
SMRT JAKUBA 
DEMLA

Ve stfiedu 8. února pfii‰el jsem si do zdej‰í (tfiebíãské)
nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v˘sledek
dvoudenního vy‰etfiování na kardiologickém oddûlení.

– Je tady od vãerej‰ka P. Jakub Deml a je tentokrát ve
stavu velmi váÏném. OkamÏité nebezpeãí dosud nehro-
zí, ale je to váÏné. Nevím, máte-li se za ním hned po-
dívat, snad by bylo lépe aÏ pozdûji…, pfiemítá pfiítel
lékafi – no, ale bûÏte se mu alespoÀ ohlásit…

Vstoupil jsem na práh malého pokojíãku ã. 1, v nûmÏ
básník za sv˘ch léãebn˘ch pobytÛ nejãastûji b˘val, tûs-
ného pokojíku, urãeného pÛvodnû pro jednoho pacien-
ta, av‰ak v stoupajícím pfiílivu nemocn˘ch uÏ dávno
opatfieného dvûma lÛÏky. Hned proti dvefiím spatfiil
jsem jeho hlavu spoãívající na bílé podu‰ce. Víãka mûl
zavfiená a v jeho tváfii byl v˘raz takové únavy, jakou
jsem u nûho je‰tû nespatfiil, aãkoliv uÏ po léta jsem byl
zvykl˘ vídat ho po pfiíjezdu do tfiebíãské nemocnice
unaveného a vyãerpaného. Kolikrát uÏ pfiedtím (je‰tû
v dávné dobû, po smrti Pavly Kytlicové) spatfiil jsem
jeho obliãej velmi zfietelnû modelovan˘ smrtí a jakoby
uÏ vymknut˘ z tohoto Ïivota, a pfiece se vÏdy znovu
vrátil do jeho rytmÛ – na tyto zmûny, mnohdy aÏ pfie-
kotné, jsem byl u nûho uÏ zvykl˘, dávno jsem vûdûl, Ïe
jeho organismus je neobyãejnû promûnliv˘ a pfiekvapi-
v˘, jak se o tom pfiesvûdãili i jeho lékafii, ale co jsem
spatfiil tentokrát, to bylo nûco nového, nûco jiného.

– On nespí, fiekl mi jeho spolupacient, kdyÏ mû vidûl
váhavû stát na prahu a dívat se k jeho lÛÏku.

Udûlal jsem nûkolik krokÛ k tomuto lÛÏku, Jakub
Deml otevfiel oãi a pfiivítal mû slab˘m úsmûvem, ja-
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kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlo-
vûka:

– Vy jste tady?
– Já jsem se vám pfii‰el jenom ukázat, abyste vûdûl, Ïe

o vás vím. Nenamáhejte se, prosím, jak jen vám bude
trochu lépe, já pfiijdu a pak si pohovofiíme. Zatím je-
nom odpoãívejte, hodnû odpoãívejte…

– Po nûkolika je‰tû slovech, uÏ nevím jak˘ch, jsem se
s ním rozlouãil slíbiv, Ïe urãitû pfiijdu.

Dva dni jeho stav zÛstával vcelku nezmûnûn.
V pátek kolem ‰esté hodiny veãerní k nám pfii‰la paní

Tomková, choÈ Dra Tomka, a oznámila mnû, Ïe dÛstoj-
n˘ pán si pfieje se mnou mluvit, abych pr˘ okamÏitû ‰el
do nemocnice, kde je pro mû vystavena zvlá‰tní pro-
pustka, Ïe ho smím mimofiádnû nav‰tívit. Jeho stav pr˘
se po poledni náhle zhor‰il, fiekla paní Tomková, vyÏá-
dal si poslední pomazání a pfieje si s vámi mluvit, nûco
pr˘ o 10. ·lépûjích…

Ihned mû napadlo, Ïe to asi mají b˘t svazky jeho
vybran˘ch spisÛ, jak je uspofiádal pan Timotheus Vo-
diãka, jenom jsem nemohl pochopit, oã tu pfii tom
vlastnû jde. Rychle jsem se oblékl a ‰el do nemocnice
v nastalé uÏ tmû s jasnou pfiedtuchou, Ïe je to má ná-
v‰tûva poslední, obklíãen onou neznámou bázní, jaká
se nás zmocÀuje pfied Ïivotem, kter˘ navÏdy odchází
z této zemû.

Na nemocniãní chodbû mû nikdo nezastavil, potkal
jsem tam jen jednoho lehãího pacienta, kter˘ se pro-
cházel. Byl to pravdûpodobnû pacient, kter˘ byl ubyto-
ván v jednom pokojíku s Jakubem Demlem. ·el jsem
tedy rovnou k tomuto pokojíku. Dvefie byly otevfieny,
zastavil jsem se na prahu, opût jako pfiedevãírem, a
pohlédl k jeho lÛÏku. Jakub Deml spal. Náhle mne pfie-
padl pocit jakéhosi prohloubeného ticha a v tomto
tichu jsem naslouchal jeho tûÏkému oddychování.
V‰iml jsem si, Ïe toto d˘chání zaãíná na kratiãkou
pauzu vÏdy vynechávat. Vzpomnûl jsem si na umírání
své matky pfied 27 lety v téÏe tfiebíãské nemocnici, které



zaãínalo rovnûÏ tímto kratiãk˘m vynecháváním dechu
a v duchu jsem si fiekl, Ïe to mÛÏe trvat nejdéle tak ãtyfii
hodiny. Tento spánek byl zfiejmû hlubok˘, chvíli jsem
váhal, pozoroval a naslouchal, ale ponûvadÏ nebylo
nadûje, Ïe se z nûho probere sám, a ponûvadÏ si v˘slov-
nû pfiál se mnou mluvit, odhodlal jsem se koneãnû
z tohoto spánku jej probudit.

Pfiistoupil jsem z levé strany k jeho lÛÏku (pravá byla
pfiiraÏena ke zdi) a zaãal jsem mu hladit levou ruku, ale
nemocn˘ básník se neprobouzel. Pohládl jsem ho tedy
je‰tû po pravé ruce, naãeÏ on zvolna otevfiel oãi a zfiej-
mû si nemohl uvûdomit, kde je a co je. Zavolal jsem
tedy na nûho hlasitû:

– To jsem já, Milo‰, pfiál jste si se mnou mluvit.
Na tato slova si Jakub Deml okamÏitû uvûdomil, co

je, ale jsa je‰tû v pfiíli‰ teplém spojení se sv˘m snem
povídá mi:

– To jsem rád, Ïe jste pfii‰el. Probudil jste mû z tako-
vého krásného spánku.

A já mu na to:
– Vy je‰tû budete krásnû spát…
A potom jiÏ vpadl do kontextu svého denního vûdo-

mí, z nûhoÏ jej spánek vy‰inul. Do tohoto kontextu,
kter˘ jako Ïiv˘ proud od prvních okamÏikÛ dûtského
sebeuvûdomování v nespoãetn˘ch vlnách, zpûnûních,
bleskovû ‰lehajících záchvûvech i zti‰eních dospûl aÏ do
této chvíle, která byla tak blízka okamÏiku, v nûmÏ mûl
vyústit do vûãnosti. Tento pocit mi jen tak probûhl
tûlem, uvûdomil jsem si jej, aniÏ jsem jej jakkoli formu-
loval – rychle probûhl a utkvûl.

– Vytáhnûte, prosím vás, z noãního stolku papír a
tuÏku, povídá Jakub Deml velmi urãitû a energicky,
i kdyÏ bylo znát, Ïe ho artikulace nûkter˘ch hlásek uÏ
znaãnû namáhá.

Na‰el jsem v zásuvce noãního stolku papír, ale tuÏka
tam nebyla a já jsem pfii sobû také Ïádné nemûl. Odbûhl
jsem do vedlej‰ího pokoje, kde jsem si vypÛjãil tuÏku
od zdravotní sestry, a vrátiv se zpût povídám:
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– Diktujte mi, prosím, a já budu psát.
– Ne, to musí b˘t napsáno mou rukou, fiekl mi na to

Jakub Deml.
Jeho vûdomí bylo aÏ pfiekvapivû jasné, v‰echny jeho

my‰lenky mûly pevnou logickou soudrÏnost, na nic
nezapomnûl, nic se mu nevymklo z otûÏí, aãkoli mlu-
vení mu dûlalo potíÏe. Bylo cítit, Ïe mu na nûãem mi-
mofiádnû záleÏí.

VloÏil jsem nejprve ruku pod pol‰táfi a pokusil jsem
se zvednout jej do polohy vsedû, ale záhy jsem poznal
marnost svého úsilí. Nemûl jsem dost sil, abych ho
zvedl a v této poloze udrÏel, protoÏe on sám nemûl nej-
men‰í síly, aby mnû pfii tom nûjak pomohl. A pro jeho
tûlo by to b˘valo bylo pfiíli‰ bolestivé. Vûdûl jsem, Ïe
v jeho noãním stolku jsou kartonové desky od svazku
dopisních papírÛ, desky, na nichÏ byly napsány adresy
nûkter˘ch jeho pfiátel (vzpomínám si mimochodem, Ïe
tam byl Bedfiich Fuãík, Gitka Prok‰ová a jeden jeho
nedávn˘ polsk˘ pfiekladatel z Var‰avy), vzal jsem tedy
tyto desky, na nû poloÏil papír a drÏel jej co nejpevnûji
pfied jeho hlavou. Na tento papír napsal básník své
poslední fiádky na tomto svûtû. Bylo to sdûlení adreso-
vané jeho netefii, paní Martû Vrbové z Tasova.

Milá Marto,

protoÏe se blíÏí zima mého Ïivota a já uÏ sotva
brzo pfiijedu do Tasova, prosím Tû, po‰li mnû sem
je‰tû v‰echny zbylé rukopisy mé. Profesoru Milo‰i
Dvofiákovi z Tfiebíãe za tím úãelem jsem dal svá
práva a také v‰echny návody, proto mu nedûlej
Ïádné pfiekáÏky.

10. II. 1961 S pozdravy Jakub Deml



Jakub Deml psal tyto fiádky dlouho a pomalu, ruka mu
ãasto umdlévala, musel odpoãívat. KdyÏ je dopsal, zeptal
se mû na datum, které vepsal dolÛ vlevo, pak se pode-
psal a pod svÛj podpis nakreslil je‰tû naposledy ptáãka,
toho ptáãka, kterého tak rád kreslíval do sv˘ch dedikací.

KdyÏ to v‰echno dokonãil, chvíli si je‰tû odpoãal a
potom na mû upfiel pohled a zaãal mluvit:

– Zajeìte co nejdfiív do Tasova, vezmûte si nûkoho
s sebou, koho si vezmete? 

– To je‰tû nevím, odpovídám mu.
– Tedy vezmûte si nûkoho s sebou, zajdûte k Vrbo-

v˘m, ti vám otevfiou dÛm a tam bûÏte do Bfiezinova po-
koje (bylo to nûkdy v této chvíli, co mi zaãal Jakub
Deml tykat), tam najde‰ dfievûnou truhlici, a kdyby
nebyla v tomto pokoji, tedy hledej jinde… V té truhlici
je velká lepenková krabice a v ní jsou svazky m˘ch
sebran˘ch spisÛ (tak jsem tomu aspoÀ rozumûl), váÏí
to dohromady nûjak˘ch pût kilo, ale je tam je‰tû malá
krabice a v ní je smlouva s Vy‰ehradem a Timotheem
Vodiãkou o redigování m˘ch sebran˘ch spisÛ – zkrátka
v‰echno, co najde‰ v té krabici, dej do kufru a pfiivez to
sem a pak to po‰li do Olomouce.

– Panu Vodiãkovi, nebo jeho paní? ptám se ho.
– To je jedno! A teì mi podej z noãního stolku mou

náprsní ta‰ku!
Podal jsem mu tuto ta‰ku a on z ní vytáhl dvû stoko-

runy, které mnû dával na v˘lohy. To jsem samozfiejmû
odmítl a fiekl jsem mu, Ïe rád zaplatím v‰echny v˘daje
s tím spojené. On v‰ak naléhal dál, já opût odmítal,
fiíkal nûco v tom smyslu, jako Ïe mu to stejnû k niãemu
není, já jsem v‰ak ustaviãnû odmítal, aÏ se z toho vyvi-
nul jak˘si souboj, v nûmÏ jsem podlehl, kdyÏ na mû
vysílenû zvolal:

– Prosím tû, nenamáhej mû a vezmi to.
Jedinû kvÛli nûmu a abych jej upokojil, vzal jsem si

velmi nerad jednu z tûch dvou stokorun.
KdyÏ jsem cítil, Ïe je vyfiízeno v‰echno, proã mû volal

a co mi chtûl fiíci, poprosil jsem ho, aby mnû odpustil
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v‰echno, ãím jsem si kdy na tomto svûtû vÛãi nûmu
provinil, a aby mnû dal své poÏehnání. Poklekl jsem
a on nade mnou latinsky pronesl knûÏskou Ïehnací for-
muli, dûlaje pfiitom pravicí znamení kfiíÏe.

Povstal jsem a znovu jsem se podíval na Jakuba
Demla. Tu jsem mûl pocit, jako by se v tom témûfi bez-
mocném tûle celá jeho bytost náhle vztyãila – zaãal pro-
ná‰et namáhavû sice, av‰ak hlasitû a s velk˘m dÛrazem
tato slova:

– Pamatuj, Ïe se na tebe v tomto okamÏiku dívají
Pavla Kytlicová a … (aby si oddechl, uãinil del‰í pauzu,
do níÏ jsem já vpadl: a Otokar Bfiezina – naãeÏ to po
mnû opakoval:) ano, i Otokar Bfiezina se dívá na tebe,
jak tento pfiíkaz splní‰!

V té chvíli je‰tû pevnû doufal, Ïe se doãká mého ná-
vratu z Tasova. Tato jeho víra udrÏovala i ve mnû je‰tû
jakousi jiskfiiãku nadûje, ponûvadÏ jsem vûdûl, Ïe Jakub
Deml ve svém Ïivotû mnohokrát dokázal udûlat, co udû-
lat chtûl, ale na dnû mé bytosti zÛstávalo pfiece jen ne-
potlaãitelné tu‰ení, Ïe se vidíme naposled. A protoÏe
jsem cítil u nûho jisté naléhání a netrpûlivost, abych se
dal co nejrychleji do plnûní jeho pfiíkazu, odhodlal jsem
se k odchodu.

Vzal jsem jeho chladnoucí pravou ruku (a byl tu uÏ
chlad jeho umírání) a na rozlouãenou jsem ji políbil.

Zatím co pí‰i tyto fiádky, vzpomínám si, jak jsem se
jedenkrát (bylo to po vydání Mého svûdectví, kdyÏ se
krom nûkolika málo pfiátel v‰ichni vrhli na nûho), jak
jsem se tenkrát louãil s Jakubem Demlem v jeho tasov-
ském domû. LeÏel tehdy unaven˘ na lÛÏku, a kdyÏ jsem
mu podával ruku, strhl ji prudce k sobû, políbil a skro-
pil sv˘mi hork˘mi slzami, které se naráz vyfiinuly z jeho
oãí. Nikdy ve svém Ïivotû jsem se necítil tak málo
hoden projevu lásky jako tenkráte a snad teprve dnes si
dovedu ponûkud pfiedstavit, jakou váhu mûly a co zna-
menaly tyto jeho slzy.

Políbil jsem jeho pravou ruku, fiekl jsem mu S Pánem
Bohem (tu jsem nejhloubûji pocítil, jak˘ v˘znam mají



tato slova) a odcházeje ohlédl jsem se ve dvefiích, abych
se je‰tû jednou podíval na jeho tváfi. A tu jsem uvidûl,
jak jeho pravice dûlá za mnou je‰tû jednou znamení
kfiíÏe, své poslední knûÏské poÏehnání, které udûlila
v tomto Ïivotû.

KdyÏ jsem druhého rána pfii‰el do nemocnice, fiekla
mi lékafika, která konala sluÏbu na tomto oddûlení, Ïe
Jakub Deml nedlouho po mém odchodu opût usnul
a z tohoto spánku uÏ se nevzbudil. Zemfiel v pátek 10.
února asi o pÛl desáté hodinû veãer, jak mi bylo fieãeno.
Datum jeho smrti na úmrtním oznámení, které vydali
jeho pfiíbuzní a farní úfiad v Tasovû, je tedy mylné.

Jakube Demle, jestliÏe jste zÛstal v Tasovû sám a opu‰-
tûn, bylo to snad proto, Ïe jste tajemn˘m tíhnutím své
bytosti tomu tak chtûl, abyste uÏ pfied ãtvrt stoletím
v jedné své básni (MÛj první sonet) mohl fiíci:

Byl jeden knûz
a matka fiekla dcefii: On je z tûch blahoslaven˘ch,
ktefií musejí umfiít hÛfi neÏ pes…
Ne, neumfiel jste hÛfi neÏ pes, ale umfiel jste blahosla-

venû, anebo umfiel-li jste hÛfi neÏ pes, tedy jen proto,
abyste umfiel blahoslavenû, odcházeje z tohoto svûta
v krásném snu, z nûhoÏ jsem Vás na chvíli probral. Pfiál
jste si bezpochyby umfiít ve svém rodném Tasovû,
ve svém domû uprostfied zahrady, ale nebylo-li splnûno
toto Va‰e pfiání, bylo Vám splnûno pfiání mnohem
závaÏnûj‰í, které jste pronesl hned na zaãátku své ago-
nie: Já jsem katolick˘ knûz a chci b˘t zaopatfien. Va‰e
smrt byla opravdu dobrá, v tradici na‰ich pfiedkÛ,
a klene se jako duha smíru na propastnou krajinou
Va‰eho díla a va‰eho Ïivota. „Moc pûknû jsme to spolu
spravili,“ fiekl mi pan provinciál Pytlíãek, kter˘ Vás za-
opatfioval.
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BudiÏ mi dovoleno uvésti zde v plném rozsahu posled-
ní báseÀ Jakuba Demla, báseÀ, kterou napsal je‰tû po
Triptychu, vydaném jako soukrom˘ tisk k VánocÛm
1960.

Z J E V E N Í

Hvûzda se odloupla nevím jak,
sletûla s nebe do oblak
a zkfiehlá mrazem
padla na zem.

Kletba pfiestala odvûká,
ihned se zmûnila v ãlovûka
a zavfien˘mi dvefimi ve‰la,
jinam ne‰la.

Pod jedinou stfiechu
jako pro útûchu
vla‰tovka se vrátí,
roky se tratí.

Vzdychla si fieka, hnuly se ledy,
snad naposledy
nûkdo se za mne pomodlil.
Kdo to byl?

Zní to i cize,
v praÏádné knize,
není to jméno, leã by se fieklo Velk˘ Dluh.
Byl to duch.



Vidím ho, vidím,
aÏ se stydím,
bûda mi –
jen jako hvûzdu mezi hvûzdami.

Co jen tu hledá
tato tváfi bledá
a podmaÀující?
TûÏko to fiíci.

Pfies v‰echnu muku
vzal jsem mu ruku – 
(nebylo potfieba svûtla)
byla teplá.

A potom zrovna na‰tûstí
mrtvé bylo námûstí
a od shora dolÛ
‰li jsme spolu
a potom dále krajinou,
nemysleli jsme na jinou.

Líc jeho z alabastru,
pfiem˘‰lím jen jak to nastru,
z alabastru byla líc,
já nefiekl víc,
on zas nic.

Myslel jsem, Ïe to dûlá jen z ostychu,
i opakuji potichu:
Má‰ mû opravdu rád?
(v duchu jsem to fiekl kolikrát)
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KdeÏe to jsem, ãi kde jsem to byl,
já jeho oãi pil.
Obliãej jeho kamení,
jenom rty dávají znamení
a fiekl to víc mezi zuby – 
aÈ to zhubí,
fiekl to, jak mûl
a zas se odmlãel.

Bylo to veãer, vlastnû uÏ ráno,
fiekl A N O – 
v plameni.

Nepochybuji, Ïe toto Zjevení bylo zjevením vlastní smrti
Jakuba Demla, jako jím byl onen Host v závûru Tripty-
chu. Zjevením té smrti, která se mu v prÛbûhu dlou-
h˘ch let jeho básnické tvorby tolikrát ukázala a zase
skryla, aby se zase znovu ukázala a opût skryla, která
prostupovala jeho humor i jeho rozhorlení, která si
s ním hrála na schovávanou v nej‰Èastnûj‰ích chvílích
jeho Ïivota podbarvujíc je tragick˘m doprovodem, která
se mu zjevovala v toliker˘ch podobách, aÏ koneãnû
uzrála v rysech blízk˘ch své podobû definitivní, která
mu sv˘mi pfiísn˘mi ústy fiekla své láskyplné ANO. KdyÏ
jsem ho probral z jeho krásného spánku, bylo na nûm
aÏ pfiíli‰ patrno, Ïe nevûdûl, je-li veãer nebo ráno, ponû-
vadÏ v‰echny kontrastní jevy a dûje, o nûÏ se opíráme
pfii rozli‰ování na‰eho ãasu, mu zaãaly vpl˘vat do vûã-
nosti. Toto láskyplné Ano pronesla k nûmu smrt ústy
svého Zjevení, ponûvadÏ on je pronesl k ní, neboÈ, jak
praví Léon Bloy, na‰e svobodná vÛle a BoÏí pfiedurãení
jsou v hloubce jedno a totéÏ. A smrt Jakuba Demla byla
jen dovr‰ením a dotvofiením tohoto ANO.



Toto plamenné Ano pro‰lehuje cel˘m jeho dílem, ja-
ko pro‰lehovalo cel˘m jeho Ïivotem. Zatímco my ko-
lem jsme byli jen jakoby tfiíãtvrÈoví, poloviãní nebo
tfieba jen ãtvrtinoví, on byl vÏdycky úpln˘, nebo, lépe
fieãeno, jeho vÏdycky nûco pfiesahovalo, ãemu sám ne-
mohl staãit. Z této nesoumûfiitelnosti ÏivotÛ vyvstávaly
mnohé konflikty mezi ním a jeho nejbliÏ‰ími pfiáteli.
I kdyÏ metal kolem sebe blesky hlava nehlava, krvácel
pfii tom a umíral na nû jako vãela na bodnutí svého Ïi-
hadla. Bylo to jako ponorná fieka v Bfiezinov˘ch Vigi-
liích :

Ztracená fieka, ze svûtla zfiícená do tmy,
vráÏí tam, zpûnûná, v tisíce slují
a hledá a volá Ïhavého milence svého,
slunce.

Nepochybuji, Ïe toto slunce na‰el ve své smrti, v níÏ se
mu zjevil nejhlub‰í a nejplnûj‰í kontrapunkt jeho Ïivo-
ta. Také jeho obliãej v posmrtné podobû vyrostl do
neb˘valé v˘‰e, pfied níÏ jsme se v úÏasu pozastavovali
v‰ichni, kdoÏ jsme pfii‰li k jeho otevfiené rakvi.

Je-li nejvût‰ím umûním Ïivota umûní dávati a umûní
pfiijímati, nikdo nevládl tímto umûním tak svrchovanû
jako Vy, Jakube Demle. Celá na‰e existence není niãím
jin˘m neÏli ustaviãn˘m pfiijímáním daru Ïivota a jeho
vydáváním, pfiiãemÏ nejhlub‰í pfiíkaz tvÛrãí síly pra-
cující v nás nám tajemnû fiíká, Ïe nejvy‰‰í na‰í povin-
ností je rozmnoÏiti dar Ïivota, kter˘ jsme pfiijali. A to
ãiní Va‰e dílo v mífie vrchovaté. Je tak zalidnûné a tak
Ïivné jako Ïádné druhé básnické dílo v pfiítomné dobû.
Nikdo sv˘m dílem nepotvrdil tolik jako Vy poznání
dne‰ní astronomie, Ïe vesmír se rozpíná, vesmír roste.
Dovedl jste rozdávat mnohem víc, neÏli byli druzí
schopni pfiijímat, ale také jste Ïádal mnohem víc, neÏ
byli schopni dát, a v tom spoãívá tragika Va‰eho díla
a Ïivota, tragika Ïivota poráÏeného, ale ve své poráÏce
vítûznû vstávajícího.
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A nyní mi zb˘vá dopovûdût závûr mého vyprávûní:
jak jsem splnil své poslání v Tasovû.

Vraceje se z nemocnice pfiem˘‰lel jsem, jak to zafiídit.
Byl pátek veãer, na sobotní dopoledne bych sotva nûko-
ho sehnal, aby jel se mnou. KaÏd˘ ãlovûk, pfiipadající
v úvahu, byl v tuto dobu zamûstnán. V sobotu odpo-
ledne autobusy uÏ ani nejezdí. Bylo by snad moÏno
sjednat taxíka, ale taxíky b˘vají rovnûÏ pfiedem zamlu-
veny, stalo se mi pfied nedávn˘m ãasem, Ïe jsem ve
chvíli nutné potfieby taxíka prostû nesehnal. UvaÏuje
takto pfii‰el jsem do na‰í ulice, kde jsem pfied domem
pana inÏen˘ra Kosteleckého, na‰eho blízkého souseda
a mého nûkdej‰ího Ïáka, spatfiil stát jeho nov˘ vÛz. Po
krátké zastávce doma ode‰el jsem ihned k nûmu, kde
jsem vyloÏil tomuto laskavému ãlovûku a jeho paní,
která Demlovo dílo zná a miluje, ãím jsem byl právû
povûfien, a poprosil je, aby mû do Tasova zavezli. Oka-
mÏitû s nejvût‰í ochotou mnû to slíbili a domluvili jsme
se, Ïe druhého dne ve dvû hodiny odpoledne pojedeme.

V smluvenou dobu jsme tedy v‰ichni tfii vyjeli k Ta-
sovu. Byl to den pfiedãasnû prudkého protrÏení jara,
pole byla obnaÏená do temné hnûdi, silnice rozblácené,
nabobtnalé potoky se místy vylévaly z bfiehÛ, na vr‰cích
kolem Pozìatína se v lesích dosud ukr˘valy tenké vrst-
vy snûhu a Oslava pod Vanãí tekla neb˘vale rozmáchlá.
Jedeme-li nûkam vlakem nebo autem, které nefiídíme,
a stojí-li pfied námi nûjak˘ úkol, kter˘ máme splnit,
míváme pocit, jako by nám byl ãas jízdy jaksi nádav-
kem a nezaslouÏenû darován, a mnû taková cesta nalé-
havû pfiipomíná, Ïe lhÛta kaÏdého Ïivota na tomto
svûtû je pfiesnû vymûfiena. Zastavili jsme v Tasovû pfied
domem ã. 27, kde bydlí rodina pana Vrby, manÏela
netefie Jakuba Demla, dcery jeho bratra Antonína. Jí
bylo adresováno sdûlení, které jsem vezl. V tomto do-
mû b˘vala kdysi tasovská po‰ta a Jakub Deml tu bydlel
s paní Kytlicovou v letech 1921 a 1922 u svého bratra
po‰tmistra, neÏ postavili svou vilu v Bosnû. Do tohoto
domu jsem za ním tehdy chodíval z blízké Jasenice.



Vzpomínám si, Ïe v nûm kdysi byl na letním pobytu
i Jaroslav Durych se svou rodinou.

Pfiijala mû paní Vrbová, která chovala svou pravou
ruku v sádrovém obvazu. Zlomila si ji, nem˘lím-li se,
na náledí po cestû z Bosny od str˘ãka domÛ. KdyÏ si
trochu postûÏovala na vûci, které ji trápily, vedla mû za
sv˘m manÏelem do prodejny tasovské Jednoty, jejímÏ
vedoucím je pan Josef Deml, synovec Jakuba Demla,
syn jeho bratra Josefa. Expedovali tam právû úmrtní
oznámení, na nichÏ bylo, jak uÏ jsem se o tom zmínil,
chybné datum. Nemocnice pr˘ jim oznámila smrt
Jakuba Demla teprve v sobotu asi v 9 hodin dopoledne,
a tak pfiedpokládali, Ïe zemfiel toho dne ráno. Nena-
padlo je zeptat se na pfiesnûj‰í hodinu.

Pan Vrba a jeho paní se s námi zakrátko vypravili do
Bosny a ochotnû nám odemkli dÛm Jakuba Demla. Ne-
lze vypovûdût, jakou prázdnotou a opu‰tûností to ãi‰elo
v tomto prostydlém a opu‰tûném domû. V tom domû,
kde to kdysi znûlo pln˘m sluneãním jasem, Ïivotem
tolika pfiátel jakoby ustaviãnû pfiítomn˘ch a pfiedev‰ím
Ïivotem Otokara Bfieziny, kter˘ tu pob˘val obvykle
nûkolik t˘dnÛ v letních mûsících, kde to znûlo tolika
kvûty, plnícími okna domu a jeho zahradu, ale kam se
také slétaly rÛzné noãní pfiízraky vyluzující zvuky tem-
ného, nevraÏivého napûtí, jeÏ nûkdy nebezpeãnû pfiepl-
Àovalo jeho ovzdu‰í! Nebyl jsem v domû Jakuba Demla
témûfi ãtvrt století a ten kontrast mezi nûkdej‰ím jeho
Ïivotem a nynûj‰í úplnou vyprázdnûností dopadal na
mû jako údery jakési bezedné a prapodivné hlu‰iny. Zdi
byly témûfi holé, básník pr˘ v poslední dobû rozdával
své obrazy, regály v knihovnû profiídlé, patrnû rozdával
i knihy, a hlavnû pálil korespondenci a snad i nûjaké
rukopisy.

Po pfiíkr˘ch dfievûn˘ch schodech jsme vy‰li nahoru
a vstoupili do pokoje Otokara Bfieziny. Hned proti dve-
fiím pfied postelí jsme uvidûli dfievûnou truhlici, o níÏ
mluvil Jakub Deml. Její obsah neodpovídal pfiesnû to-
mu, co mi o nûm povûdûl. Pravdûpodobnû utkvûl bás-
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níkovi v pamûti dfiívûj‰í její stav, kter˘ se pozdûji zmû-
nil. Nebyla tam velká lepenková krabice s men‰í krabiã-
kou, v níÏ mûla b˘t smlouva s Vy‰ehradem, n˘brÏ volnû
uloÏené svazky vybran˘ch spisÛ Jakuba Demla, jak je,
jistû se souhlasem autorov˘m, uspofiádal Timotheus
Vodiãka. Byly to zfiejmû ti‰tûné texty, oklepy i rukopisy
zabalené do tuÏ‰ího papíru a pfievázané motouzem
nebo stuhou. Na kaÏdém balíku byla nálepka se sezna-
mem textÛ, které obsahoval. Mûlo to b˘t deset svazkÛ,
v jejichÏ pofiadí v‰ak devát˘ chybûl. Kromû tûch devíti
svazkÛ byly tam uloÏeny je‰tû dvû knihy: Pro budoucí
poutníky a poutnice, objemn˘ to deník z prvního údobí
jeho tvorby, a Mé svûdectví o Otokaru Bfiezinovi. Podle
mého odhadu, kter˘ mi dodateãnû potvrdil pan Vo-
diãka, Mé svûdectví tvofiilo chybûjící devát˘ svazek. Pan
Vrba si poznamenal na papír seznam v‰ech vûcí, které
byly v truhlici a jeÏ mnû vydával, pfiinesl odnûkud kufr,
o nûmÏ mi fiekl, Ïe je majetkem pana Vodiãky, vloÏili
jsme v‰echny vûci do nûho a odvezli do Tfiebíãe. V den
pohfibu jsem pak v Tasovû odevzdal kufr panu Vodiã-
kovi.

Balíky jsem doma neotvíral, prohlédl jsem pouze
desát˘ svazek, kter˘ byl rozdûlan˘, a zjistil jsem, Ïe
v nûm nejsou v‰echny texty uvedené na nálepce. Chy-
bûly texty, které byly v seznamu tuÏkou zatrÏeny, a
v‰iml jsem si, Ïe i v seznamech druh˘ch balíkÛ jsou
pofiadová ãísla nûkter˘ch textÛ podtrÏena. Pan Vodiãka
mi pozdûji napsal, Ïe se v balících se v‰emi texty ne-
shledal, dodávaje k tomu, Ïe Jakub Deml z nich sám
rÛzné texty vytahoval a nûkteré knihy lidem pÛjãoval.

Snad by mohl nûkdo fiíci, Ïe jsem mûl podle litery
dopisu adresovaného paní Vrbové (po‰li mnû v‰echny
zbylé rukopisy) hledat dál v domû a v‰echny nalezené
rukopisy odvézt. JenomÏe Jakub Deml nebyl uÏ v tuto
chvíli na Ïivu, takÏe jemu je uÏ jeho netefi poslat nemo-
hla. Ani jsem tehdy je‰tû neznal jeho závûÈ, kterou pfii-
vezl pozdûji Dr. Du‰an StraÀák z Prahy a v níÏ ãiní dû-
diãkou v‰ech sv˘ch rukopisÛ, napsan˘ch od roku 1958,



paní Marii R. Vodiãkovou. Ale hlavní bylo, Ïe ve sv˘ch
návodech mluvil Jakub Deml jen o té truhlici a jejím
obsahu, o niãem jiném se nezmínil, a myslím si, Ïe by
se byl o tom alespoÀ slovem zmínil, tfiebaÏe to bylo uÏ
nedlouho pfied jeho smrtí a on byl vysílen. Jemu zfiejmû
v té chvíli nezáleÏelo na nûjakém tom rukopise, po nûmÏ
pasou rÛzní sbûratelé, bibliofilové, slídilové a kofiistníci
v‰ech druhÛ a odstínÛ, n˘brÏ na tom, co se má z jeho
díla, zbaveného v‰elijak˘ch efemérností, uchovat jako
Ïivn˘ chléb pro pokolení budoucích. A to v tomto v˘-
boru skuteãnû je, i kdyÏ snad ãas v jeho podobû pro-
vede tu a tam nûjakou drobnûj‰í zmûnu nebo úpravu.

Dochováno v pozÛstalosti.
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