to jest krit,ikovi neobyčejně zrlravé. Proto
nepíše se o f)emlovi mnoho _ kritik jest člověk, a lenost a zbabě-
/osl vyznamenává jej často vlce než jiné lidi -, ale co se pÍše,
b vá rozumnější a čestnější, než co se psár'á o jin;fch. Neboé
velmi často píší o Demlovi ne kritikové z profese, n;1ibrž jeho
vznícenější, nadšenější, hlubší a milující ttendíi _ a takoqf
čtenáň mívá k ideálu kritika nejednou b|iže než zmrze|!, pňesy-
cen;i odborník o žlučoq,Ích kaméncích a zkaženém liťerarnim
Žaludku.

Nad Demlovfmi knihami procít,il jsem několilrrát radostnou
zkušenost Pascalovu: hledáš autora a na|ézáš čloaáka, Deml by|
a je kněz, ale v jeho knihách není nic z r,nějšl<ového pŤislrršenství,
nic z vnějškovfch atributrl lrněžství. Ani stopy po ornátech,

kaditelnicích, kadidle, varhanách, monstrancích, po té strašné

mašinerii, která tak dokonale zprotivuje mně t. zv. katolickou

poesii. Jediné, co z n|mohu čisti dnes, jest Deml, a to proto, že

hluví, jedinf z ní, hlasem lidsk1fm, a proto, že ani duchem

a srdcem nemá s nÍ nic společného. Jest člověk hluboce a radostně

věŤící, ale ne církevník, ne obňadník, ne cechovník. Jest kňeséan,

ale to znamená mu: člověk vykoupen1f a spasen;i, duše radostná

a milující, srdce zažehlé světl1fm ohněm.
I)eml rozešel se ne s náboženstvím, avšak s církví, s církevní

hierarchií. Rozešel se proto, aby vydal svědectví pravdě, že dnes
neni možné sloučiti kněze abdsnika v jedné osobě;bylotomoŽné
v dobách dávno nrinul1fch, kdy žila církev opravdově mocn1im
a plesn1fm životem, neni to možné dnes.

Pět íddkťI zabaueno.

Byl a jest věňící; ale to škodí tam, kde vrchnost i bratŤi sami
z v.alné většiny jsou nevěŤící, nevěňicí skutky, praxí životní.
Žádaji se ocl podňízeného kněze ctnosti vojákovy, poslušnost, sub.
ordinace, mechanická nemyslivá strojovost; opravdov1i enthu-
siasm, oprar'dová horlivost o dílo v duchu a pravdě jest nebez-
pečná a činí tě podezňelfm.

I(arakteristické jest, že Deml dostal se do sporu se svou
vrchnosti pro otázku, která vzrušovala mysli našich otcrlv pňed-
večer hnutí husitského: pro otázku, zda jest laikovi užitečno,
aby co nejčastěji pŤistupoval k stolu Páně. Deml pŤisluhoval
svátostí oltáŤní své obci co nejčastěji, mnohem častěji, neŽ bylo
milé jeho vrchnosti církevní, lrterá i v této otázce jako v jinj'ch byla
pro methodu vyhlarlovovací. Deml, naivnÍ zanícené srclce, dítě
kamenité západní }Ioravy obydlené lidem hluboce zbožn;im, ne-
měl smyslu pro voltairovské vtipy své cÍrkevní vrchnosti, a tato
prostnost špatně se mu vyplat,ila.
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Šest íddlďl zabaueno.



Deml jesť nám je dlužen; mat,eriál k němu nalezne čtenáň
v jeho dokulnentárních knihách Rosnička a Pro budoucí nout,níkv
a poutnice.

Dnes nechává drist,ojná hierarchie Demla rra pokoji. Žije ne-
obtěžován jí v nepatrné vesnici Jinošově u Náměště nad osla-
vou - vystňihni si kažclÝ t,ento feuilleton nebo zapiš si adrestr,
allv sis objednal knih u něho -, vydává knihy napsané, a vyclává
je opravdu tak, jako try měl pŤíjmy svého biskupského dobro-
dince, píše knihy nové.

Tíi iádkg zabauehg.

Vrile i k tomu byla u něho dobrá; jen sil se nedostávalo,
a proto nedošlo pŤece k vyvrcholení této kněžské mstv, s níž
mriže na světě již jen soupei-iti literární mstivost, někter;ich mo-
dernistick;ich špeluněk pražsk1Ích. Dristojná hierarchie pocho-
pila posléze - želr, že poněkud pozdě -, že by hanobila jen sebe,
lrdyby pronásledovala drrši té čistoty a básníka té spanilosti,
jaho jest Deml.

Deml jest milostné srdce básnické, zrozené k lásce a radosti,
ale málokomu byla znesnadůována tato jeho pŤirozená riloha
tolik jako Demlovi. Jsou v jeho díle tragické knihy, jako Flrad
smrti a Povídky o smrt,i, které vyt,ryskly z bolesti, že mu byla
znemožIiována tvorba v lásce a radosti. Jako prav;i básník re-
agoval Deml neustále na r'nější popudy, vyrovnávaje jejich zá.
pornost, zloby vnitňními klady lásky, soucitu, něhy. Srdce jeho
dlouho trpíci jest zr]e občt,í halucinací, zrozenych zmuky ne ob-
raznosti, n brž právě cittt; srdcejeho jest zde mučeno pochybanri
cl vítězství lásky, o moŽnosti tvorby v duchu a v pravdě, o bra-
trstvi všeho žijícího. Jsou to knihy pekla nebo lépe očistce , jimž
musí projíti duše, lrLerá chce trvale zakotvit,i v s|{1'5 a kráse;
knihy visionáŤe, jehož zrak jest zbystŤen utrpením tak, že pro.
niká pod pokožku věci a jerlnot,livá rozmetená písmena sklatby
světové skládá ve věty plné hrrizy. A pňece stále a stále cíťíš tu:
smrt jest u Demla poslední ťrtočiště láskv a poslední tajemné její

ospravedlněnÍ. V tom jest briumf básníka, a právě bdsnilta

v Demlovi.
Ani v těchto knihách není zouÍalství. Pravdu má Deml, když

nedávno napsal: ,,Budiž bolestna, budiž i mučena na smrt,

Ó kniho, jediná, Bohem mi pňisouzená družko mého života,
avšak budiŽ podobna mně, dítěli tohoto moravského kraje:
nikdg nebuď smutnať,

A jsou v díle Demlově knihy pňímo slunečné radosti, rozjásané
záŤí čistého dětského zňení, tak hned jeho Pňát,elé, kniha apostrof
kvěťin, která nedávno vyšla v druhém doplněném vydání, ale
zaslorržila by jich alespori deset. Je to jedno z lyrick11?ch arciclěl
české literatury, a té hanby, jsou čtenáŤi literárně vzdělaní, kteŤí
si lichotí domnělou uměleckou vytŤíbenost,í svého vkusu, a ne-
vědí o ní a neznajÍ ji. Vyjíi jinde, pňekládali bychom tu knihu;
že jest napsána česky, čtlo ji několik set čLenáŤťr a prsklo po ní
několik časopisri. Deml jest básnÍk zraku;vidí,to jest pozoruje;
a 1lozoruje, t,o jest čte. ČLe, jak krásně kdesi Ťekl, i z dětsk1fch
záíezt v starÝch lavicích chrámor'ych. Ale nikde není pohled
jeho milostnější než +"am, kde klade se na bylinky, travky, kvě.
tirry polní a lesní a kosí' jejich net;ikavkovitou krásu dotykem
stejně jemn;im, jakfm vypÍjí slunce rosu.

Nyní vydává Deml na radu nikoho menšího neŽ otokara
Bňeziny jakjlsi svťrj časopis ŠIépčje. Čtyrikrát ročně po sešit,ě.
Nejlépe vystihne se jeho ráz slovern: Denik zraku a srdce;,,zraku
na srrlce naroubovaného.., jak ňíkal Rodin. Čteg a vpl;ivá do
tebe cel1f život nejen tohoto člověka, ale i jeho okolí, dnešní mo-
ravské dědiny, dětí, zvíŤat, zajatcti, v obňadné kráse r zn1fch
polních prací, viděn1f jeho tich;im libezn; m zrakem, raněn;im
žízní lásky. Neboť jen takol'é oko moh]o viděti tak ubohého
hrbatého Taliána, jak jej právě vidělo oko Demlovo.

,,Jest, tady ještě jeden Talián, kter1il zašívá šaty, už kolikrát byl
taky u nás, jest malÝ, mlad , hrbatf a hubenjl a velice živě,
sq.im obličejem a hlavně sv;fma očima, mi pňipomíná moji ne-
božku sestru. A pňece toho Taliána nilrdo nebil! Známjeho rocliče
a všechny jeho sourozence, jsou to velicí dobráci, práce jest jim
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292 pŤítelkyní, které se nevnucují, a bohatství katem, jehož nilrdy
nepoznali. IVIají doma také nějaké hospodáňstvíčko, tam někde
u Rivy. Proč se na ně mračibi, proč je podezňívati z nějaké ne-
čist,oty? Ale na tom hrbatém jasně vidim, Že by nemusilo b;fti
politickfch rozdílri mezi národy. Je-li v každém národě někdo
schopen prpěti anebo milovati, proč jím opovrhovat? Proč
raclěji se nepfičinit, aby hrb nebyl utrpením a aby drivěňir,ost
a dětská prostota nebyly hanbou anebo koŤistí? Jsem pňes.t'ěd-
čen, že našeho Taliána krejčího mají zde všichni rádi. Snad kaŽ-
dému jako mně, kdykoli Franceschina 1llenegellihoIvidím, se zdá,
že jest to nějak;i zámoňskf pták, kterému pňestŤelili kŤídlo, a on
s velikfch vfšin sletěl na tuto zem, aby už nikdy se nevznesl.
Jelro chrize jest nápadně rychlá, jeho krok nápadně dlouh1f,
a kráčíJi, stále pravicí kfvá jako veslem. Trupu jako by neměl.
Všechno jeho tělo jest v ramenou a v hlavě. Ruce má bílé a prsty
jemně prodloužené, jistě prodloužené, 'jako by prsty nezbytně
odpovídaly nohám... Atd. atd. Tť.eba čísti ještě následující
stranu 27. Na celf citát nemám, žel, místa.

Ejhle pravou mystiku. Uměni zraku i srdce zahleděti se
v lásce i na nejmenšÍho a pŤetvoňiti jej pro cizího v mythus.

Umělecké pňesÚavby

Spisy Rrlženy Svobodové dostoupily devát,ého svazku, kte-
r;fm jsou rozkošné akvarely z ohrožené vesnice severomoravské
V odlehté dědínč, své doby knih;l objevné nejen látkově, nfbrž
i v;Írazově: v ní zmohutněla popisná síla a nosnost českého slova
jako v žádné jiné z jejích vrstevnic.

Všecky svazky Spis R ženy Svobodové, pokud pŤinášejí
knihy starší, dŤive již o sobě vyrlané, jsou pŤepracovány, a často
pňepracovány podstatně i ve své koncepci. Tak na pňíklad hned
Ztroskotáno, kterému dostalo se nyní názvu Jíuy, panenského
stromu, ,,jemuž z jara, když vyjde první slunce, do listrl se vžene
krev jako do zardívajících se llcí.., změnilo se v celé své osnově:
z elegické básně proměnila se v píseri vít,ězného pňekonání, zho -
kého bezv1ichodného rozčarování v raclostnou jistotu, v poho.
tovost vyrovnati se statečně s kŤivdou a ritiskem nízkosti a pňe-
konati je životn;fm štěstím se mstitelem trrážky KováŤovy.

Jsou literárnÍ kritikové, kterfm se nelíbí tyto pňestavby, kteÍÍ
soudí, že nenl něco takového dovo]eno. Jiní je pŤipouštějí, ale
nevědÍ, jak jich zdtlvodniti. A celkem u většiny bezradnost jako
ve všech základních otázkách, tfkajících se literární tvorby.

Uvádivá se, že takovév1iznamné dílo literární jako Ztrogkotáno
nebo Na písčibé ptldě náleží literárnímu v voji, jehož určity bod
ztělesĚuje, že má své pevné místo v literárních dějinách: iim
že náleží, jednou napsáno, a ne autorovi. Nlyslím, že zde mluví
jen maskované pohodli literárního kritika nebo historika: iemu,
není pochyby o tom, jest mnohem pohodlnější míti pŤed sebou




