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Úvod 
 

 

Tato práce si stanovila za cíl popsat, jak je v poezii Adama Chlumeckého, katolického 

kněze a příslušníka české katolické moderny, zobrazena autorova reflexe moderní společnosti. 

V této práci jde tedy o zodpovězení otázky, jak tento autor rozumí společenskému prostředí 

doby, ve které žije, jaké problémy moderní společnosti spatřuje a jaká řešení těchto problémů 

autor předkládá. Práce se zabývá poezií Adama Chlumeckého z toho důvodu, protože právě 

tato část jeho tvorby úzce souvisí se stanoveným  zkoumaným cílem. Právě poezii totiž autor 

využil k vyjádření svého poselství, které se moderní společnosti týká.  

Prostředkem k zodpovězení této otázky tato práce využívá analýzy básnické části 

Chlumeckého díla. Analýza jednotlivých motivů jeho poezie a jejich následná komparace 

s tehdejšími postoji církevní hierarchie je pro tuto práci cestou, jak zodpovědět stanovenou 

otázku. 

Nejprve se tato práce zabývá kontextem díla Adama Chlumeckého, v této části jde 

především o to, zasadit autorovo dílo do širších dobových souvislostí, respektive do 

souvislosti s katolickým modernismem a českou katolickou modernou, k níž svou tvorbou 

náleží. Na tomto místě jde především o to, představit hlavní diskutované problematiky, které 

si autorova doba a prostředí klade.  

Následuje samotná analytická část práce, která s využitím analýzy motivů Chlumeckého 

poezie ukazuje samotnou autorovu reflexi moderní společnosti. Hlavní témata autorovy 

poetické části díla, která jsou zároveň cestou k uchopení toho, jak se k moderní společnosti 

autor staví, jsou tyto: sociální otázka, sekularizace a národnostní otázka. Každé z těchto témat 

představuje dílčí kapitolu této práce. 

 

Adam Chlumecký a jeho dílo 

Adam Chlumecký (1854 – 1938), vlastním jménem František Kužela, byl katolický kněz, 

básník, prozaik, protagonista proudu české katolické moderny. Spolupodílel se na Almanachu 
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pod jedním praporem a byl i občasným přispěvatelem do časopisu Nový život. Byl farářem 

v Liptáňi, Dlouhomilově a ve Skrbni, v Arcidiecézi olomoucké. Martin C. Putna jeho dílo dělí 

do dvou zcela různorodých částí. (Putna 1998, s. 318)  

Do první části díla patří Chlumeckého historické romány a povídky. Sem lze řadit jeho 

povídky s tématikou potýkání husitů a katolíků: Historické povídky (1910), Z husitských dob 

(1912) a Povídky (1908). Dále veršované převyprávění pohádek: Pohádka o hloupém Honzovi 

(1882) a Romance o rejdech čertových (1894). Do této části díla spadá i jeho román Adam a 

Eva: Román ze života č. bohoslovce (1897). 

Druhou část díla (dle výše uvedeného Putnova dělení) tvoří poezie, respektive tři 

„výpravné básně“, jak sám Chlumecký tyto své básně v próze nazývá. Pokud jde o formu 

těchto básní, jak Martin C. Putna uvádí, Chlumecký v nich využívá tzv. biblického verše. 

(Putna 1998, s. 318) Do této části díla spadá výpravná báseň Apokalypse Otroků (1881), 

Andělé pyšní (1886) a Evangelium svobody (1896). Právě tato část díla, poetická, je 

předmětem analýzy této práce. V těchto třech dílech lze, co do jejich poselství, nalézt tři 

hlavní tematické celky: sociální otázka, sekularizace a nacionalismus. Těmi se tato práce bude 

postupně zaobírat a bude ukazovat, jak se tato tři velká témata v poezii námi sledovaného 

autora konkrétně promítají. Ačkoliv spolu dějově tyto tři básně nikterak vzájemně nesouvisejí, 

mají společné to, že v nich Adam Chlumecký předkládá svůj pohled na moderní společnost; 

tento autorův pohled si klade tato práce prostřednictvím jeho poezie rozkrýt. 

 

Metoda a analytický postup práce 

Tato práce si stanovila za cíl odpovědět na to, jak Adam Chlumecký reflektuje ve své 

poezii moderní společnost. Cestou k dosažení tohoto cíle je analýza motivů autorovy poezie, 

respektive tří výpravných básní Adama Chlumeckého, kterými jsou Apokalypse otroků, 

Andělé pyšní a Evangelium svobody. Tato práce v souvislosti s provedenou analýzou 

pojmenovala vzhledem k stanovenému cíli tři hlavní motivy, které Chlumeckého poezií 

prostupují – sociální otázka, sekularizace a národnostní otázka; těmito třemi motivy se bude 

tato práce postupně zabývat ve třech odpovídajících částech.    

Úkolem analytické stránky této práce bude tedy přiřadit k těmto třem hlavním tématům 

odpovídající pasáže z autorova básnického díla. Každý z těchto tří hlavních motivů (témat) 

Chlumeckého poezie, byl v souvislosti s obsahem analyzovaných výpravných básní rozčleněn 
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do jednotlivých podtémat a dále srovnáván s tehdejším církevním učením. Jde o motivy, 

které, vyplynuly z autorovy poezie tím způsobem, že se k nim autor opakovaně vrací, a vždy 

je v nové podobě opakovaně projednává. 

Pro téma sociální otázky to jsou následující podtémata: situace před příchodem změn, 

propast mezi bohatými a chudými, soukromé vlastnictví, pracovní podmínky, daně a dluhy, 

ohroženost mravního života a dělnické organizace. Jelikož je Evangelium svobody v mnohých 

pasážích poměrně značně inspirováno encyklikou Rerum novarum jsou právě jmenovaná 

podtéma v oddíle zabývajícím se sociální otázkou společná pro obě díla. Pokud jde o podtéma 

ohroženosti mravního života, autor o něm pojednává i v mnohých pasážích v Andělech 

pyšných a Apokalypse otroků. 

Pro téma sekularizace to jsou tato podtémata: problematika různého pojetí svobody, 

odpadu od víry, vztah pokroku a náboženství a Chlumeckého postoj k církvi a jejímu učení. 

Tématika svobody se objevuje převážně v Evangeliu svobody, a to již v pasážích uvádějící 

celé dílo a autorovu dobu a prostředí. Vztah pokroku a náboženství je úzce spojen s dějem 

básně Andělé pyšní. Autorův postoj k církvi lze pak sledovat explicitně ve všech třech 

zkoumaných básních. 

V oddíle zabývajícím se národnostní otázkou rozlišuje práce tato podtémata: nacionalismus 

jakožto nebezpečí pro náboženství, motiv nesvobodných národů, národních jazyků a 

problematika zbrojení. Autor se v Apokalypse otroků zabývá problematikou utlačovaných 

slovanských národů a za zlepšení jejich situace se v tomto díle přimlouvá, zároveň zde však 

odmítá přílišný nacionalismus jako nebezpečí pro křesťanskou víru. Autorovy představy o 

národech a jejich úloze jsou zakotveny rovněž v Evangeliu svobody, v pasážích kde 

představuje své vize ideálního světového uspořádání. Motivy zbrojení vycházejí rovněž z této 

básně, z pasáží kde hrdinové této básně cestují Evropou. 

Analýza těchto právě uvedených motivů Chlumeckého poezie dává tato práce do 

souvislostí s tehdejším církevním učením, společenským a historickým kontextem, popřípadě 

dalšími autorovými předlohami, které jej inspirovaly. Práce se tedy bude zabývat tím, jak 

s těmito jednotlivými motivy Chlumecký ve své poezii pracuje, jaký k nim zaujímá postoj, 

jaké problémy v souvislosti s nimi vnímá a jaká navrhuje řešení těchto problémů. Práce má 

ambici také ukázat kde se Chlumecký s církevním učením shoduje, popřípadě kde už jde 

mimo jeho rámec.  
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Metoda práce tedy spočívá v přiřazení odpovídajících pasáží zkoumaných básní 

k uvedeným tématům a podtématům. Autorovu poezii v podobě přímých citací, parafrází či 

abstrahovaných sdělení konfrontuje tato práce s pasážemi encyklik, církevních dokumentů či 

dalších děl, na které odkazuje, vztahuje se k nim či s nimi jiným způsobem souvisí. Metoda 

tímto způsobem umožňuje komparaci názorů autorových s církevními a dalšími stanovisky.  
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Dílo Adama Chlumeckého v souvislostech 
 

Katolický modernismus 

Předmětem následujících kapitol je představit problematiku katolické moderny, kontext 

světového katolického modernismu a přiblížit jejich cíle a projevy. Cílem je nyní zasadit dílo 

Adama Chlumeckého, jakožto protagonisty české katolické moderny, do širších souvislostí. 

Katolický modernismus je proud nejednotný a má i široký záběr pokud jde o jeho cíle. Značně 

se lišil co do své náplně napříč národy. (Putna 1998, s. 261) Jakožto snaha reformovat církev 

a přiblížit ji soudobému světu nebyl něčím zcela novým. Modernismus byl reakcí na stav, kdy 

katolická církev podle některých názorů nereflektovala novodobé změny ve společnosti. 

Kritické nahlížení na církev rovněž podpořilo přijetí dogmatu o neomylnosti papežů či vydání 

Syllabu papeže Pia IX. (Marek 1999. s. 9) K modernistům patřila mimo jiné řada teologů, 

filosofů, akademiků a intelektuálů, kteří se hlásili ke společné víře a kteří usilovali o to, aby se 

církev přiblížila současnosti. Ve většině případů neměli zájem církev likvidovat. K jejich 

společným úsilím patřilo vzít z moderní doby to dobré a porovnat to s církevní naukou.  

Za kolébku hnutí jsou považovány Anglie, Francie a Itálie. (Marek 1999, s. 12) Jeho 

počátky spadají do roku 1890, tedy do období pontifikátu (zejména jeho začátku) papeže Lva 

XIII., kterého lze chápat jako toho, kdo dodal ke vzniku modernismu impulz. Následující 

papež Pius X. však již modernizační snahy zavrhoval. V osobě papeže Pia X. získal 

modernismus silného odpůrce, který s postupujícím věkem proti němu vystupoval stále 

tvrději. Byl proti jakýmkoliv změnám v církvi. V církvi se po roce 1907 uplatňovala 

animodernistická kriteria a klérus byl prověřován, zda s modernismem nesympatizuje. 

Umberto Benigni, italský kněz a papežský podsekretář pro výjimečné církevní záležitosti, se 

stal vůdčí osobností antimodernismu. 

 Pokud jde o shrnutí toho, čím modernismus je, o jeho sumarizaci se pokusila až encyklika 

Pascendi dominici gregis (1907) a dekret Lamentabili sane exitu, ve kterých byl modernismus 

blíže charakterizován. Tyto dokumenty podávají ve zjednodušené podobě výčet jeho hlavních 

myšlenek. Teze modernismu, ač ve skutečnosti některé protichůdné, byly v těchto spisech 

odsouzeny a označeny za hereze. Podle mínění Pavla Marka byly hlasy modernistů vyslyšeny 

a jejich myšlenky naplněny vlastně až s Druhým vatikánským koncilem, kdy byly v hojné 

míře přijaty a jejich nositelé tak byli svým způsobem rehabilitováni. (Marek 1999, s. 20) 

 



11 
 

Modernismus církevně-praktický a modernismus teologický 

Podle Martina C. Putny lze na modernismus nahlížet jednak jako na modernismus 

církevně-praktický, nebo jako na modernismus teologický. Protagonisté prvně jmenovaného 

směru církvi přičítají církvi ten nedostatek, že příliš nereaguje na dobu, ve které se nachází. 

Rovněž kritizují absenci dialogu s mimocírkevním světem. (Putna 1998, s. 262) Druhou větví 

modernismu je modernismus teologický, který není prvoplánově spojen s církví samotnou, ale 

s vírou a dogmatem. Jeho centrem je Francie a Anglie. Zachází dál než církevně-praktická 

větev modernismu, která byla po Druhém vatikánském koncilu víceméně naplněna.  

Jeden z prvních impulzů pro vznik evropského modernismu dodal Američan Theodor 

Hecker (1890-1888). Jeho původním cílem bylo obrátit převážně protestantskou Ameriku ke 

katolicismu, k čemuž si u papeže vymohl dokonce i zřízení misionářského řádu „pavlistů“. 

Výsledky misie sice nevedly k obrácení Ameriky ke katolictví, ale Heckerův význam spočívá 

v jeho přístupu, kdy ke spáse duší mají vést prostředky, které reflektují moderní dobu a 

prostředí. (Putna 1998, s. 262) 

Za základního a prvního myslitele katolického modernismu je považován Francouz Alfred 

Loisy (1857-1940), pařížský profesor biblistiky. Ten obhajuje církev jako šiřitelku evangelní 

zvěsti, čímž polemizuje s Harnackem. Jeho velkým tématem je biblická kritika a historie 

dogmatu. Dogmata chápe jako výsledek historického vývoje a církev podle něj rovněž mění 

v průběhu historie svou podobu. Požadoval oddělení biblické vědy (ale i vědy obecně) a 

církevního učení. Alfred Loisy je tak považován za otce modernismu, který oslovil mnoho 

mladých kněží, ale za své myšlenky byl však exkomunikován. Ve svých vývodech z Bible se 

totiž s církví rozcházel a později založil dokonce vlastní humanistické náboženství. 

Dále lze k významným zakladatelům modernismu řadit Angličana, jezuitského kněze, 

George Tyrrella (1861-1909). Ten dogmata chápal jako symboly, odmítal scholastiku a dával 

přednost náboženské zkušenosti před spekulacemi. Církev a její učení je pro něho až 

důsledkem náboženské zkušenosti. (Putna 1998, s. 270) Na Tyrrella později navázal Friedrich 

von Hügel (1852-1925), který kladl důraz převážně na mystiku. 

V Německu patřili k vůdčím osobnostem modernismu Herman Schell, Albert Josef Marie 

Ehrhard a Franz Xaver Kraus. Němečtí protagonisté modernismu značně ovlivnili i české 

myslitele. (Marek 1999, s. 15) K zakládajícím osobnostem německého modernismu patřil 

Herman Schell (1850-1906), který ve svých spisech poukazoval na to, že katolicismus má 

nárok zaujmout ve společnosti vůdčí postavení a podpořit lidský potenciál. K této úloze se 
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ovšem musí podle něho katolicismus zbavit nesrozumitelnosti a stereotypního vidění světa.  

Schell pokládá za důležité, aby katolicismus odstranil svou uzavřenost, překonal kritiku 

zvenčí, přehodnotil roli laiků v církvi, podpořil svobodné vyučování teologie na univerzitách 

a v neposlední řadě by měl katolicismus podporovat duchovně zaměřené umělce. Dále 

doporučoval přehodnotit církevní hierarchii a zlepšit úroveň vzdělávání kléru. V církvi by 

podle jeho názoru měly mít více prostoru i nerománské národy. Německý modernismus po 

Schellovi nalezl své pokračovatele v osobách mnichovského kněze Josefa Müllera, Alberta 

Ehrharda a Otto Schickenbergera. Protože se modernismus se v Německu zaměřoval spíše na 

teologické otázky a na vědeckou sféru, nebyly podle Martina C. Putny širší veřejnosti jeho 

diskuze příliš přístupné. (Putna 1998, s. 263) 

V Itálii se stal vůdčí osobností modernismu kněz Romolo Murri (1870-1944), který založil 

Křesťansko sociální Národní demokratickou ligu. Další italský protagonista, spisovatel 

Antonio Fogazzaro (1842-1911), patřil k větvi modernismu církevně-praktického. Ve svých 

románech Piccoli mondo moderno a Il Santo poukázal na to, že chce-li modernismus zásadně 

oslovit masy, potřeboval by mít své vlastní světce. (Putna 1998, s. 274) 

 

Katolický modernismus v Čechách a na Moravě 

Martin C. putna je toho názoru, že český modernismus čerpal převážně z modernismu 

německého, a že své vlastní teologické myslitele neměl. Modernismus se v českém prostředí 

zaobíral převážně otázkami sociálními, národnostními a diskuzemi o demokratizaci církve. To 

je podstatné právě pro tuto práci, analýza díla Adama Chlumeckého totiž ukáže, jak tento 

autor s tématy sociálními a národnostními pracuje. Z prostředí českého nižšího kléru přicházel 

stále rostoucí požadavek větší angažovanosti církve v sociálních otázkách. Byla to reakce na 

sociální změny, které jsou dávány do souvislosti především s příchodem industrializace. O 

tuto problematiku podnítila větší zájem encyklika papeže Lva XIII. Rerum novarum z roku 

1891, která byla v té době prvním zásadním spisem reagujícím na aktuální změny ve 

společnosti. Tato encyklika dala také podnět k rozvoji křesťansko-sociálního hnutí, které se 

v Čechách vytvořilo kolem časopisu Vlast. K dalším projevům modernismu v českém 

prostředí patřil rozvoj křesťansko-demokratického hnutí. Jedním z důvodů proč našel 

modernismus značný ohlas a podporu u nižšího kléru, byla jeho neutěšená sociální situace, 

kdy byl svými příjmy závislý převážně na městech a šlechtě.  
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Vznik české katolické moderny  

Počátky české katolické moderny, kam námi analyzovaný autor svým dílem spadá, jsou 

většinou badatelů zasazovány do roku 1895 a bývají dávány do souvislosti s vydáním 

almanachu Pod jedním praporem a zahájením vydávání časopisu Nový život. Počátky však lze 

vysledovat již kolem roku 1890, kdy se v katolických revue jako byly Hlídka literární a 

Obzor začaly objevovat příspěvky budoucích protagonistů, převážně kněží, katolické 

moderny. Šlo především o básně Františka Laubnera, Jana Svítila Karníka, Karla Dostála 

Lutinova a dalších. Pokud jde o sbírku Xavera Dvořáka Zlatá stezka, byla první svého druhu a 

vybočovala z tehdejšího rámce katolické literatury. V písemném kontaktu spolu byli již od 

roku 1892 Xaver Dvořák, Karel Dostál Lutinov a Sigismund Bouška, kteří zavrhli obranné 

psaní o církvi za každou cenu; k vystoupení vedla tyto protagonisty i jejich nespokojenost 

s dosavadní katolickou literaturou. Tato právě jmenovaná trojice kněží tvořila jádro celého 

uskupení. (Putna 1998, s. 277) Žádná dosavadní existující periodika ovšem budoucím 

protagonistům katolické moderny nevyhovovala, museli proto jít svou vlastní cestou. Prvním 

společným a zásadním literárním počinem bylo v roce 1895 vytvoření almanachu Pod jedním 

praporem, na nějž navázala revue Nový život. Kromě trojice výše jmenovaných hlavních 

protagonistů katolické moderny bývají k hnutí zařazováni zejména tito autoři: František 

Skalík, A. Chlumecký, J. A. Koráb, F. Kyselý, F. Leubner., J. Š. Baar a F. Holeček. 

Podle mínění Martina C. Putny je však nutné rozlišit na straně jedné literární sdružení a 

opravné hnutí na straně druhé. V české katolické moderně lze rozpoznat obě dvě uvedené 

tendence či větve. První větví je hnutí literárně umělecké, které je součástí proudu katolické 

romantiky (Putna 1998, s. 273). Tento směr obrací své zaměření na nitro věřícího člověka, 

což se dá charakterizovat jako obrat k subjektu. Dalším signifikantním rysem tohoto 

uměleckého směru je důraz na esteticitu katolického kultu. Ve středu zájmu je zde jedinec, 

který niterně prožívá svou víru, proto se inspirací pro jejich tvorbu se stávají liturgie, svátky, 

nebo modlitby. To vše s důrazem na vnitřní prožitek. Autoři tohoto směru se nestraní ani 

psaní o problematických pocitech jako jsou pochybnost, vyprázdněnost, nebo temnota, které 

podle nich také patří k modernímu člověku a jeho prožitkům. Tento umělecký proud tvoří 

spíše básníci než teologové; nejde jim o bojovnost, nebo o zdůraznění oddělenosti církve od 

světa. Jde jim i o objevení krásy starého umění, které se pro ně stává inspirací. K tomu jim 

napomáhá i obrácení pozornosti k latinským hymnům a barokní mystice. Cílem děl těchto 

modernistických autorů je učinit katolicismus přitažlivější. (Putna 1998, s. 274) Do tohoto 

proudu zapadá i námi sledovaná tvorba Adama Chlumeckého. 
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Druhý proud Katolické moderny již svou podstatou není umělecký, ale má církevně 

reformní ambice. I tato podoba katolické moderny je nespokojena s odtržeností církve od 

současné společnosti, ke které podle mínění jejich protagonistů dochází. Tento proud je podle 

pojetí Martin C. Putny součástí církevně-praktické větve evropského modernismu. Někteří 

jeho protagonisté jsou však zařaditelní jak do proudu literárně uměleckého, tak do proudu 

církevně reformního. 

Podle Pavla Marka však byly v literárním hnutí české katolické moderny přítomny již od 

jejího založení i cíle ležící mimo sféru umění; dozrávaly však postupně a postupem času se 

hnutí přiblížilo spíše ke křesťansko-sociálnímu hnutí. 

Katolická moderna obou právě popsaných větví usilovala o překlenutí prostoru od církve 

k světské společnosti. Kladla si za cíl diskutovat o slabinách církve, a to zejména na poli 

literárním, vědeckém, uměleckém a sociálním. Tyto diskuze se odehrávaly vzhledem k době, 

ve které protagonisté české katolické moderny žili, podle jejich mínění si tato doba kladla 

nové potřeby. Jejich cílem bylo nedostatky církve opravit, aby mohla na potřeby doby lépe 

odpovídat. Kladli si otázku, proč se inteligence (dle jejich mínění) odvrací od církve; 

odpovědi hledali v těchto sférách: v chování církevní hierarchie, v nepromyšlené církevní 

výchovné činnosti a ve vztahu mezi státem a církví. (Marek 1999, s. 37) Potřebné změny 

v církvi by měl v jejich pojetí provést mladý klérus, který by měl ovšem podle protagonistů 

katolické moderny mít lepší základ ve vzdělání. 

 Katolická moderna však nebyla příliš vítána u církve ani mimo ni. Ani další generací 

reformistů (např. Josef Florian) nebyla příliš přijata, a to převážně kvůli pochybnostem o 

velikosti jejího významu. Podle Martina C. Putny lze však konstatovat, že následující generaci 

autorů přece jenom značně ovlivnila, ačkoliv si to sami nemuseli tolik připouštět. 

Nepochybně se však z jejich řad do zlatého fondu zařadil například Jindřich Šimon Baar 

(Putna 1998, s. 277) 

 

Časopis Nový život 

Adam Chlumecký, jakožto protagonista katolické moderny, patřil občasným přispěvatelům 

časopisu Nový život, a to většinou formou krátkých básní, ale i pohádek na pokračování.  

Tento časopis nesl podtitul měsíčník pro vzdělání a zábavu a začal vycházet roku 1896. Jeho 

první dvě čísla redigoval Xaver Dvořák, všechna další pak již Dostál Lutinov. (Putna 1998, 
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s. 280) Název časopisu, ale i jeho grafické uspořádání mělo odkazovat k Dantovi. Tento 

časopis si měl podle svého původního plánu zachovat pouze umělecké a literární cíle a u toho 

také zůstával (Marek 1999, s. 42) Neklade si za cíl boj, ale umění a „distancuje se od 

dobových sporů mezi církví a společností“. (Putna 1998, s. 280) První sjezd Nového života se 

konal v Praze dne 25. 8. 1897, nestal se však počátkem nového církevního a společenského 

hnutí, ale usiloval na prvním místě o sblížení církve s uměním. K těmto svým cílům využíval 

následujících tří prostředků. (Putna 1998, s. 284) 

Prvním prostředkem je především lyrika. Od zbytku tehdejší tvorby se autoři tohoto 

časopisu odlišují pouze svým tematickým zaměřením, vlastní styl se kolem tohoto revue totiž 

nevytvořil a jeho básníci jsou tedy přiřaditelní k lumírovcům, symbolistům či dekadentům.  

Druhým využívaným prostředkem je prezentace moderních evropských umělců na 

stránkách časopisu. (Putna 1998, s. 281) Jako příklad lze uvést Bouškův text o Verlainovi. 

Mnohé další texty časopisu seznamují čtenáře v českém prostředí s moderními katolickými 

básníky z celé Evropy. Jelikož měla katolická moderna hranice poměrně volně nastavené, 

bylo na stránkách Nového života prezentováno poměrně široké spektrum přístupů. 

Třetím prostředkem je prezentace domácích umělců. I když se Bouška názorově rozešel 

s Vrchlickým, jehož náboženské myšlení do celkového zaměření časopisu příliš nezapadalo, 

hlásili se k prvním ročníkům časopisu například Zeyer, Bílek či Březina.  

Přispěvatelé do Nového života byli převážně venkovští kněží s omezeným odborným 

vzděláním a proto odborné články, které by měly reflektovat katolicismus z hlediska historie, 

psychologie, teologie, pedagogie, nebo historie umění sami příliš nevytvářeli. Překládali proto 

spíše zahraniční díla (jejich překlady), která nabízela vyšší úroveň odbornosti, nebo se 

v těchto dílech alespoň inspirovali.  

K přelomu ve smýšlení a dalším ubírání Nového života došlo v roce 1899, kdy impulz ke 

změně dodalo Lutinovo nové programové prohlášení Interview a vydání románu Jindřicha 

Šimona Baara Cestou křížovou, kde Baar popsal nesnadný život českých kněží. Změna ve 

smýšlení spočívala v obratu k praktickým církevním otázkám a k diskuzím o reformě církve. 

Katolická moderna po tomto obratu nebyla již čistě uměleckým hnutím snažícím se přiblížit 

církev a umění. Bouška a Lutinov se sice dál přidržovali starého programu, ale jejich hlas 

nebyl nijak zvlášť slyšet. Lutinov se ve svém článku z roku 1903 (Lutinov, K. D. K vývoji a 

snahám Katolické moderny., Nový život, ročník 7., 1903/8, s. 50-53) přiklání spíše k proudu 
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církevně reformnímu. (Putna 1998, s. 287) Připomíná zde důležitost udržení kroku církve se 

současnou vědou, odstranění sociálních nerovností uvnitř církve, nutnost svobodné diskuze 

v církvi, revizi celibátu a nutnost většího vlivu církve na sebeurčování národů. I přes tento 

obrat se Nový život i nadále vystříhával publikování článků s příliš radikální tematikou. 

Vzorovým autorem se pro revue, zejména po obratu k církevně-reformnímu proudu, stal 

Hermann Schell. Časopis se naopak vyhýbal publikaci článků o Loisym, aby se vyhnul 

teologickému modernismu. Český modernismus se chtěl podle Martin C. Putny totiž vyhnout 

kritice ze strany domácích konzervativců. (Putna 1998, s. 289) 

Ta názorová část církve, která se bránila změnám, a která byla ztělesněna papežem Piem 

X., však evropskému modernismu nepřála, stejně tak české katolické moderně. Nový život 

proto musel čelit nepříznivým podmínkám. Velkou ránu Novému životu, tak jako veškerému 

modernismu obecně, zasadily listy posledně jmenovaného papeže Lamentabili a Pascendi 

z roku 1907, které modernismus odmítly. Lutinov ve svém rozboru encykliky Pascendi 

poukazuje na to, že v pasážích kde encyklika hovoří o teologickém modernismu, do konfliktu 

s časopisem Nový život nevstupuje. V rozboru těch pasáží, kde se encyklika vyjadřuje 

k reformám církve, si však Lutinov dovoluje s papežem lehce polemizovat. (Putna 1998, s. 

290) Další vývoj dává prostor pro četné exkomunikace a suspenze modernistů, proto se sám 

Lutinov rozhodl roku 1907 pro zastavení vydávání Nového života. 

Vedle časopisu Nový život má katolická moderna na svědomí i další časopisy, které 

vycházely paralelně s ním. Mají společné to, že byly, na rozdíl od Nového života, postupně 

zakazované církví jelikož jejich vydávání vyvolávalo spory s jejím vedením. Patří sem 

časopis Rozvoj (1900 – 02) po jehož zrušení českými biskupy se v lednu 1902 objevili 

tematicky navazující nástupci. Byly to časopisy Rozkvět (1901), Mane (1902), Bílý prapor 

(1902 – 1905), Rozkvět II a Nezmar. Tyto časopisy mají společné to, že na konfliktní situaci s 

domácím církevním vedením odpovídaly radikálněji. Kriticky se stavěly k církevní hierarchii 

- zejména biskupům (jako příklad lze uvést kritiku úřadu biskupa Brynycha v Hradci Králové, 

nebo úřadu arcibiskupa Kohna v Olomouci), finančním příjmů, církevní politice a tyto 

časopisy se nevyhýbaly ani tématu celibátu, které mělo na jejich stránkách velký prostor. 

(Putna 1998, s. 292) Nechybí v nich ani stížnosti na sociální situaci nižšího kléru. Do těchto 

časopisů se přispívalo anonymně, a to převážně kvůli obavám z perzekuce ze strany církve. 

Časopisy nemají již umělecké ambice, jako měl Nový život, ale jsou polemické. Skupina 

autorů kolem těchto časopisů reprezentovala radikálnější křídlo české katolické moderny, 

které nemělo podporu zdaleka všech jejích protagonistů.  
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Katolická moderna bylo hnutí značně nejednotné a její členové měli často protichůdné 

názory. Vůdčí úloha Karla Dostála-Lutinova nebyla až tak pevná. Pokud jde o sjednocení 

reformních snah, tuto funkci se pokusila zastat Zemská jednota katolického duchovenstva 

v Království českém, založená v dubnu 1902 v Praze. Jejími hlavními iniciátory byli kněží 

Jan Pauly a Jan Kroiher. Sdružovala na 2500 duchovních z oblasti Čech a Moravy a kladla si 

cíl napravit poměry v duchovenstvu a hájit jeho práva. Na svém sjezdu 31. července 1906 

v Přerově zformulovala tzv. Přerovský program, který chtěl prosadit zejména bohoslužby 

v češtině, volbu církevní hierarchie kněžstvem, odstranění celibátu, větší angažovanost církve 

na poli sociálním, nezávislost a zkvalitnění katolického tisku a účast na politickém životě ve 

všech stranách. (Putna 1998, s. 295) S biskupy, ačkoliv její vznik povolili, měla Jednota 

vztahy napjaté. V dubnu 1907 byla Jednota českými biskupy rozpuštěna, zrušena byla i 

z nařízení c. a k. místodržitele. (Putna 1998, s. 296)To lze považovat za jakýsi vrchol 

katolické moderny, další období totiž bylo ve znamení perzekucí ze strany konzervativců a 

církevní hierarchie (Marek 1999, s. 59) 
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Sociální otázka v poezii Adama Chlumeckého 
 

Evangelium svobody a jeho vztah k encyklice Rerum novarum 

Evangelium svobody je Chlumeckého nejvíce zásadní dílo pro pozorování změn spojených 

s příchodem moderní společnosti a dobře ukazuje, jak jim autor sám rozumí a jaké pozoruje 

problémy. Pro tuto práci je podstatné ukázat, jak se v jeho poezii o těchto změnách hovoří. V 

této části práce budou rozebírány ty části díla, které ukazují na sociální problémy doby, 

respektive tzv. dělnickou otázku, rovněž i ty části, které zároveň předkládají jejich řešení v 

duchu křesťanskosociální encykliky papeže Lva XIII. Rerum novarum. Právě tato encyklika 

Lva XIII. z roku 1891 se stala pro Adama Chlumeckého do značné míry předlohou pro 

napsání výpravné básně Evangelium svobody. Tato Chlumeckého výpravná báseň sleduje 

kromě problematiky dělnické otázky i další motivy, jako je motiv vytrácení vlivu náboženství 

a motiv národnostních problémů, o kterých bude pojednáno v dalších částech práce a ke 

kterým budou vztažena další Chlumeckého díla, relevantní k těmto tématům. Tato část práce 

si klade za cíl ukázat, které motivy z této encykliky Chlumecký převzal a v Evangeliu 

svobody básnicky ztvárnil a dále rozpracoval. Jednotlivé části básně Evangelia svobody, které 

se týkají sociální problematiky Chlumeckého současnosti, budou tedy analyzovány a následně 

konfrontovány s odpovídajícími pasážemi encykliky Rerum novarum. Na několika místech 

však bude v této části práce přihlédnuto také k básni Andělé pyšní, kterou se však podrobněji 

budeme zabývat až v dalším oddílu této práce. 

Před samotnou analýzou a komparací Evangelia svobody s encyklikou Rerum novarum 

však nejprve budou představena a položena vedle sebe obě díla tak, aby bylo zřejmé, jakými 

tématy se postupně zabývají a jaké sledují cíle. Pokud jde o cíl Evangelia svobody a encykliky 

Rerum novarum, je totožný: rozřešit sociální otázku své doby a ukázat, že její řešení není bez 

křesťanství možné. Společným krokem obou děl je ukázat na to, k jakým změnám ve 

společnosti došlo, jaké problémy z těchto změn plynou a jaká vyžadují řešení.  

 

Přehled témat výpravné básně Evangelium svobody 

Nyní bude explicitně představeno jakými, tématy se obecně zabývá Chlumeckého 

výpravná báseň Evangelium svobody. Již v úvodu autor předesílá, že mu jde o to, zabývat se 

sociální otázkou jeho doby a nalézt také její východisko. Chlumecký využívá v této básni 

bájné postavy věčného žida Ahasvera, který uhodil zajatého Ježíše Krista, za což byl 

odsouzen k bloudění po světě až do Kristova druhého příchodu. Ahasver vypravěče potažmo 
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autora provází po světě a v díle vlastně zastupuje samotnou církev a její učení. Na cestách 

ukazuje vypravěči příčiny bídy a všeobecné nespokojenosti – bezbožnost, chlípnost, sobectví 

a nemravnost. Provádí vypravěče nejrůznějšími společnostmi od divochů ke křesťanům, 

chudým, vystěhovalcům i boháčům.  

Právě u boháčů objevuje jeden z kořenů krize. Jsou podle něj z velké části příliš zaujati 

svými rozkošemi, propadli nemravnostem, rozpustilostem a chtíčům. Neváhají podle 

Ahasvera ani uplácet soudy pro svůj prospěch. Všechny tyto špatné vlastnosti se pak přenášejí 

i na proletariát, který kromě toho trpí také nízkými příjmy, díky čemuž je nakloněn ke 

vzpourám.  Ahasver se však chudých a trpících proletářů ujímá a svým učením, které je 

vlastně učení církevní, jim ukazuje pravé příčiny jejich bídy. Touto cestou se snaží proletáře 

utěšit a především osvobodit. Zde je třeba ještě doplnit, že oním osvobozením je myšleno 

prosazení nezávislejšího myšlení dělníků a také odstranění přílišné existenční závislosti na 

svých zaměstnavatelích. Poté již začíná být srozumitelný název celého díla – Evangelium 

svobody.  

Proti Ahasverovu působení na dělníky vystupuje v díle postava Antikrista, která lidu 

prostřednictvím vzpoury proti boháčům a stávajícímu řádu nabízí falešnou svobodu. Postavu 

této hříšné Svobody Antikrist na svět vypustil, aby svedla lid ke zlu a přesvědčil jej, že se 

může zachránit jedině odvrácením od náboženství, které lid v jeho podání ujařmuje. Postava 

Antikrista má v díle funkci šiřitele (z hlediska církve) falešného učení, podněcovatele 

revoluce a je také synonymem anarchie a nihilismu. Důsledkem jeho působení je i nárůst 

zbrojení a militarismu. To vše za účelem ještě většího upevnění moci nad lidem. Antikrist má 

v básni na svědomí veškeré nepokoje v nejen Evropě, ale podněcuje nepokoje i v Číně.  

Vrcholem díla, který bude podrobněji analyzováno níže, je téma vzniku křesťanské 

dělnické organizace dělníka Arama, který zubožené dělníky sjednotil do dělnického spolku, 

který má hájit jejich zájmy. Tato organizace je postavena na rodinných a křesťanských 

principech. Tyto spolky se starají i o náboženský život a vzdělávání.  

Kromě motivů převzatých z křesťanskosociální encykliky Rerum novarum pracuje Adam 

Chlumecký s apokalyptickými motivy, které doprovázejí jeho vize o budoucnosti. Podle 

Martina C. Putny lze v této výpravné básni nalézt odkazy na řadu mystiků a proroctví, např. 

Sibylliny knihy, A. K. Emmerichovou, nebo na Dantovu Božskou Komedii, Komenského a 

obecně i na motivy z tehdejší české lidové apokalyptiky. Patří sem například motivy 

vyplenění Vatikánu, či motiv Ruska jakožto významného činitele před a během světové 

apokalypsy. (Putna 1995, s. 320) 
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Po odeznění všech pohrom, které k závěru díla postihují svět, a po poražení Antikrista 

dojde k uklidnění situace a ke sjednocení všech národů ve „Spojené státy světové“ jejichž 

zákony jsou vystavěny na křesťanském základě. Samotný závěr díla popisuje nový světový 

řád, kde dochází ke sblížení původně znepřátelených tříd a kde dojde k ideálnímu uspořádání 

společnosti. Chlumeckého a jeho představu o dokonalém světovém řádu Martin C. Putna 

přirovnává k utopice Campanelly, Fouriera a O. Březiny. (Putna 1995, s. 320) 

Rozuzlení celé výpravné básně spočívá v tom, že přijetím učení, které Ahasver alias církev 

hlásá, dosáhne lidstvo rovnosti, svobody a bratrství.  

 

Přehled témat encykliky Rerum novarum 

Encyklika Rerum novarum si je uvědomuje proměny společnosti, které dává do souvislosti 

s příchodem průmyslové revoluce, která díky technickému pokroku ve výrobě přinesla 

rozmach průmyslu. Důsledkem této změny je podle encykliky proměna vztahů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci, kumulace majetku v rukách malé skupiny boháčů a příchod 

nových dělnických organizací. Až doposud církev žádné oficiální stanovisko k řešení této tzv. 

dělnické otázky nezaujala. Papež Lev XIII. proto považuje za nutné, aby církev zaujala 

k těmto změnám oficiální postoj a předložila učení, které by řešilo vztahy mezi dělníky a 

zaměstnavateli a které by pomohlo zabránit nespravedlivému vykořisťování proletariátu a 

další radikalizaci situace. Rerum novarum si uvědomuje situaci, kdy se vyprofilovaly dvě 

třídy, mezi kterými zeje stále se zvětšující propast. Malý okruh lidí, zaměstnavatelů, vlastní 

obrovské jmění a naproti tomu se profiluje masa chudých lidí, dělníků.  

V jednom z prvních kroků encyklika obhajuje soukromé vlastnictví, právo na něj má totiž 

člověk již od přirozenosti. Tím oponuje socialismu, který prosazuje společný majetek 

převedeny do vlastnictví celé společnosti. Socialismus, podle encykliky, svým vlivem 

dělnictvo ohrožuje. Podle encykliky tato koncepce společného majetku dělnické vrstvy ve 

skutečnosti poškozuje, je nespravedlivá a navíc podněcuje závit chudých vůči bohatým. 

Soukromý majetek je v pojetí encykliky vlastně mzda v jiné podobě a člověk má na něj právo 

stejně jako má právo na svou mzdu za vykonanou práci. Soukromé vlastnictví rovněž 

podporuje hospodaření, protože člověku se lépe pracuje na svém. Majetek má rovněž funkci 

zabezpečit rodinu do budoucna; rodina je chápána jako prapůvodní jednotka, která musí být 

státem chráněna.  

Dále jde encyklice o to, aby představila v této sociální otázce úlohu samotné církve. 

Předně, podle encykliky řešení není možné bez pomoci náboženství a církve. Úlohou církve je 
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aby svým učením působila na jednotlivce, aby plnili své povinnosti, ale i na stát aby přijal 

spravedlivé zákony. Encyklika hovoří i o aktivním působení samotné církve respektive jejích 

kněží v dělnických organizacích, které by se staraly o duchovní i hmotnou stránku dělníků. 

Lev XIII. poukazuje však i na to, že naprostá rovnost ve společnosti není možná, to je dáno od 

přirozenosti. Právě tak z toho také plyne, že určitá nerovnost majetku je přirozená. Úlohou 

církve je však také obě třídy sbližovat a ukázat, že mohou žít v přátelství, a že se navzájem 

potřebují.  

Rerum novarum nabádá dělníky, aby poctivě plnili své pracovní závazky vůči svým 

zaměstnavatelům, nepoškozovali jejich majetek a nepoužívali násilí k hájení svých zájmů. 

Naproti tomu mezi povinnosti zaměstnavatele patří ctít dělníkovu důstojnost, neomezovat 

jeho náboženský život, přiměřeně jej pracovně zatěžovat a dát mu spravedlivou mzdu za 

vykonanou práci. 

V duchu sbližování obou tříd církví je proletářům přiznáváno právo na alespoň malé jmění 

a bohatým naproti tomu ukládá církev doporučení přispívat almužnou ze svých přebytků. 

Dobročinnými programy pro chudé pak přispívá k řešení situace i sama církev. 

K povinnostem státu encyklika přičítá především péči o blaho všech lidí bez rozdílu. Proto 

má stát chránit mravnost, rodinu, spravedlivě rozdělovat veřejná břemena, podporovat 

živnosti, obchod a v neposlední řadě náboženský život. Jelikož jsou však dělníci díky svému 

postavení velmi zranitelní, má na ně stát zvlášť pamatovat. K dalším úkolům státu patří 

chránit soukromý majetek a udržovat veřejný pořádek. Stát by neměl zatěžovat lid příliš 

vysokými daněmi. 

K zásadním tématům Rerum novarum patří také zakládání svépomocných organizací, tzv. 

dělnických spolků. Tyto organizace mají sdružovat dělníky za účelem hájení zájmů dělníků. 

Jejich úlohu přirovnává k zrušeným cechům. Dělnické organizace mají vznikat ze soukromé 

iniciativy a mají podporovat dělníky také v případě nemocí, úrazů, úmrtí (tzn. následným 

zabezpečením dělníkovy rodiny), případně dělníky podporovat péčí o jejich mládež. Spolky 

se mají starat i o náboženský život dělníků. Úkolem státu je takovéto spolky podporovat, 

chránit, ale nezasahovat do jejich vnitřního chodu. Biskupové a kněží mají svou činností tyto 

spolky také podporovat a spoluorganizovat. Není papežovou ambicí předkládat přesné 

směrnice pro organizaci těchto spolků, ale vybízí, aby stály na křesťanských principech.  

Encyklika nabízí východisko z neutěšené situace dělnictva a předkládá nauku, která, bude-

li přijata, může krizi vyřešit. K tomu je však zapotřebí ochota obou stran, tedy obou tříd, 

chovat se v duchu předložených myšlenek a nechat na společnost působit křesťanské učení, 

které jediné může podle slov encykliky společnost vyléčit. 
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Situace před příchodem změn 

Nyní se tato práce bude věnovat samotné analytické části. První momenty Evangelia 

svobody jsou věnovány návštěvě dvou hlavních hrdinů u společnosti blíže neurčených 

divochů, kteří žijí v době ještě před příchodem křesťanství a kteří žijí neomezeně podle své 

přirozenosti respektive pudů. O nich autor nehovoří přímo s despektem, ačkoliv u nich 

popisuje i kanibalismus, protože ještě křesťanství nepoznali a nevědí tedy co je dobré a co 

špatné. Jelikož je Evangelium svobody  mimo jiné i jistým pohledem napříč dějinami církve, 

odpovídá právě popsaná pasáž období ještě před příchodem křesťanských norem, kdy lidstvo 

samo o sobě není špatné, ale  jelikož mu ještě není zvěstováno evangelium, dopouští se 

špatností.  

V jednom z následujících úvodních výjevů výpravné básně Evangelium svobody zavede 

Ahasver vypravěče potažmo autora mezi velmi chudé lidi, kteří žijí velmi prostě. Jejich veliká 

bída však nepůsobí tragicky, protože tento lid žije úzce orientován na Boha. Právě díky 

modlitbě k Bohu se u nich veškeré sociální rozdíly a nespravedlnost vytrácejí. „I byli 

spokojeni s málem a nezáviděli si, i nebylo o lupu neb zoufalosti nikdy slyšeti. Nebo všechny 

rozdíly a nerovnosti urovnávala láska k bližnímu.“ (Chlumecký 1896, s. 19) Tito chudí 

křesťané se spoléhají pouze na Boha, který jim zajistí základní živobytí: „A Bůh je neopustil, 

živě je časem ovocem lesním, nebo zvěři lesní a napájel je z jasných potoků. I viděli jsme i u 

těch, že žiji dle přírody: Málo potřeb, mnoho skromnosti a mnoho otužilosti!“ (Chlumecký 

1896, s. 18)  

V právě předložené pasáži jsou vidět dva momenty. Prvním je ten, že pokud se lidstvo 

spoléhá a obrací na Boha, předejde mnoha problémům. Druhým momentem je ten, že tito lidé 

žijí v poměrně rovnostářské společnosti. Ahasver a vypravěč, kteří při své cestě na tyto lidi 

narazili, potkali vlastně společnost, která ještě neprošla změnami spojenými s industrializací a 

s nimi spojenou krizí. Tato pasáž ukazuje stav, více či méně idealizovaný, kdy lidstvo již 

křesťanství přijalo, ale Chlumeckého soudobá sociální krize jej ještě nezastihla. 

 

Propast mezi bohatými a chudými 

Než Chlumecký předloží čtenáři jednu z hlavních dějových linií, ve které ukazuje správné 

řešení neutěšených sociálních poměrů respektive dělnické otázky, v několika úvodních 
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výjevech básně představí neutěšený stav dělnictva, který má odrážet Chlumeckého 

přítomnost. Ukazuje tak sociální konflikt, o kterém mluví i encyklika Rerum novarum. 

Tento konflikt má podle této encykliky původ v několika příčinách: „nový rozmach 

průmyslu vlivem zdokonalení technických prostředků a nových způsobů výroby; změny ve 

vzájemných vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci; hromadění majetku v rukou 

nepatrného počtu lidí a nedostatek v širokých vrstvách; vzrůst důvěry dělníků ve vlastní síly a 

jejich živější vzájemný styk; upevnění jejich organizace a mimoto pokles mravnosti.“ 

(Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 25) 

Na několika místech je v Evangeliu svobody vypravěč při putování světem díky svému 

průvodci Ahasverovi konfrontován s bezohledným jednáním boháčů vůči chudině, kterou 

zaměstnávají. Ahasver se s vypravěčem ocitli před domem velikého boháče, který vlastnil 

továrny a postavil si i nejkrásnější a největší palác ve městě. Stavbou paláce však chudý lid, 

který pro něho pracoval, zcela vysál a jeho prací se velmi obohatil. V této pasáži k 

vykořisťování dělníků Chlumecký doslova píše: „Nebo mění se práce chuďasa v pokladnách 

bohatých ve zlato, a pot a slzy ubohých v perly a démanty!“ (Chlumecký 1896, s. 24) Lidem, 

kteří pro boháče pracovali, však neposkytl žádnou péči a své bohatství s ostatními boháči 

využíval jen pro svou zábavu. 

Dále se při svém putování světem Ahasver s vypravěčem dostali na burzu, „kde bylo 

mnoho hluku, ale málo poctivosti.“ (Chlumecký 1896, s. 43) Kromě podvodů a krádeží zde 

pozorují skupování pozemků, podniků, dolů, továren ve velkém. Většina veškerého majetku 

je soustředěna v rukách hrstky boháčů. Ostatním lidem, kteří mají dle slov autorových také 

právo vlastnit majetek, se tato kumulace majetku v rukách bohatých děje na úkor: „a zmocnili 

se všeho, na co jiní smrtelníci právo měli, aby mohli býti poctivě živi.“ (Chlumecký 1896, s. 

42) Za své výrobky od chudých také požadovali vysoké ceny. Chlumeckého hrdinové si na 

tomto místě všímají vznikající veliké propasti mezi bohatými a chudými: „I byli potom na 

zemi jen dva stavy: Nesmírní boháčové a nesmírná chudina, nebo stav střední v bídě utonul!“ 

(Chlumecký 1896, s. 42) 

Právě o propasti mezi bohatými a chudými hovoří i Lev XIII. – soustředění výroby a 

obchodu v rukou několika málo lidí má podle něho za následek nadměrné pracovní zatížení 

velmi široké vrstvy proletářů. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 25) Na jedné straně je 

úzká skupina mocných a bohatých, která „kapitál staví do služeb svého prospěchu a má tak 

rozhodující vliv ve státní správě.” (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 48) Na straně druhé 
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je množství chudých, kteří jsou podle Lva XIII. díky hořkosti pociťované z tohoto 

nespravedlivého rozdělení statků stále ochotni k převratům.  

Ahasver alias církev učící při svém putování světem káže lidem, že chudým a slabým je 

Bůh především otevřen naslouchat, parafrázuje tak evangelium: „Zda nepravil Kristus: 

Chudým se zvěstuje evangelium? Vy jste těmi chudými! Nevolal-li Kristus lačných a 

žíznivých k sobě? Vy jste těmi lačnými a žíznivými! Nebyl-li Kristus sám chudý?“ 

(Chlumecký 1896, s. 55) V návaznosti na tyto výroky Ahasver dodává, že Ježíš Kristus o 

boháčích prohlašoval, že do božího království vstoupit nemohou a nazval je dokonce blázny. 

Právě popsané pasáže jsou jakousi útěchou široké vrstvě chudých, v Rerum novarum ji 

odpovídají pasáže o tom, že ke spáse je bohatství spíše přítěž než výhoda: „bohatství není 

zajištěním proti bolestem a že ani jinak nenapomáhá k blaženosti v životě věčném, nýbrž že je 

spíše na překážku…“ (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 36) Chudoba má pro tuto 

encykliku a tím i pro Chlumeckého, hodnotu v podstatě pozitivní a není tedy něčím, za co by 

se člověk měl stydět. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 37) 

 

Soukromé vlastnictví 

Řešení neutěšené sociální situace pomocí násilí a okrádání boháčů není podle Ahasvera 

symbolizujícího učící církev možné. Ahasver během svého putování přítomnému zástupu 

káže: „Nebo, co dnes boháčům uzmete, vezme vám zítra jiný. Nebo smíte-li bráti vy, smí bráti 

i jiný vám. I zmate a zničí se pojem o vlastnictví a majetku osobním a nikdo nebude jist, že 

udrží, čeho se poctivě a pracně domohl.“ (Chlumecký 1896, s. 46) Zde autor jasně ukazuje, 

jak je nezpochybnitelnost soukromého vlastnictví důležitá. Kdyby totiž nebylo soukromé 

vlastnictví všeobecně uznáváno, nastal by zápas všech proti všem o majetek a nikdo by pak 

nemohl spravedlivě vlastnit, čeho poctivou prací nabyl.  

Ve výpravné básni Andělé pyšní Chlumecký vyjadřuje obavu nad znevažováním 

právoplatnosti soukromého vlastnictví. To zobrazuje autor pomocí situace, kdy vzbouřený 

dav, který je zmanipulován postavou syna temnosti, zpochybňuje soukromé vlastnictví: „Hle, 

vizte osoby v obleku nočním na střechách! Toť boháčové, prchající se svými poklady. Pojďmež 

a zabijme je, nebo statky jejich náleží nám jako jim! Rovnost! Svoboda!“ (Chlumecký 1886, 

s. 71) Jelikož dává autor tyto činy do souvislosti s působením postavy syna temnosti, chce ukázat 

zhoubnost těchto postojů a odsuzuje tak myšlenky socialismu chronologicky ještě před tím – 

v roce 1886 - než to udělá Rerum novarum - v roce 1891. 
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Podle Lva XIII je člověku dáno od přirozenosti právo vlastnit soukromý majetek. 

Socialismus, který hlásá zrušení soukromého vlastnictví a požaduje jeho převedení na 

společnost, pouze podněcuje nenávist vůči bohatým a přiznává státní moci úlohu, která jí 

nepřísluší. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 27) Člověk si svou prací opatřuje živobytí a 

výdělek mu spravedlivě patří, protože je to ve své podstatě přeměněná lidská práce. Legitimní 

je i vlastnit majetek nemovitý, encyklika hovoří konkrétně o právu vlastnit půdu: „není takový 

pozemek ničím jiným než vlastně mzdou v jiné podobě. Proto zakoupený pozemek bude jeho 

majetkem právě tak jako mzda, kterou dostal za práci. V tom tedy záleží – to lze snadno 

pochopit – vlastnictví statků movitých i nemovitých.“ (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 

27) Všímá si také, že pracují-li lidé na svém, mají k práci mnohem větší chuť a věnují ji větší 

úsilí. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 29) 

 

Pracovní podmínky 

Neutěšená situace dělníků v oblasti bezpečnosti práce a životních (zdravotních) podmínek 

je v díle předvedena následovně. Při putování městem narazí vypravěč s Ahasverem na ženu, 

jejíž muž „pracoval ještě odpoledne ve stokách městských a jedovatý plyn ho otrávil, nebo byl 

sláb a lačen.“ (Chlumecký 1896, s. 25) Špatná výživa dělníka způsobená chudobou a 

nezdravé pracovní prostředí zapříčinily jeho smrt. Pokud jde o práci v dolech, byla sice lépe 

placená než práce v továrnách, zato však mnohem nebezpečnější: „A byla práce v dolech 

přetěžká a nebezpečná, často byl dělník zabit sjížděje dolů, nebo lámaje podkopy, často 

nastaly výbuchy plynů jedovatých, které zapálily doly, a dělnictvo zahynulo.“ (Chlumecký 

1896, s. 32) Ahasver a vypravěč si všímají i toho, že pracovní doba dělníků je velmi dlouhá, 

což nemá negativní vliv jen na jejich zdraví, ale i na jejich rodiny. Vracejí se totiž pozdě večer 

a se svými dětmi se vídají jen málo: „dřímaly již dítky jejich, neznajíce téměř ani otce svého, 

jenž přebýval s nimi v témže pokoji!“ (Chlumecký 1896, s. 32) Předčasná úmrtí těchto 

dělníků mají samozřejmě také na svědomí velké množství vdov a sirotků. 

Rerum novarum odmítá bezohledné zacházení s dělníky, po nichž je často požadována 

práce nad rámec jejich možností. Zdraví dělníků nesmí být podřízeno zisku: „je především 

třeba vytrhnout ubohé dělníky z moci bezohledných vyděračů, kteří nezřízeně zneužívají lidi 

pro zisk, jako by to bylo zboží.“ (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 45) Dále Lev XIII. 

pokračuje, že lidská výkonnost má své přirozené hranice, které nelze překračovat. Je tedy 

spravedlivé chtít po člověku právě jen tolik práce, kolik může poskytnout, aniž by se tím 
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poškozovalo nejenom jeho fyzické zdraví, ale i jeho duševní stránka. V pracovní smlouvě se 

tedy musí předpokládat alespoň mlčky právo na odpočinek, který je zaměstnavatel dělníkům 

povinen poskytnout. Povaha vykonávané práce a míra její náročnosti jsou měřítkem k určení 

toho, kolik odpočinku má zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout. Pokud jsou podmínky 

náročné, jako třeba v dolech, nebo je  práce vykonávána v nebezpečném prostředí či v 

nepříznivou roční dobu, je třeba pracovní dobu a četnost přestávek upravit. Ohled musí být 

brán i na práci žen a dětí. Děti by neměly být v příliš útlém věku zahrnovány prací, protože by 

tím byl narušen jejich rozvoj.  (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 46) Nadměrné pracovní 

zatížení by nakonec nemělo dělníka odvádět ani od péče o rodinu. (Sociální encykliky: (1891 

– 1991), s. 35) 

 

Daně a dluhy 

Chlumecký své dva putující hrdiny Evangelia svobody konfrontuje s lidem, který je 

postihován zvyšující se nadměrnou daňovou zátěží ze strany státu, která jej společně s lichvou 

vhání do otrockého postavení. Malým hospodářům tento stav neprospívá, a proto jsou nuceni 

nechat se najímat na cizí půdě, nebo jít pracovat do továren: „Tedy opouštěli rolnici 

hospodářství svá, na nichž nebyli než otroky, nejsouce již rovni lidem svobodným, ale popřeži 

u pluhu boháčova! Nebo nestačili na dluhy a daně, které rostly, jako tma noční na podzim, 

nemajíce naděje na jitro oddechu a úlevy.“ (Chlumecký 1896, s. 43) Námahu dělníků 

přirovnává Chlumecký slovy Ahasverovými k námaze Izraelitů v egyptském zajetí. Nadměrné 

nároky na Izraelity při práci na velkolepých egyptských stavbách zde symbolizuje vysávání 

lidu státem, které autor ve své době pozoruje a na které tak poukazuje. K tomu se přidává i 

oslabení víry proletariátu v Boha jakožto důsledek těchto nepříznivých podmínek: „vaše zrada 

ve víře — to vše měli Israelité!“ K tomuto oslabení víry v Boha se přidává i pocit odcizenosti: 

„Vaše dítky tonou a topí se v moři cizoty — to vše měli Israelité!“ (Chlumecký 1896, s. 54) 

Egypt v této pasáži zastupuje stát jakožto instituci, která lid na místo podpory spíše zatěžuje, 

brání mu v jeho rozvoji a ani se o něj nepostará. 

Podle encykliky je člověk přirozeně spjat se zemí, kde se narodil a na které pracuje, čímž 

do ní svou prací jakoby otiskuje kus sebe sama. K odchodu za prací do ciziny jej tedy spíše 

motivují lepší pracovní příležitosti, kdyby takové výhody cizina neposkytovala, encyklika 

míní, že by se do ní lidé tolik nestěhovali. Proto je potřebné, aby stát nastavil dělníkům doma 

příznivější podmínky, tím je myšleno především odstranění přílišného zdanění: „soukromé 
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jmění nebude pohlcováno nesmírnými daněmi a poplatky. Neboť právo soukromého 

vlastnictví není dáno lidem zákonem lidským, nýbrž zákonem přirozeným; proto je státní moc 

nesmí rušit, ale jen jeho užívání upravovat a uvádět do souladu s obecným blahem.“ (Sociální 

encykliky: (1891 – 1991), s. 48) Přílišná daňová zátěž je v encyklice chápána jako 

nespravedlivá. Co se týče dluhů respektive lichvy, o které se Chlumecký v souvislosti s 

neutěšenou dělnickou otázkou na několika místech zmiňuje, encyklika dává jasnou odpověď 

– odvolává se na předchozí odsouzení lichvy církví a dodává, že je motivována hrabivostí a 

ziskuchtivostí a ve společnosti se pod různými formami stále vyskytuje. (Sociální encykliky: 

(1891 – 1991), s. 26)  

Destruktivní dopad lichvy na dlužníka předvádí Chlumecký v pasáži z básně Andělé pyšní: 

muž, který poctivě našetřil na bydlení, přišel o dům kvůli požáru a musel si tedy u lichváře 

Barjonata půjčit peníze na nové bydlení. Po třech letech se však dozvěděl, že dlužil 

čtyřnásobnou částku, než byla ta, kterou si u lichváře půjčil. Jelikož nemohl peníze splatit, byl 

zavřen do vězení, dokud nezaplatí. V souvislosti s jeho uvězněním zemřela jeho žena a děti, 

protože se o ně nemohl postarat: „I zemřela žena jeho třesouc se zimou na slámě a než se 

vrátil muž ze žaláře, bylo pět dítek jeho pochováno a nespatřily jich už oči jeho.“ (Chlumecký 

1886, s. 34) 

 

Ohroženost mravního života 

Kumulace velkého bohatství na jedné straně a velká chudoba na straně druhé má pro 

Chlumeckého za následek pokles morálky, to autor v Evangeliu svobody ukazuje následovně. 

Pokud jde o lidi pracující jako služební u svých pánů, pozoruje u nich autor mravní 

úpadek, který jim svým příkladem předali bohatí: „Ale i panstvo samo nebylo chvály hodno, 

nedávajíc služebným dobrého příkladu. Hospodářové byli marnotratní nebo příliš lakomí a 

nejeden byl svůdníkem, žádaje po čeledi i tělo i duši.“ (Chlumecký 1896, s. 32) Původ 

mravního úpadku je podle autora na straně boháčů. Oba Chlumeckého pozorovatelé poté 

navštíví i ty chudé, kteří se nevydali cestou služebníků - dělníky v továrnách, ti jsou úpadkem 

mravního života ohroženi také, své napětí způsobené těžkou prací totiž uvolňovali návštěvami 

krčem a jinými neřestmi: „I viděli jsme život lidí těch právě po výplatě, ani užívajíce v 

brlozích krčem života, utráceli výdělek, zdraví i poctivost i podobali se shnilině!“ 

(Chlumecký 1896, s. 32) 
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Mladé dívky, které hlavní hrdinové potkají, jsou dokonce nuceny svou existenční krizi řešit 

prostitucí: „opustivše práci a námahu, zaprodaly se kuplířům do domů rozkřičených, nebo za 

otrokyně do harémů tureckých. I viděli jsme mezi nimi dívky jedva dospělé, i podobaly se 

všechny jablkům sodomským: Na oko záře půvabů, ale uvnitř popel!” (Chlumecký 1896, s. 

33) 

Žalostný stav chudiny vede podle Chlumeckého inspirovaného encyklikou Rerum novarum 

nezadržitelně k úpadku mravnosti. Bída a přílišná chudoba totiž dle autorova mínění v 

Evangeliu svobody lid často dovádí ke hříchu a své tvrzení podpírá citátem z Bible z knihy 

Kazatel: „Nebo praví písmo: Pro chudobu zhřešili mnozí! (Ekkl. XXVII.)“ (Chlumecký 1896, 

s. 21) 

Encyklika Rerum novarum, stejně jako Evangelium svobody, si je ohroženosti mravního 

života společnosti doby Lva XIII a Adama Chlumeckého vědoma. Velká pracovní vytíženost 

dělníků totiž podle encykliky znemožňuje věnovat dostatek času náboženskému životu. Proto 

je potřeba aby stát přijal zákony, které by garantovaly volno pro tento účel. Zaměstnavatelé 

pak mají dbát o to, aby zaměstnanci nebyli vystaveni v souvislosti se svou prací 

„nebezpečným svodům ohrožující jejich mravnost“. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 43)  

Encyklika si rovněž všímá i dopadu příliš dlouhé pracovní doby na rodinný život, na který 

zbývá málo času, nebo vůbec žádný. Rodinu encyklika vnímá jako základní jednotku, která 

aby dobře plnila svou funkci, potřebuje své členy, kteří na ni budou mít více času. Jedině pak 

může rodina přinášet společnosti nové zdravé občany, kteří budou „platně sloužit státu“. 

(Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 43)  

 

Aramův příběh a dělnická organizace 

Výpravná báseň Evangelium svobody dále vypráví o továrníkovi, který žije na blíže 

neurčeném místě v západní Evropě. Tento továrník a jeho kartel připravili dělníkům velikou 

bídu. Dělníky práce u něho poznamenávala na zdraví i na životě. (Chlumecký 1896, s. 68) 

Pracoval u něho i dělník jménem Aram, který byl velmi poctivý a pracovitý. Aram upadl u 

továrníka v nemilost, neboť šířil mezi ostatními dělníky názory shodné s Ahasverovým a tím i 

vlastně církevním učením. Za své názory byl Aram pronásledován a uvězněn, o to se postaral 

továrník. Při vzniklém nepokoji dokonce Aram přišel i o svou ženu a dvě děti. Dělnictvo se 

však proti továrníkovi a jeho postupu vůči Aramovi vzbouřilo, zbavilo jej majetku a vyhnalo 
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ho. Aram byl propuštěn a továrníkovi s dcerami, který vůči němu před tím tak tvrdě 

postupoval, poskytl nakonec velkomyslně pomoc a ochranu před vzbouřeným dělnictvem: „I 

budu milosrden vrahu pro dítky jeho, jako milosrden byl Abimelech Abrahamovi pro ženu 

jeho i nezahladím ani jeho, ani dítek jeho a Bůh mne potěší a odplatí mně.“ (Chlumecký 1896, 

s. 70) Továrník nakonec zemřel a Aram pečoval dál o jeho dcery. Když továrníkovy dcery 

dospěly, s jednou z nich uzavřel sňatek, a tak získal i majetek, který jeho nová manželka po 

otci továrníkovi zdědila. Na tomto místě se Aram dostává před otázku, jak naložit s tímto 

nově nabytým majetkem: „I modlil se, aby mu Bůh ukázal cestu, na niž boháčové i chudí, 

páni i dělníci, by se sešli smířeni a naučili se milovati sebe.“ (Chlumecký 1896, s. 73) Toto 

Aramovo rozvažování vlastně není ničím jiným než hledání odpovědi na otázku po způsobu 

jak překlenout propast mezi bohatými potažmo zaměstnavateli a chudými potažmo dělníky a 

jak uspořádat jejich vzájemné vztahy. Aram, původem dělník a tedy i znalý neutěšené situace 

proletariátu, ve své nové pozici majitele továrny a zaměstnavatele zkrátil svým zaměstnancům 

pracovní dobu a zvýšil mzdu. Dobrovolně si tak snížil vlastní zisk, který mu však dle slov 

autorových stačil. Toto rozhodnutí je odrazem Aramových názorů, které převzal z 

Ahasverova respektive církevního učení. Aram pak šířil Ahasverovo učení dál a snažil se 

přispět k vytvoření společnosti s větší osobní svobodou, která by stála na základě křesťanské 

víry. 

Tato první část Aramova příběhu ukazuje snahu o spřátelení obou tříd, o kterém hovoří 

encyklika Rerum novarum. Encyklika považuje existenci obou tříd za přirozenou, ovšem 

přirozené není napětí a nepřátelství mezi nimi. V jejím pojetí dokonce jedna třída nemůže být 

bez druhé: „jako v těle tvoří různé údy shodu a ve složení tělesných funkcí vzniká 

vyrovnanost a harmonie, právě tak ve státě příroda zařídila, aby ty dvě třídy žily spolu ve 

svornosti a aby mezi nimi panovala vyrovnanost a rovnováha. Rozhodně potřebuje jedna třída 

druhou; kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez kapitálu.“ (Rerum novarum, s. 10, 11) O 

přiměřené zátěži dělnictva, které Aram jakožto továrník dosáhl úpravou mezd a pracovní 

doby k zlepšení postavení dělníků, encyklika také hovoří, jak je již popsáno výše. (Sociální 

encykliky: (1891 – 1991), s. 34)  

Dále v tomto příběhu, který je jednou z hlavních dějových linií výpravné básně 

Evangelium svobody, staví Chlumecký před novopečeného továrníka Arama postavu boháče 

jménem Topas, který zastupuje typ bohatého člověka, kterého jeho bohatství netěší.  Topas si 

Aramovi stěžuje na svou situaci: „Aj mám bohatství veliké a všecko čeho se dotknu, mění se 

ve zlato, jako u krále Midasa. Ale nemám v bohatství svém útěchy a nic mne netěší, ani 
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statek, ani přátelé, ani žena má, která je neplodná.“ (Chlumecký 1896, s. 74) Aram mu ve své 

odpovědi připomíná, jak tvrdě zacházel se svými dělníky, jak je propouštěl kvůli jejich 

nespokojenosti a jak jiné najímá místo nich za ještě nižší mzdy. Dělníky bez práce pak 

„nechával vypuzené i s dítkami umírati hladem i zimou.“ (Chlumecký 1896, s. 75) Jako řešení 

Aram Topasovi předkládá návrh, aby se ujal dětí strádajících nebo zemřelých dělníků a 

poskytl jim jídlo i ošacení. Po prvotním zdráhání Topas poslechl Aramovy rady a o děti a 

nuzné se začal starat. Jeho problémy se díky tomuto obratu začaly postupně řešit a jeho 

duševní útrapy ustaly. Donce se mu narodily děti, které dříve s manželkou mít nemohli. 

Topasova životní nenaplněnost a nespokojenost ze svého velkého majetku odpovídá v 

encyklice Lva XIII. pasáži, kde tento papež v duchu křesťanského učení připomíná, že pokud 

jde o spásu lidské duše, bohatství jí nikterak neprospěje, dokonce spíše naopak. (Sociální 

encykliky: (1891 – 1991), s. 36)  

 Topasova dobročinná činnost není pak v praxi ničím jiným, než naplnění části programu 

encykliky, tedy využití osobního bohatství k obecnému prospěchu všech: „komu se z Božího 

dobrodiní dostalo většího množství statků, ať již tělesných a vnějších, ať již darů ducha, 

dostalo se mu jich k tomu účelu, aby jich používal k svému zdokonalení, ale též k tomu, aby 

jich využíval jako dobrý služebník Boží prozřetelnosti k prospěchu ostatních.“ (Sociální 

encykliky: (1891 – 1991), s. 37)  

Topas našel v pomoci druhým zalíbení a ptá se Arama, jak ještě mohou stav dělníků 

společně pozvednout: „Tedy zavolav Arama, řekl jemu: Líto jest mně duše dělnické, ana hyne 

chudobou i porobou. I nemůže se povznésti duchem volným na důstojnost obrazu božího. 

Tedy poraď nám, kterak uleviti lidem žijícím z práce, aby nelpělo na nich jho chudoby a 

vědomi, že jsou zapraženi do vozu cizího?“ (Chlumecký 1896, s. 78) Aram s Topasem se 

odebrali hledat radu jak dělnickou situaci vyřešit do Říma, odkud se také vrátili s představou 

jak postupovat. Řešení spočívá v založení křesťanských dělnických spolků. Na společném 

sněmu nově vzniklé dělnické organizace, tzv. „dělnické strany“, se pak přítomní shodnou na 

tom, že za sociální krizí, která vedla k bouřím dělníků, stojí „neláska a nespravedlnost“ a 

prohlásí, že za nimi stojí jak chudí, tak i bohatí: „Nebo vše je podryto a poskvrněno so-

bectvím, lakotou a rozkošnictvím a proto tolik nelásky a nespravedlnosti mezi zámožnými a 

chudinou!“ (Chlumecký 1896, s. 79) 

Ono Aramovo a Topasovo odebrání se pro radu do Říma lze volně interpretovat jako 

odhodlání nechat se vést radami a učením církve, které jsou k tématu dělnické otázky 

obsaženy právě v encyklice Rerum novarum. Lev XIII. výše uvedenému tématu dělnických 
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organizací věnuje celou jednu kapitolu encykliky. Papež v ní vyzívá, aby tyto tzv. 

„svépomocné organizace“ sdružovaly dělníky, ale jejich členy mohou být i zaměstnavatelé. 

Jejich základním úkolem je hájit zájmy dělníků, případně zajišťovat jim a jejich rodinám péči 

v případě úrazu, nemoci nebo úmrtí. (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 49)  

Tyto organizace by měly být iniciativou samotných dělníků a neměly by sloužit k 

prosazování zájmů jiných činitelů a jejich zneužívání. Tyto organizace by měl stát chránit a 

podporovat, ale velmi podstatné je,  aby do jejich vnitřního chodu nezasahoval. Pokud by 

však sloužily k nějaké rozvratné činnosti, měl by stát zasáhnout. (Sociální encykliky: (1891 – 

1991), s. 50)  

Není papežovým cílem předat přesné směrnice pro tyto spolky, ale vyzývá, aby stály na 

křesťanském základě a vedly dělníky k náboženskému životu: „Když jsou takto stanovy 

sdružení postaveny na náboženském základě, je uvolněna cesta k upevnění vzájemných 

vztahů mezi členy, aby se dosáhlo pokojného soužití a rozkvětu.“ (Sociální encykliky: (1891 

– 1991), s. 53)  

 

Je proto úlohou bohatých, pokračuje Aram ve své řeči ke shromáždění, ze svého přebytku 

druhým rozdávat, protože „bídní a trpící jsou jeho (Kristovy) na věky.“ (Chlumecký 1896, s. 

79) Úlohou chudých je naproti tomu respektovat cizí majetek a Aram jim připomíná, že 

usilovat o cizí majetek je proti právu a připomíná také v této souvislosti přikázání nepokradeš 

a přikázání nepožádáš majetku bližního svého. Pokud budou chudí i bohatí hledat lásku a 

spravedlnost a obrátí se zpět k víře a lásce k Bohu, sociální nespravedlnost bude překonána. 

Podobně i encyklika vybízí k přispívání potřebným ze svých přebytků, almužně. Almužnu 

nelze vyžadovat zákonem, ale “zákon Boží” o ní hovoří. Majetek totiž encyklika chápe jako 

dobrodiní, které se člověku dostalo od Boha za účelem nejen dobra svého, ale i k podpoře a 

dobru druhých lidí.  (Sociální encykliky: (1891 – 1991), s. 37)  

V pasáži, kde Aram hovoří k shromáždění složenému převážně z dělníků o respektu k 

soukromému majetku Chlumecký, vlastně obhajuje Rerum novarum a jednu z jejích 

základních tezí kterou je právě nedotknutelnost soukromého vlastnictví. 

Topas využil svého velkého majetku, aby koupil uvolněnou půdu a statky a založil 

průmyslové podniky, které budou ve společném vlastnictví nově vzniklé dělnické organizace. 

Při tom bude dbáno na spravedlivé rozdělení podílů a rozdělení práce: „A bude náležeti 

majetek všem nedílně, jakož práce, která bude spravedlivě rozdělena. I bude míti každý do 
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boha, čeho potřebuje, jsa zabezpečen na léta stará i ušetřen svízelů námahy a strádáni, které 

ztrpčuje stáři člověku.“ (Chlumecký 1896, s. 85) Každý člen organizace bude díky tomu 

existenčně zabezpečen. Tato nová dělnická organizace bude stát na rodinných principech, 

vzájemné vztahy členů v ní budou „bratrské a sesterské“. Z členů se bude volit rada, která 

bude celou organizaci koordinovat a „bude bdíti nad láskou a spravedlností, pečujíc rovnou 

měrou o všechny v rodině naší.“ (Chlumecký 1896, s. 85) A konečně, tento způsob 

sdružování a organizace dělníků bude vzorem pro celý svět. Topaz věří, že se tyto principy 

ujmou všude a samy se budou spontánně šířit díky svým kvalitám. Touto cestou nakonec 

dojde k obrození lidstva: „A když vzroste společnost naše a rozšíří se po všech na světě, kteří 

dobré vůle jsou, očistí se lidstvo z nešvaru svého, i obrodí se a bude se těšiti blahu, jakého ne-

bylo až dosud!“ (Chlumecký 1896, s. 85) Takováto společnost a principy na kterých se 

ustavena, se pro Chlumeckého v samotném závěru výpravné básně stane předlohou pro nové 

světové zřízení. 

Aramů v a Topasův dělnický spolek se ve výpravné básni Evangelium svobody nakonec 

ukazuje jako ten, který je schopen chránit i samotnou církev před jejími nepřáteli. Chlumecký 

prokládá dále své dílo mnohými apokalyptickými výjevy, kterými umělecky ztvárňuje své 

představy o budoucnosti lidstva. Chlumeckého apokalyptika se v Evangeliu svobody 

projevuje mimo jiné i v popisu nepokojů ohrožující církev a náboženství samo o sobě, které 

v díle zosnovala postava Antikrista se svými přívrženci. Popisuje nepokoje, které zasáhly i 

Řím. Aramův spolek tedy postavil ze svých řad vojsko a vydává se hájit církev. „Nebo 

přikvapila vojska Aramova jako lijavec i osvobodila papeže a biskupy, vedouc je do chrámu 

Petrova.“ (Chlumecký 1896, s. 129) Zde Chlumecký ukazuje, že pro stabilitu společnosti a 

dokonce i k ochraně náboženství mohou spolky založené na výše uvedených principech 

značně přispět, dokonce jsou k tomu nezbytné.  

 

 

Shrnutí 

Právě provedená analýza Adama Chlumeckého výpravné básně Evangelium svobody 

s encyklikou Lva XIII. Rerum novarum ukazuje problematiku sociální respektive dělnické 

otázky, tak jak ji vnímá katolická církev a analýza také ukazuje jakým způsobem je zobrazena 

v poezii. Tato analýza umožnila zobrazit dobové problémy, které zapříčinily sociální krizi, o 

které oba analyzovaní autoři hovoří, dále umožnila ukázat, jaké k této sociální problematice 

zaujímají stanovisko a jaké navrhují řešení. Oběma autorům jde o sbližování obou tříd 



33 
 

v duchu křesťanského učení. Závěrem lze říci, že se stanoviska obou autorů nijak významně 

neodlišují. Adam Chlumecký totiž postoje encykliky poměrně přesně zobrazil ve své 

výpravné básni Evangelium svobody, což jistě umožnilo upozornit jeho čtenáře a veřejnost na 

sociální krizi a při té příležitosti také seznámit s oficiálním učením církve uměleckou formou.  
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Problematika sekularizace v poezii Adama Chlumeckého 
 

Uvedení do tématu 

Tato část práce si klade za cíl analyzovat ty části díla Adama Chlumeckého, které ukazují, 

jak se autor staví k tématu sekularizace. Kromě výpravné básně Evangelium svobody bude 

předmětem této analýzy i báseň Andělé pyšní, které sám autor přiřknul rovněž označení 

„výpravná báseň“. Téma vytrácení vlivu náboženství ze společnosti je totiž v těchto právě 

zmíněných básních jedním z hlavních motivů. Jakožto příslušník hnutí české katolické 

moderny, který církev až na drobné připomínky hájí, usiluje Chlumecký především o to, aby 

uměleckou formou přiblížil problémy, které vnímá jako důsledek příchodu moderní doby, 

tedy doby v které sám žije. Vedle problematiky tzv. sociální otázky a nacionalismu je právě 

téma sekularizace, čili oslabování významu náboženství ve společnosti, jedním z  ústředních 

témat Chlumeckého poezie. Z díla je patrné, že téma sociální krize a oslabování pozice 

náboženství jsou pro autora dvě úzce propojené problematiky. Se samotným pojmem 

„sekularizace“ Chlumecký ve své poezii přirozeně neoperuje, po významové stránce mu však 

přibližně odpovídá autorův často používaný výraz „bezbožnost“.  

Sekularizaci tato práce rozumí jakožto procesu, ve kterém se během přechodu od tradiční 

společnosti k společnosti moderní mění pozice náboženství ve společnosti. Podle Dušana 

Lužného se na tomto rozdílném postavení náboženství v tradiční a moderní společnosti 

shodne většina sociologů. (Lužný 1999, s. 137) V tradiční společnosti náboženství 

„prostupovalo celým životem společnosti a význačným způsobem determinovalo život 

jedince i celého společenství“ (Lužný 1999, s. 137) S příchodem moderní společnosti této 

pozice náboženství pozbývá a jeho úlohu přebírají jiní činitelé. Náboženství je tedy odsunuto 

do soukromé sféry, je spíše volnočasovou aktivitou a věcí osobního světonázoru. (Lužný 

1999, s. 137) Lužný dále pokračuje tím, že jednotlivé „sociální subsystémy“, tedy např. 

ekonomika, právo, politika, nebo školství, jsou již v moderní společnosti na vlivu náboženství 

poměrně nezávislé. (Lužný 1999, s. 138) 

Díla Evangelium svobody a Andělé pyšní, jakožto básně Adama Chlumeckého nejúžeji se 

zabývající problematikou sekularizace, jak bude níže patrné, poměrně věrně odrážejí 

soudobou oficiální nauku katolické církve. Pokud jde o tehdejší oficiální postoj katolické 

církve k sekularizaci a dalším projevům moderní doby, jeví se jako vhodné v této práci 

srovnávat posledně uvedené Chlumeckého básně se Syllabem Pia IX. z roku 1864, který tento 
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oficiální postoj církve předkládá tím způsobem, že vyjmenovává ty moderní názory, které 

církev označuje za bludy.  

Ke srovnání lze využít i encykliku E Supermi Apostolatus papeže Pia X., která je sice až 

z roku 1903 (vychází tedy 7 let po Evangeliu svobody), nicméně vyjadřuje tehdejší postoj 

církve k problematice odpadu lidstva od víry, to je její hlavní poselství. Pius X. nahlíží na 

situaci takto: „Neboť komu není známo, že spolužití lidí, je v současnosti více než v minulých 

dobách sužováno přetěžkou a nejhlouběji zakořeněnou nemocí, která je den ode dne horší a je 

úplně  rozkládá a smrtelně napadá? Vy víte, ctihodní bratři, o jakou nemoc se jedná: o odpad a 

odvrat od Boha.“ (Pius X., E Supermi Apostolatus) 

 

Koncepce nepravé svobody 

Aby Chlumecký popsal příčiny odpadu lidstva od křesťanské víry, pracuje často s 

tématem svobody. V Evangeliu svobody a v Andělech pyšných lze v souvislosti s autorovým 

užíváním výrazu „svoboda“ vysledovat převážně negativní konotace tohoto pojmu. Pod 

pojmem svoboda jsou totiž v jeho díle často zahrnuty ty požadavky, které směřují proti 

křesťanské víře. Svoboda v takovémto pojetí je autorem, jakožto katolickým knězem, 

chápána jako hříšná.  

K problematice lidské svobody Pius X. uvádí, že člověk má svobodu a tedy i možnost 

k tomu, aby se vzepřel víře a sledoval své zájmy, které jsou s náboženstvím v rozporu, i když 

takové jednání papež odsuzuje: „Je dáno člověku zneužitím své svobody zmocnit se práv a 

majestátu Stvořitele všech věcí. Samozřejmě vítězství Boha zůstává neotřesitelné. Neboť i 

ubohost vystupuje tím hrozivěji, čím směleji se člověk pozvedá v naději na vítězství.“ (Pius 

X., E Supermi Apostolatus) 

Na několika místech ve své výpravné básni Evangelium svobody Chlumecký využívá 

personifikace a hovoří o postavě Svobody jako o postavě ženy. Ženská postava Svoboda se 

objevuje již v samotném úvodu Evangelia svobody. Popisuje ji jako obrovskou postavu, 

která se objevila na pláních Evropy. (Chlumecký 1896, s. 9) Z bližšího popisu začíná však 

již být zřejmé, jaký postoj k ní autor zaujímá. Otcem Svobody totiž není nikdo jiný než sám 

ďábel a její matkou je „děvka vraha Gesmasa, jenž umíraje na kříži Kristu se posmíval.“ 

(Chlumecký 1896, s. 9) Již úvodní narážka na otce a matku Svobody, která byla „děvkou“ 

zločince, který umíral na kříži vedle Ježíše Krista a který se mu posmíval, poukazuje na 
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protikřesťanské pojetí této svobody. Tato žena jménem Svoboda je popisována jako velmi 

krásná a ďábel ji poslal na pláně Evropy, aby orala brázdy „od západu na východ a od 

poledne k půlnoci.“ (Chlumecký 1896, s. 10) Poté co doorala, začala sít. Z tohoto nového 

osevu pak vyrostlo nové pokolení, které volalo po mléku, matka Svoboda se jej tedy ujala a 

kojila jej. Z jednoho prsu, toho u srdce, se tomuto novému pokolení dostalo „nevraživosti 

proti Bohu“, z druhého pak přijalo bratrské spory. Je patrné, že jak nevraživost proti Bohu, 

tak bratrské spory autor ve své době pozoruje a dává je do souvislosti právě s voláním po 

svobodě.  

V dalším momentu děj básně dospěje ke směšování a vzájemnému soužití „dětí božích“ 

a „dětí Svobody“. Chlumecký zde tak vyjadřuje ohroženost křesťanů své doby, jsou totiž 

vystaveni těm, kteří prosazují boj za svobodu a novým lákadlům, která boj za ni přináší. To 

dokládá i následující citace z básně: „A zdálo se, že se dětem božím líbí více Svoboda 

vděky svými a úsměvem lahodným, než vážná máti jejich církev, jejíž líce byly sbrázděny 

slzami a ostíněny vráskami od mnoha starostí“. (Chlumecký 1896, s. 12) Dále popisuje, jak 

si mnozí zvykli svou matku Svobodu dokonce uctívat a k církvi již svou pozornost kvůli 

tomu tolik neobraceli. Postava Svobody však v dalším kroku nakonec zmizela a mnozí po ni 

začali volat, cítili se totiž ujařmení. Ti co před tím od ní pili z prsu zášti proti Bohu, se nyní 

postavili proti víře v Boha i těm kdo víru vyznávají. Domnívali se totiž, že tak Svobodu 

získají zpět. Ti, kteří byli odkojeni z prsu nešváru se nyní začali vzájemně nenávidět kvůli 

svým rozdílným mravům, jazykům a národním zvyklostem.  

Ahasver při svém putování světem na jednom místě radí na oplátku jedné dívce, která 

mu předtím pomohla. Ahasver věděl, že její milý a zároveň nastávající byl jedním z těch, 

které Svoboda kojila „mlékem nepravosti z prsu nad srdcem“ a proto dívce radí, aby s ním 

nevstupovala do manželství. Takovýto odkojenec Svobody totiž bude hledat i jiné ženy, 

„které okouzlí srdce jeho“. (Chlumecký 1896, s. 15) Svoboda má tedy za následek i nevěru 

a rozvody. Bojovníci za falešnou svobodu, které samozřejmě Chlumecký ve své době 

nachází, jsou v díle podněcováni postavou Antikrista a o tématu manželství a věrnosti 

říkají: „ I vypudí se všecka náboženství ze země a víra v Boha se zapoví a volnost sňatku se 

stane chloubou národů. I bude žena náležeti muži, dokud se bude líbiti jemu a bude volna, 

aby ho opustila a šla za jiným.“ (Chlumecký 1896, s. 63) 

Takto vlastně ve své básni Chlumecký popisuje problémy své doby, které jsou spojené 

s hledáním svobody, tato svoboda je pro něho falešná. Představa dosažení této svobody 
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pomocí násilí, pomocí utlačování podrobených národů a potlačování jazyků, pomocí 

potírání veškerých rozdílností mezi lidmi a potírání víry v Boha není pro Adama 

Chlumeckého přijatelná. Tato původní Svoboda, za kterou stojí ďábel, má tedy na svědomí 

pokušení člověka ke zlému a stojí nejen za hříšností jednotlivců, ale i za nespravedlnostmi 

sociálními.  

V Chlumeckého výpravné básni Andělé pyšní, jejíž hlavní motivy jsou úzce spjaty se 

vzpourou proti Bohu, představuje autor postoj, který spočívá v odmítnutí náboženství za 

účelem dosažení svobody. Andělé pyšní, hlavní protagonisté této básně, jsou duchové, kteří 

se vzbouřili proti Bohu, protože nabyli přesvědčení, že Bůh omezuje jejich svobodu. Již 

v samotném úvodu básně je však Bůh porazil a spoutal. Tito duchové tedy se vydali za lidmi 

do „příbytků lidských“ i „chrámů Boha živého“ (tedy nevyhnuli se ani církvi) aby zjistili 

lidské slabosti a získali je proti Bohu: „Tedy zaplesali ďáblové vidouce u člověka touhu po 

svobodě duševní, i umínili si na základě jejím zkaziti obraz Boží“. (Chlumecký 1886, s. 10) 

Tito od Boha odpadlí andělé zjistili, že lidstvo je velmi nakloněno ve svém rozhodování 

vydávat se snadnější cestou, podléhat žádostem těla, nepravostem a podléhat zlu. Tato lidská 

tendence prostupuje celkem Chlumeckého díla, to dokládá například i následující citace 

z Andělů pyšných: „I vyhledával člověk, k čemu jej lákaly žádosti těla jeho, chodě po 

rozkošech a nepravostech, jsa od počátku ke zlému nakloněn.“ (Chlumecký 1886, s. 10) 

Chlumeckého myšlení se pak ubírá tím směrem, že pokud lidé budou uspokojování svých 

tužeb klást na první místo, začne pro ně být náboženství překážkou. 

 

Křesťanská svoboda 

Chlumecký ovšem v Evangeliu svobody prostřednictvím Ahasvera předkládá i jiný 

koncept svobody, a to takové, která je opravdová a vychází ze základů křesťanství. 

Ahasver, když promlouvá k chudým a hladovým lidem, říká jim: „Jste otroky tohoto 

století“, ale v zápětí dodává, že Hospodin si nepřeje jejich porobu. (Chlumecký 1896, s. 48) 

Ahasver dále dělí lidi na dvě skupiny: „Tak jsou i lidé dvojí: Jedni, mající ducha otrockého, 

bázlivého, jenž své síly oceniti neumí.“ Takové lidi Ahasver přirovnává k domácím 

zvířatům, která jsou závislá, zvyklá pracovat a jsou vychovávána v nesvobodě. Kdyby byla 

osvobozena sama by se vrátila zpět. Tito lidé jsou svými pány nejvíce vysáváni, jsou pro ně 

totiž pouhým zdrojem příjmů. Druhá skupina lidí je však již jiného rázu: „Nebo myslí a 

přemýšlejí, uvažuji a zkoušejí, chtějíce býti samostatní. Nebo samostatnost u člověka 
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dospělého vychová ducha, tříbí jeho povahu a kristalizuje ušlechtilost jeho.“ (Chlumecký 

1896, s. 49) Takové lidi přirovnává k divokým zvířatům žijícím svobodně na polích a 

v lesích, která by raději zahynula, než aby žila v zajetí a nesvobodě. Chlumecký si velmi 

dobře uvědomuje riziko života v nesvobodě, který vede k duševnímu úpadku, proto ústy 

Ahasvera shromážděným říká: „nevolnost ducha ubijí a člověk zhovadí.“ (Chlumecký 1896, 

s. 49) 

Ahasver tedy radí lidem, aby usilovali o jistou svobodu. Ta je zde však myšlena 

především jako ta, která má vést ke zlepšení jejich postavení vůči zaměstnavatelům a 

vládcům. Důrazně však odmítá řešení problémů násilnou cestou a za pomocí převratů: „I 

chraňte se bouře a násilí, ježto by vás snadno učinilo lupiči, a tyranie spojená by vás 

rozdrtila. I chraňte se rušiti zákony dosavadní mocí brannou, pamatujíce na pokutu unáhlení 

svých!“ (Chlumecký 1896, s. 48) Postupuje tak ve shodě se Syllabem Pia IX., který 

takovouto vzpouru v čl. 63 vůči vládám také odsuzuje. (BOROVÝ, Dr. K.: Osmdesát thesí 

znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864., Časopis katolického 

duchovenstva, ročník 37., 1865/4, s. 272) 

Je proto třeba se podle Chlumeckého sjednotit, protože v jednotě je velká převaha a 

jedinec sám ničeho nedosáhne. Základ je ve spolcích (dělnických organizací), ve kterých 

vládne bratrství a takovéto spolky jsou základem pro dosažení svobody a nastolení 

spravedlivějších sociálních poměrů. Zde se téma svobody velmi přiblížilo k tématu dělnické 

otázky, která byla v Chlumeckého myšlení analyzována v předchozím oddíle.  

„Ale snažme se svobody získati a zachovati si ji a nebude třeba záviděti ptáku v povětří, 

jelenu v lesích, rybám ve vodě i nesčetným jiným, kteří se radují ve vzduchu a světle 

slunečním!“ (Chlumecký 1896, s. 50) Autor však také varuje, že pokud lidé nebudou věřit 

v dosažení takovéto svobody a nebudou pevní, svorní a důslední, budou své jařmo snášet i 

nadále. A takoví lidé nejsou svobody hodni. 

V závěrečných pasážích Evangelia svobody, kde Chlumecký předkládá obraz ideálního 

uspořádání světa, po všech apokalyptických výjevech a hrůzách lid bez použití hrozby 

násilí požádá panovníky o předání vlády: „I řekli panovníkům a vladařům národové: Dejte 

nám svobodu, nebo hodno jest lidstvo volnosti i sejměte nám pouta naše, abychom žehnali 

vám!“ (Chlumecký 1896, s. 140) A mocní opravdu svou vládu lidem předali: „Tedy 

odpověděli panovníci: Živť jest Hospodin, že nechceme nevolnosti vaši, i vezměte z rukou 

našich, čím ozdobili předkové vaši předky naše, i budeme vám rovnými, sloužíce duši 
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člověka.“ (Chlumecký 1896, s. 140) Autorova vize o ideálním světovém uspořádání vrcholí 

tím, že se pod duchovní záštitou všechny křesťanské národy sjednotí v jednu velkou 

federaci: „Spojené státy světové“. Chlumecký, jakožto katolický kněz, ve svém líčení 

ideálního světa přiřknul křesťanství roli státního náboženství. Pokroková je ovšem 

Chlumeckého vize svobodného vyznávání i ostatních náboženství: „A bylo náboženstvím 

státním křesťanství, majíc papeže římského v čele. Náboženství jiná byla svobodna, pokud 

neurážela a nezlehčovala křesťanství. A bylo zločinem rušiti víru a přesvědčení 

náboženské.“ (Chlumecký 1896, s. 142)  

Zde se však již Chlumecký jde mimo rámec Syllabu Pia IX., ten totiž v 15. článku 

odsuzuje ten názor, že: „Volno jest každému člověku přijmouti a vyznávati to náboženství, 

které by kdo, veden jsa světlem rozumu, za pravé pokládal.“ (BOROVÝ, Dr. K.: Osmdesát 

thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864., Časopis katolického 

duchovenstva, ročník 37., 1865/2, s. 90) Z toho je patrné, že ostatním náboženstvím by 

neměl být dáván prostor pro svobodné vyznávání. 

V takovémto pojetí spočívá Chlumeckého definice opravdové svobody, která stojí na 

křesťanských základech, kdy člověk mírnou formou a zároveň vědom křesťanského učení 

usilovat o svá práva a o odstranění sociální krize a nesnášenlivostí. Stojí v přímém 

protikladu k pojetí svobody jako volnosti prožitků a uspokojování vášní, která chápe 

náboženství jako svazující prvek bránící člověku v rozletu a pokroku, která byla popsána 

v předchozím oddíle. 

 

Odpadnutí od víry 

Autorovým velkým tématem je v jeho díle odpadnutí lidstva od víry v Boha, v jeho poezii 

často také nazývané jako „bezbožnost“. Tento odpad od víry vlastně chápe také jako hlavní 

příčinu problémů, které svět má a které přináší moderní doba. Syllabus Pia IX. na tento stav 

odpadu od víry, který tento papež v moderní společnosti pozoruje, reaguje hned svým prvním 

bodem, když odsuzuje následující názory: „Není žádné nejvyšší, nejmoudřejší a nejvýš 

prozřetelné bytosti Božské, rozdílné od veškerenstva těchto věcí, a Bůh jest totéž co příroda, a 

protož jest změnám podroben, a Bůh se vlastně vzniká v člověku a ve vesmíru, a všecko jest 

Bůh, majíce vlastní Božskou podstatu; a jedna a táž věc jest Bůh i svět, tudíž i duch a hmota, 

nutnost a svoboda, pravé i nepravé, dobré i zlé, spravedlnost i nespravedlnost.“ (BOROVÝ, 
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Dr. K.: Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864., Časopis 

katolického duchovenstva, ročník 37., 1865/1, s. 43) 

V Evangeliu svobody, ve kterém Ahasver a vypravěč putují světem, se oba hlavní hrdinové 

setkávají s upadlými mravy, nepravostmi a s lidmi hledajícími pouze své uspokojení, a to i na 

úkor druhých. Tento stav mravně upadlé společnosti přirovnává Chlumecký v této výpravné 

básni k nemoci, která prostupuje současnou společností. Ahasver, poté co společně 

s vypravěčem viděli ve světě projevy odpadlictví od víry, říká: „Oplzlosti a spuštění, které jsi 

viděl, jest rakovinou celé společnosti nynější. I podobá se choroba věku toho 

malomocenství, jež dědí dítky po rodičích.“ (Chlumecký 1896, s. 22) 

Podle Ahasvera potažmo autora mají na rozšíření odpadlictví od víry značný podíl 

boháči, od kterých jej převzali chudí: „A vznikla rakovina ne u chuďasů, ale u mocných, 

nebo řekli ve své pýše: Zprotivme se Bohu! I dávali špatný příklad lidu. A vida lid, co činí 

velicí a mocni, povrhl vírou a povrhl mravem i nevážil si ani Boha, ani vrchnosti.“ 

(Chlumecký 1896, s. 22) 

Chlumecký ukazuje některé z hlavních hříchů doby prostřednictvím scény v Evangeliu 

svobody, kde postava Satana rozmlouvá se svými přívrženci o tom jak vzdorovat Bohu a o 

tom, kdo lidstvo ponoukl ke kterému hříchu. Postava Venuše se v této scéně chlubí tím, že 

díky ní jsou ženy hříšně přitažlivé pro muže, že přinesla nahotu i nevhodné a marnivé 

oblékání. (Chlumecký 1896, s. 37) Postava Baaltys Venušino dílo dokonala tím, že učinila 

ženy předmětem mužské touhy a vášní. Postavy Juliána Odpadlíka a Jidáše jsou zase 

zodpovědné za přivedení člověka na scestí a za jeho odklon od Boha. 

Ahasver lidi povzbuzuje a vybízí k tomu, aby se ohlédli a zhodnotili, kam až současný 

stav díky odpadlictví od víry zašel: „I vizte, kam jste dospěli bez víry, kterou jste zavrhli!“ 

(Chlumecký 1896, s. 53) Promlouvá k nim a připomíná jim, že počátek moudrosti je bázeň 

boží. Ahasver zde připomíná opět Izraelity, kteří také odpadli od víry v Boha a zhotovili si 

modly, ale poté co se od nich odvrátili a obrátili se k Bohu, Bůh jim pomohl v jejich 

útrapách a dal jim vůdce v osobě Gedeona, který je pak vedl proti nepříteli. Chlumecký na 

tomto místě a v tomto přirovnání naráží i na Gedeonův „rolnický“ původ, který je tak 

vlastně chápán jako jakýsi zdravý základ a příklad bohabojnosti. Opět se dostává k motivu, 

že sociální nerovnost lze řešit jen za pomoci křesťanské víry: „Hle, dělníci polí svých, aj 

rolníkové! Čeho čekáte i smrti, nebo života? Aj, svíjíte se pod jařmy všeho druhu! Vzývejte 

jméno Boha otců svých, zanechte rozmařilosti a obraťte se! I vzbudí vám Bůh Gedeona ze 
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středu vašeho!“ (Chlumecký 1896, s. 53) 

 

Vztah pokroku a náboženství 

V básni Andělé pyšní Chlumecký upozorňuje na rozšířený postoj v moderní společnosti 

– postoj, který chápe náboženství jako brzdu moderního pokroku.  Aby autor tento postoj 

odsoudil, využívá opět postavy ďábla, který v této básni pod označením „syn temnosti“ šíří 

názor, že víra v Boha nutí člověka bloudit v temnotách. Aby syn temnosti člověku pomohl 

z této temnoty vystoupit, klade si za cíl mezi lidstvo nastrčit pochodeň v podobě osvěty. 

(Chlumecký 1886, s. 11) Autor dále líčí jak se díky ďáblovu působení v podobě osvěty 

lidstvu „otevřely oči“ a lidstvu se pak začalo zdát, že až dosud bylo obětí klamu, 

respektive že náboženské obřady jsou zbytečné a strach ze zatracení je neopodstatněný.  

Člověk je pak v novém učení, které hlásal tento „Pěvec svobody“ alias „syn temnosti“, 

postaven do středu zájmu a má být postaven dokonce na roveň Bohu: „neboť hlásal, že 

člověk božství své v sobě chová, maje sám sobě býti bohem, a cílem blaha svého.“ 

(Chlumecký 1886, s. 20) Zde je patrné, že Chlumecký ve své době zaznamenává vzrůst 

individualismu a egocentrismu, ke kterému se staví odmítavě opět tím způsobem, že je 

dává do programu syna temnosti, tedy ďábla. 

Člověk, v podání básně Andělé pyšní, v návaznosti na tyto nové názory zavrhl víru 

v posmrtný život v podobě přebývání v nebi nebo v pekle a namísto toho nyní věří 

v návrat do „hmoty nehynoucí, z níž náhoda vytvořila bytost mou.“ (Chlumecký 1886, s. 

21) V tomto posmrtném přebývání ve hmotě, která je věčná, vlastně spočívá ono 

zmiňované božství člověka. V důsledku, podle učení syna temnosti, který vlastně 

zastupuje Chlumeckým odmítané moderní postoje, není nutné se nijak omezovat 

v prožitcích za živa, protože není nikdo, kdo by člověka po smrti soudil.  

Aby Chlumecký zdůraznil závažnost situace, kdy lidstvo vyzdvihuje rozum a pokrok nad 

náboženství, ukazuje v Andělech pyšných scénu, jak lidé postavili tomuto osvětu 

hlásajícímu „Pěvci svobody a světla“ na náměstí novou sochu, která byla vztyčena místo 

zničené sochy světice: „Nač sochy té na hanbu v městě lidí vzdělaných? Jsme-li modláři? 

Zkazme ji a sdělejme svobodě lidské památník, jehož velikost by byla nade vše památky 

země.“ (Chlumecký 1886, s. 15) Tato socha byla vnímána jako symbol osvobození před 

temnotou způsobenou pověrami a náboženstvím. Ukazuje tak postoj, kdy je křesťanství 



42 
 

vnímáno jako brzda rozvoje.  

Bludný názor o náboženství jakožto překážce pokroku uvádí i Pius IX. v Syllabu: „Víra 

Kristova příčí se lidskému rozumu; a zjevení Boží netoliko neprospívá, alebrž i škodí 

zdokonalení člověka.“ (BOROVÝ, Dr. K.: Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia 

IX. od 8. prosince 1864., Časopis katolického duchovenstva, ročník 37., 1865/1, s. 47) 

Chlumecký tento názor, jak bylo ukázáno, odsuzuje ve svém díle také, a to tím 

způsobem, že jej dává do programu postavy ďábla. 

 

Chlumeckého postoj k církvi a jejímu učení 

Pokud je o hodnocení dobového stavu katolické církve, Chlumecký vidí problém 

především v úzkém spojení státu a církve a ve službě duchovních ve státní sféře. Někteří 

„služebníci boží“ se totiž slovy Chlumeckého v Evangeliu svobody stali služebníky vlád: „I 

zmocnily se vlády služebníků Božích a učinily je služebníky vládními“ (Chlumecký 1896, 

s. 81) Dále Chlumecký kritizuje i přijímání hodností, vyznamenání i úřadů duchovními do 

vlád: „Tedy zaprodali někteří (duchovní) přesvědčení své vládám bezbožným i hřejí se na 

výsluní jejich, přijímajíce od nich obročí i hodnosti a jsouce nenasytní v pýše velikých! 

(Chlumecký 1896, s. 81) Důsledek toho je podle autora ten, že takovéto přijímání hodností 

a bohatství vede k otupování svědomí a dochází tak ke spolupráci i s vládami, které jsou ve 

skutečnosti proti křesťansky nasměrované: „brali někteří hvězdy a kříže záslužné od vlád, 

jež křesťanství hubily, i obtížili se zlatem jejich a svědomí, obtížené hříchem, bylo jim 

lehké.“ (Chlumecký 1896, s. 81)  

Chlumecký míní, že postava Krista, samotného chudého, pro takové, kteří hledají osobní 

zisk, již není příliš zajímavá a že pokud se domnívají, že okázalostí a nádherou ozdobí i 

církev, ve skutečnosti zdobí jen sami sebe „ze své marnivosti“. Líčí jak někteří duchovní, 

nespokojení se svým stavem, opouštěli chudé fary, aby se stěhovali na zámožnější místa. 

Lidé si samozřejmě takovéhoto chybného jednání duchovních všímají, jejich víru pak činy 

duchovních přirozeně ovlivní. Podotýká, že lidé mají tendenci chyby duchovních 

zveličovat: „A bylo vždycky lidí takových dosti, kteří si chyb jejich všímali a zvětšujíce je 

do nekonečna, škodili kněžstvu nesmírně.“ (Chlumecký 1896, s. 82) 

Chlumecký však duchovenstvo v žádném případě neodsuzuje jako celek, takovýchto 
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chyb se podle něho dopouští jen jeho část, ovšem v očích lidí jsou přešlapy menšiny 

vztaženy na duchovenstvo jako celek: „I odsuzovali všecky služebníky boží pro několik 

nešlechetníků, píšíce po stěnách klášterů a chrámů: Non propter Jesum, sed propter esum! 

(Chlumecký 1896, s. 82) 

Všímá si dále, a tak pokračuje ve svých výtkách vůči církvi, i zhoršení vztahů mezi 

„církevními hodnostáři“ a „kněžstvem podřízeným“. Podpora církve od vlád, které byly pro 

lidi samy o sobě nedůvěryhodné, vede podle Chlumeckého k úplnému zdiskreditování 

církve: „A lid pohlížeje na nejednu vládu s nedůvěrou, opustil služebníky Boží úplně, jsa 

přesvědčen, že nadhánějí lidem, kteří víry a přispěni hodni nebyli.“ Křesťanství a církev 

díky této úslužnosti vládní moci ztrácejí důvěru a to vede i ke ztrátě jejich vlivu na 

veřejnost.  Pokud však bude kladen důraz na samotné hlásání „pravdy Kristovy“, bude 

očištění církve a jejich představitelů možné: „tedy očistí se církev z potupy a povstane z 

ponížení svého i očistí silou poslání svého i nositele pravdy věčné, kteří se poskvrnili.“ 

(Chlumecký 1896, s. 83) 

Autor Evangelia svobody dále předkládá apokalyptické vize Evropy, která se odvrátila 

od víry. Uměleckou formou tak chce vlastně varovat před bezbožností, jejíž rozmach 

pozoruje napříč národy. O Evropě v těchto vizích hovoří jako o hřbitovu a v těchto 

představách budou národy pohlceny „Drakem“. Nebezpečí má v básni podobu zaplavení 

Evropy pohany z východu. Tato hrozba a trest z východu se dá vykládat v těchto 

apokalyptických výjevech jako trest za celkový civilizační rozvrat západního 

sekularizovaného světa. Na tomto místě si Chlumecký vypomáhá i citátem z Izajáše: „Aj 

tma přikryje zemi a mrákota národy!“ (Chlumecký 1896, s. 119) 

Apokalyptické vize dále rozšiřuje i popisem pronásledování církve. V Římě, který je 

sužován nepokoji vyvolanými Antikristem ukazuje mučednictví předních církevních 

představitelů, kteří pro svou víru trpí. Sám papež převezme kříž a trnovou korunu a 

zanechává za sebou krvavé stopy, po kterých jej následují kardinálové a biskupové. Oděv 

zbarvený krví, který nosí kardinálové, představuje jejich skutečný purpur. Modřiny na 

obličejích biskupů znamenají vlastně pravou fialovou barvu biskupů. (Chlumecký 1896, s. 

131) To je pro Chlumeckého obraz pravého mučednictví pro víru a církevní hodnostáři by 

měli takto sami jít příkladem. Tento výjev, kdy se církev a její představitelé stávají cílem 

perzekuce, lze chápat jako básnické ztvárnění konfliktní situace panující v Itálii mezi církví 

a státem před uzavřením Lateránských dohod v roce 1929. 
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V těchto apokalyptických vizích však, stejně jako celým Chlumeckého dílem, prostupuje 

i naděje a možnost situaci řešit. Řešení není však pro Chlumeckého přijetí některých 

reformních požadavků, které „odtržení“ přibili na dveře (zde je patrná narážka na Luthera a 

jeho teze přibité na vrata Wittenbergské katedrály) svatopetrského chrámu: „Aby zmařena 

byla panovačnost a okázalá marnivost velikých. Aby žádný biskup nebyl více, než prvním 

mezi rovnými, bratr, mezi bratry nejstarší. Aby se vymanila církev z podruží vlád světských 

a zjednodušivši zprávu výkonnou, potřela libovládu, jež se zahnízdila v některých 

úřadovnách církevních, překážejíc důvěře malých ku větším. Aby nebylo od věřících 

vybíráno poplatků za milosti církevní. Aby kněžstvu světskému byl povolen stav 

manželský.“ (Chlumecký 1896, s. 129, 130) K požadavkům těchto reformátorů patří ještě 

změny v liturgickém jazyce a postních ustanoveních. Postava vypravěče, která v Evangeliu 

svobody odpovídá vlastně i Chlumeckého stanovisku však pokládá takovéto reformní 

podmínky za odporné, v dosavadní zažité praxi totiž vidí těžiště ve stabilitě církve: „nesměl 

se řád osvědčený dáti na pospas lidem nezdrželivým a nedůtklivým, aby nehynula církev 

Kristova! (Chlumecký 1896, s. 130)  

Aby Chlumecký obhájil význam a platnost zpovědi v katolické církvi, do Andělů 

pyšných zařazuje výjev, který se zabývá situací, kdy je zpovídající kněz sám hříšník. Král 

měl v této scéně v noci sen, chtěl se vněm vyzpovídat, ovšem ďábel v převlečení za malé 

dítě, jej od úmyslu vyzpovídat se odradil, protože je kněz prý hříšný. Toto „pachole“ tedy 

králi řeklo: „Nechci, aby se král můj vyzpovídal neplatně, nebo věz, že zpovědník jest 

poskvrněn hříchem smrtelným a stud mi brání dokazovati věci, pro které Bůh ho zatratí. 

Nebo spatřily ho oči mé při hříchu velikém.“ (Chlumecký 1886, s. 50, 51) Chlumecký tak 

odsuzuje ve své poezii postoj, zde tedy neplatnost zpovědi vykonané knězem žijícím 

v hříchu, opět tím způsobem, že jej přičítá ďáblu. 

Předkládá i problematiku rozvodů. V Andělech pyšných požadavek rozvodů odsoudí 

opět tím způsobem, že jej vkládá do programu a učení postavy syna temnosti zastupujícího 

„pokrokové“ názory. Rozvod podle této postavy nachází legitimitu ve volnosti člověka, 

který má mít nárok na volnost prožitků a neuspokojuje-li člověka jeho protějšek, smí jej 

opustit a najít si někoho jiného. V dalším momentu syn temnosti v jednom výjevu po 

biskupovi žádá, aby rozvedl manželství: „Udeřil tedy syn temnosti na něho (tj. biskupa), aby 

rozezdal manžely.“ Tento biskup, který v básni vlastně reprezentuje Chlumeckého 

stanovisko, však odmítá: „Ale zdráhal se biskup učiniti to, pravě, že co Bůh spojil, člověk 

nerozloučí, ježto moci té nemá.“ (Chlumecký 1886, s. 63)  
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V Syllabu Pia IX. pod článkem 67. odpovídá těmto Chlumeckého pasážím o rozvodech 

následující odsouzený blud, který v tento papež v moderní společnosti pozoruje: „Dle 

přirozeného práva není svazek manželský nerozlučitelný, a rozvedení v pravém slova 

smyslu může v rozličných případnostech pravomocností světskou stanoveno býti.“ 

(BOROVÝ, Dr. K.: Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 

1864., Časopis katolického duchovenstva, ročník 37.,  1865/5, s. 354) 

 

Shrnutí 

Chlumecký, vzhledem k právě analyzovaným částem díla, se hlásí k poměrně 

konzervativnímu postoji. Církev a její nauka v jeho pojetí nemá být zásadním způsobem 

reformována, ale v podstatě zachována v současné podobě, protože ta je zárukou stability a 

je osvědčena staletími. Jediné Chlumeckého výtky vůči církevní praxi, které se dají z jeho 

díla vysledovat, spočívají ve výše zmíněném odmítnutí sepětí duchovních se státní mocí a 

úřady,  dále kritizuje zhoršené vztahy v rámci církevní vyšší a nižší hierarchie a  konzumní 

způsob života některých duchovních, který se však podle něho týká jen velmi malého počtu 

osob.  

Z analýzy je patrné, že oslabování pozic křesťanství vnímá autor jako velký problém, 

který s sebou nese i další neblahé důsledky. Svou poezií ukazuje, jak ve jménu pokroku, 

osvěty a svobody člověka je náboženství odsouváno a jeho vliv je cíleně potlačován.  V díle 

se negativní důsledky sekularizace projevují, jak je výše patrné, zejména poklesem 

mravnosti, vzrůstem násilí, rozvodovosti, nespravedlnosti, a to i té sociální. Pro 

Chlumeckého je křesťanství nositelem pozitivních lidských hodnot, a proto je pro něho jen 

jediná cesta jak zlepšit stav lidské společnosti - přimknutí lidstva zpět ke křesťanské víře. 

Na tomto místě je vhodné odkázat na stanovisko Pia X., které odpovídá Chlumeckého 

řešení: „Doba vyžaduje jednání! Ale to musí naprosto spočívat v tom, aby byly svatě a 

neporušeně zachovávány božské zákony a příkazy církve; aby náboženství bylo svobodně 

a veřejně vyznáváno; aby byly konány láskyplné skutky všeho druhu.“ (Pius X., E 

Supermi Apostolatus) 
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Národnostní otázka v poezii Adama Chlumeckého 
 

Dílo a jeho kontext  

Tato část práce má ambice analyzovat ty části díla Adama Chlumeckého, které se 

vztahují k národnostní problematice, tedy pasáže z výpravných básní Apokalypse otroků 

(1881) a Evangelium svobody (1896). V autorově díle lze vysledovat, že vnímá napětí mezi 

jednotlivými národy.  Autor se pozastavuje se nad spory národů ohledně nadřazenosti a 

podřazenosti. Pokud jde o problematiku národů, které nemají vlastní stát a o kterých 

Chlumecký ve svých básních hovoří, jeví se na tomto místě vhodné pro srovnání uvést 

koncepci Miroslava Hrocha tzv. „nevládnoucích etnických skupin“. Hroch zde hovoří o 

problematice etnických skupin, které žijí na území multietnických impérií: „Tyto skupiny se 

nemohly hlásit k žádnému „vlastnímu" státu (resp. jejich středověká státnost byla přerušena 

nebo vážně oslabena), neměly vládnoucí elity, které by s nimi byly etnicky totožné, a neměly 

plnohodnotnou tradici vlastního literárního jazyka (resp. tato tradice byla přerušena nebo 

narušena).“ (Hroch 1999; s. 13, 14). Chlumecký upozorňuje i na neustálou bojovou 

permanencí panující napříč národy. V jeho díle lze zaznamenat i postřehy k jazykové 

otázce. V neposlední řadě jeho dílo reaguje i na situaci slovanských národů, jejich 

sebeurčení a jejich poměr k národům ostatním. 

Abychom mohli Chlumeckého dílo zasadit do širšího kontextu doby, je třeba na tomto 

místě uvést opět jednu z encyklik papeže Lva XIII., kterou je encyklika Grande munus 

(Encyklika cyrillo-methodějská) z roku 1880, je vydaná rok před Chlumeckého výpravnou 

básní Apokalypse otroků. Tato encyklika spadá svým zaměřením do řady encyklik, které se 

zabývají tématem sebeurčení národů. (Putna 1998, s. 75) I když encyklika hovoří velmi 

diplomaticky a neobsahuje žádné konkrétní výzvy, lze se v ní však setkat s církevním 

stanoviskem k otázce Slovanů a jejich sebeurčení. (Putna 1998, s. 76) To dokládá 

následující citát z této encykliky: „Ježto v oněch dobách nastala v oněch slovanských 

krajinách změna státních poměrů, zdá se nám, že přišel okamžik, abychom podporovali 

slovanské národy, jichž blaho a spása Nám tak velice na srdci leží.“ (Lev XIII., Grande 

munus) Podle Martina C. Putny vzbudila tato encyklika mezi slovanskými katolíky 

obrovský ohlas. (Putna 1998, s. 76) Chlumeckého dílo Apokalypse otroků lze proto také 

chápat i jako reakci na tuto encykliku. 

Chlumecký, jak bude z této analýzy patrné, odmítá ve svém básnickém díle 

nacionalismus, který vede k nesnášenlivosti mezi národy a který znamená v důsledku 
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nebezpečí pro samotné náboženství. K tomuto konkurenčnímu vztahu náboženství a 

nacionalismu Dušan Lužný uvádí: „Základem tohoto předpokladu je funkcionální 

podobnost náboženství a nacionalismu. Oba tyto systémy totiž odpovídají (a v tom se 

shodují jak náboženští nacionalisté, tak akademičtí badatelé) na stejné potřeby kolektivní 

identity, morální autority a loajality vůči něčemu, co člověka vysoce přesahuje. Oba 

poskytují rámec morálnímu řádu a legitimizují dané sociokulturní uspořádání.“ (Lužný 

1999, s. 116) 

Podle Dušana Lužného je pro moderní stát signifikantním rysem sekularizace. (Lužný 

1999, s. 14) Proto má náboženství na samotný chod moderního státu oslabený vliv. Ideologii 

moderního státu netvoří již tedy náboženství, ale princip občanství. (Lužný 1999, s. 14). 

Lužný dále připomíná silnou centralizaci moci v moderním státě a monopolizaci užívání 

násilí moderním státem; ve státních rukou je veškerá ozbrojená moc, občané totiž na stát 

převedli starost o vlastní ochranu a bezpečí. (Lužný 1999, s. 14) To je podstatné v souvislosti 

s námi analyzovanou poezií Adama Chlumeckého, autor v ní totiž hovoří právě o problému 

absence křesťanských principů ve vedení států a také o jejich vzrůstající ozbrojené moci 

(zbrojení), jak bude ukázáno níže. 

Abychom Chlumeckého odmítnutí nacionalismu porovnali s oficiálním postojem církevní 

hierarchie, bude uvedeno stanovisko rakouských biskupů ve společném pastýřském listě ze 

dne 17. 6. 1849, kde dochází k explicitnímu odmítnutí nacionalismu jakožto nebezpečí pro 

křesťanskou víru. Biskupové v něm píší, že tento „svod“, jak také nacionalismu říkají, 

zaslepuje celé národy. „Biskupové Vaši si to pokládají za povinnost, ty nejbezpečnější závody 

toho druhu, jichžto nepřátelé křesťanského pořádku za našich dnů s velikým účinkem užívají, 

ještě Vám zřetelněji poznamenati, a Vám, Nejmilejší, výstrahu dáti. Takové omamující 

vnadidlo jest národnost!“ (List biskupský k lidu., Časopis katolického duchovenstva, ročník 

22., 1849/3, s. 157) 

Vedle výpravné básně Evangelium svobody (jejíž děj a struktura byly představeny 

v předcházejících oddílech), kterou lze právem považovat za životní dílo Adama 

Chlumeckého, se národnostní problematikou obšírněji zabývá dílo Apokalypse otroků, 

rovněž opatřené podtitulem „výpravná báseň“. V tomto druhém jmenovaném alegorickém 

díle z roku 1881 předkládá uměleckou formou svůj pohled na minulost, přítomnost a 

budoucnost slovanských národů.  

Děj a hlavní motivy básně Apokalypse otroků jsou následující: Královna Slavie se svým 

mužem vládla, avšak po smrti manžela se dostala do područí nově příchozího národa a přišla 

o mnoho svých lidí i velkou část země. Kníže jménem Osud totiž odvedl lid královny Slavie 
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do své země. Vládl rozsáhlé říši, která měla tři části: minulost, přítomnost a budoucnost. 

Královně Slavii odvedli i její dceru Leluji do této cizí země za horami, kde žili nepřátelé 

královny. Bratr odvedené dcery, Bolen, se ji tedy vydal hledat. Přidala se k němu Víla Vltana 

a slíbila mu pomoc při hledání jeho sestry. Proto Bolen s Vltanou procházejí postupně 

zeměmi Minulost, Přítomnost a Budoucnost, které patří knížeti Osudu. Děj básně 

prostřednictvím jejich putování alegoricky ztvárňuje minulost Slovanů, jejich současný stav i 

vyhlídky na budoucnost. V pasážích básně, které se vztahují k minulosti Slovanů, jsou hlavní 

hrdinové svědky toho, jak slovanská řeč, nyní již zapomenuta, je bez problému užívána a 

Slované žijí nezávisle. V pasážích o přítomnosti autor své hrdiny konfrontuje s poníženým 

postavením slovanských národů, jejich závislostí na národech silnějších a s potlačováním 

slovanských jazyků. Pozastavuje se i nad absencí spolupráce mezi jednotlivými Slovanskými 

národy. Tam, kde hovoří o budoucnosti, však ponechává Slovanům naději na zlepšení jejich 

postavení, hlavní hrdina totiž nalezne svou sestru a jejím potomků vysvítá naděje na nový 

nezávislejší život. 

 

Závislé národy  

Do Evangelia svobody Chlumecký zařazuje, vedle tématu sociálního a sekularizačního, i 

problematiku útlaku malých národů národy velkými. Z tohoto díla je patrné, že ji autor ve 

své době velmi silně vnímal. Následující citát z Evangelia svobody, který patří k úvodním 

pasážím uvádějícím celé dílo, uvádí čtenáře do vypravěčova (respektive autorova) světa, 

který je mimo jiné problémy, zmítán i konflikty národními: „I ujařmili silni slabé, stojíce 

jim na šiji a poroučejíce jim. A bylo jařmo to hrozné a žalost porobených krutá! — I slyšel 

jsem urputný křik Germanie z půlnoci, ana se hrdlí a sváří s Francií o přednost a slyšel jsem 

zoufalý skřek Maďarie, která šlapala s Germanií drobné děti Slavie matky.“ Patrné jsou, 

vzhledem k datu vzniku Evangelia svobody, kterým je rok 1896, odkazy na nedávný 

konflikt Pruska a Francie a na neutěšenou situaci slovanských národů pod suverenitou 

Rakouska-Uherska. 

V této básni autor dále připouští, že emigrace je jedním z možných řešení, za pomocí 

kterého se lze pronásledování kvůli národnostní příslušnosti vyhnout: „Tedy nebylo pokoje 

a klidu v zemích evropských a prchali lidé pokojní do ciziny, hledajíce bezpečí za mořem 

dalekým“. (Chlumecký 1896, s. 13), Vypravěč se proto tedy rozhodne odplout do Ameriky, 

kde si všímá soužití mnoha národů vedle sebe, aniž by jim to činilo potíže a přinášelo spory.   
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Jistou skepsi v řešení národnostního problému je možné pozorovat v pasáži, kde 

Chlumecký básnicky ztvárňuje, jak malé národy hledají cestu ke svobodě a nezávislosti na 

velmocích a povstávají proti útlaku. Chlumecký líčí, jak národy provolávají hesla „svoboda, 

rovnost, bratrství“. Jako odpovědí se jim ovšem dostává alegorického výjevu, kdy postava 

Svobody porodila dítě, které se narodilo mrtvé. Obrazně tak autor říká, že snahy 

utlačovaných národů o nezávislost nedosahují svého cíle.  

Situaci slovanských národů se autor věnuje v básni Apokalypse otroků. Vystupuje v ní 

královna Slavie, personifikace slovanstva, která ztratila svou někdejší slávu a krásu. Děti 

matky Slavie, tedy personifikované slovanské národy, žijí podle slov této básně v nesvobodě: 

„Ach Slavie, matko bolestná! Děti tvé úpjejí v zajetí jako  Izrael, učiněni jsou otroky u národu 

tvrdého.” (Chlumecký 1883, s. 2) V tomto obratu lze vysledovat Chlumeckého povzdech 

nad ztrátou někdejšího významu a suverenity slovanských národů. Chlumecký však v závěru 

úvodu Apokalypse otroků vyslovuje naději na zlepšení postavení slovanských národů a na 

návrat jejich někdejší slávy.  

Aby Chlumecký vyjádřil neutěšenou situaci slovanských národů, v básni Apokalypse 

otroků konfrontuje své hrdiny s mnohými bezprávími, které se dějí v „zemi Přítomnost“, 

tedy v autorově přítomnosti. V jedné z pasáží této básně, kde Chlumecký hovoří o mrtvolách 

rozvěšených na dubech, je možné nalézt narážku na nevraživost mezi slovanským a 

německým živlem: „Nebo viselo po dubech mnoho nahých mrtvol, a údové jejich byli 

rozdivně shanobeni.“ (Chlumecký 1883, s. 40) Za národní strom německého národa je 

považován právě dub. 

Následující pasáž z této básně může být volněji interpretována jako autorův povzdech 

nad nejednotou slovanských národů, které místo aby v duchu panslavismu společně 

postupovaly proti svým utlačovatelům, zabývají se vlastními malichernými spory: Zajatci, 

kteří měli původ u královny Slavie, domlouvali proti svým utlačovatelům odboj a vzpouru, 

nemohli se však mezi sebou dohodnout na společném postupu a vůdci. Někdejší přátelé a 

spojenci se kvůli těmto sporů rozdělili: “I vzpomněli jsme si na nedávnou lásku naši, která 

rostla mezi námi a vámi jako réva mezi dvěma broskvemi; i spěchali jsme vám pomoci. A 

hle, nyní nešvár mezi námi jako luňák mezi Špačky letícími stádem do zralých konopí.” 

(Chlumecký 1883, s. 35)  
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Národní jazyky 

K problematice podřazenosti a nadřazenosti národů patří i otázka jazyková, kterou 

Chlumecký neopomíjí. V pasáži, kde v Evangeliu svobody rozmlouvá postava Satana se 

svými přívrženci, vystupuje i téma národních jazyků. Přívrženci Satana svému vůdci 

postupně ohlašují své úspěchy, kterak kazí lidstvo. Mezi nimi vystoupí i Efilatés, který se 

chlubí svými úspěchy v potlačování jazyků malých národů ve prospěch národů velkých: „I 

vystoupil ze zástupu harpyji Efialtes, řka: Přispíval jsem ku pohoršení mezi národy, nebo 

vzbudil jsem zrádce, kteří opouštěli řeč mateřskou a pronásledovali ji za skývu chleba, 

kterou jim pohodili panující národu velikých. I prosím, aby i mé zásluhy byly ozářeny 

uznáním a odměnou.“ (Chlumecký 1896, s. 40) Postava Efialta z řecké mytologie, který se 

svým bratrem usiloval o zničení Olympu, je zde zvolena jako symbol zrádcovství, lze zde 

tedy nalézt motiv zrady vlastního národního jazyka. 

Autor si všímá i toho, jakým je jazyk významným jednotícím prvkem národa. 

V Evangeliu svobody se velké a dominantní národy snaží prosadit jednotný jazyk ve státě, 

k čemuž má napomáhat i politika školství: „Tedy řekly národy veliké: Budiž ve státě jedna 

řeč a jediný národ, aby nebylo nepokojů skrze řeč národu poddaných. I zrušeny školy 

národní a dítky rozváženy mezi lid cizí, aby zapomenuvše mateřštinu svou, učily se řeči 

státní a zapřely původ svůj. (Chlumecký 1896, s. 44) 

K problematice, kdy jsou některé slovanské jazyky potlačovány na úkor jazyků 

mocnějších národů, se Chlumecký věnuje podrobněji v Apokalypse otroků. V pasážích, kdy 

jeho hrdinové cestují po zemi jménem Minulost, alegoricky ztvárňuje slavnou minulost 

slovanských národů. Autor zde hovoří o Slovanech, kteří mluví řečí, která se již dnes 

nepoužívá, řečí Slovanů, která byla později potlačena. (Chlumecký 1883, s. 22) 

V Apokalypse otroků, vzhledem k jazykovému tématu, dále líčí scénu, kdy je 

souzenému Slovanovi znemožněna obhajoba kvůli neznalosti jazyka dominantního národa. 

Zajatý mladík, jemuž bylo učiněno bezpráví, se v této scéně u soudu měl hájit proti 

příslušníkovi nepřátelského a zároveň vládnoucího národa, to však příliš dobře nemohl, 

protože neznal řeč, ve které soud probíhal: “Když pak přišla řada na lotříka s mládencem, 

postavili se oba před soudce, a lotřík žaloval řečí cizí; avšak nemohl se mládenec hájiti, 

nebo nerozuměl výroku soudců, nevěda ani, že mu soudili katovskou sekeru.” (Chlumecký 

1883, s. 27) 
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Aby dokreslil jazykovou situaci Slovanů, nechává Chlumecký své hrdiny výpravné básně 

Apokalypse otroků procházet školními ústavy v „zemi Přítomnosti“, kde se slovanské děti učí 

o podřízeném postavení národů královny Slavie a kde je jim také zapovídáno mluvit svým 

původním jazykem, za jehož užívání jsou tvrdě trestány. Chlumecký v této básni vkládá 

kantorům těchto škol do úst toto: “Každý otec má nejen právo - ale zrovna musí posílati dítky 

do škol knížecích, aby se učili řeči a zvykům panujících, i zapomínaly na sprostou mluvu 

svých dědů, která by je upomínala na doby neblahé.” (Chlumecký 1881, s. 59)  

Rakouští biskupové ve svém listě z roku 1849 o jazykové otázce píší v tom smyslu, že Bůh 

dal zemi všem lidem bez rozdílu a že se na Boha každý obrací svou řečí. „Nedejte se mámiti 

lstivými slovy a líčidly těchto svůdníků (tzn. hlásajících nacionalismus)! Milujte svůj národ a 

svou vlast a svůj jazyk; nezapomeňte však, že celá země jest Páně; že ve všech řečích den co 

den lidé k němu se modlí.“ (List biskupský k lidu., Časopis katolického duchovenstva, ročník 

22., 1849/3, s. 158) 

Problém zbrojení 

V Evangeliu svobody při svém putování světem pozorují vypravěč s Ahasverem ztrátu 

někdejších práv malých národů. Tyto malé národy jsou vyobrazeny jako zdroje příjmu pro 

světové velmoci, které z těchto příjmů stavějí mohutné armády, které slouží k udržení 

jejich velmocenského postavení. (Chlumecký 1896, s. 43) 

Chlumecký pozoruje v celé Evropě rozmáhající se militarismus a zbrojení, což 

v Evangeliu svobody básnicky ztvárňuje pomocí vylíčení záhadné bytosti, kterou Ahasver 

s vypravěčem sledují při svém letu nad kontinentem. Popisuje, jak se tato bytost rozprostírá 

nad střední Evropou. Bytost je pokryta ocelovými jehlicemi či bodlinami jako ježek, které o 

sebe navzájem zvoní a které prší na evropské pláně, kdykoliv se obluda otřese. Bodliny této 

obludné bytosti stále dorůstají, stále větší a hustší. Ahasver vysvětluje, že bodliny jsou 

vlastně vojenské bodáky. Obluda také chrlila pumy a dělové granáty. Chlumecký tak 

básnicky popisuje přízrak války, který stále visí nad Evropou. Ve své představě jde dál, 

když obluda coby válečný přízrak vysává z celé Evropy řeky zlata a stříbra, tento obraz lze 

volně interpretovat tak, že vojenské zbrojení v Chlumeckého pojetí vysává bohatství celého 

kontinentu. (Chlumecký 1896, s. 86, 87) 
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Řešení národnostní otázky 

Chlumecký vidí v přílišném nacionalismu, jakožto řešením jak hájit svůj národ, 

nebezpečí pro křesťanskou víru. To předvádí zejména v Apokalypse otroků, kde ukazuje 

špatnou cestu jak hájit zájmy vlastního národa, tím způsobem, že je odvrženo náboženství 

a je nahrazeno novou vírou, která je spojená s uctíváním národa samotného: „Potom 

vystoupil řečník na sud a hlásal: Nebuďme ani katolíky, ani kalvíny, ani židy, ale buďme 

hajitely kmenu svého, jehož očividně ubývá. Náboženstvím našim budiž národnost a snaha 

odnárodniti otroky.“ (Chlumecký 1883, s. 53) 

Řešení problémů spojených s nacionalismem, zbrojením a podřízeností malých národů 

načrtává Chlumecký opět ve své vizi ideálního světového uspořádání v závěru výpravné 

básně Evangelium svobody. Spočívá ve vytvoření světové federace tzv. „Spojených států 

světových“ vystavěné na křesťanských základech a pod duchovním sjednocením v osobě 

papeže sídlícím v Římě. V takovémto autorem navrhovaném světovém uspořádání není 

jeden národ poddán národu druhému. Každý národ v tomto  Chlumeckého konceptu 

vytvoří vlastní republiku, která je stavební jednotkou celé federace. Každý národ si v této 

utopické představě zachovává svůj jazyk a všechny jazyky mají stejnou váhu. V 

této autorově představě je jednacím jazykem v senátu tohoto ideálního společenství národů 

francouzština, k tomu ovšem Chlumeckého nevede přesvědčení o nadřazenosti 

francouzštiny nad jinými jazyky, ale tato myšlenka je výsledkem pragmatické úvahy. 

Z praktického hlediska je totiž užitečné mít smluvený jeden jednací jazyk.  

Takovéto společenství národů má tvořit dokonce jakousi rodinu: „Hned potom vydal 

Aram hlas po veškerém světě, aby se vzdělaní národové smluvili a utvořili jednu rodinu, 

čili spojené státy křesťanské federativní, jejichž správcem měl býti vždy jeden z předsedů, 

republik.“ (Chlumecký 1896, s. 141) V tomto ideálním systému, jak Chlumecký v básni 

líčí, vládl mír a svornost mezi národy.  

Aby rakouští biskupové svým listem z roku 1849 zpochybnili přílišnou identifikaci 

člověka s národem na úkor identifikace člověka s lidstvem jakožto celkem, píší, že je 

velkým omylem, když je křesťan „k svému národu a své vlasti blíže než ke svému 

člověčenstvu.“ (List biskupský k lidu., Časopis katolického duchovenstva, ročník 22., 

1849/3, s. 157, 158) 
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Tuto kapitolu lze uzavřít tím, že pro Adama Chlumeckého, katolického kněze, se opět 

stávají křesťanské principy základem pro řešení národnostní otázky. 
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Závěry práce 
 

 

Tato práce analyzovala tu část díla katolického kněze a protagonisty české katolické 

moderny, Adama Chlumeckého, kterou tvoří jeho poezie, konkrétně se jednalo o tři výpravné 

básně, jak sám autor tuto básnickou část svého díla nazývá. Apokalypse otroků, Andělé pyšní a 

Evangelium svobody tvoří určitou jednotu; ne po dějové stránce, ale pokud jde o jejich formu. 

Tyto tři básně totiž autor využívá k tomu, aby upozornil na problémy své doby. Tato práce si 

stanovila za cíl předložení toho, jak autor vnímá ve svém básnickém díle moderní společnost. 

K dosažení tohoto cíle využila tato práce analýzu motivů autorovy poezie. Z výše uvedených 

analyzovaných básní vyvstala tři hlavní Chlumeckým projednávaná témata: sociální otázka, 

sekularizace a nacionalismus, tyto tři motivy úzce souvisejí s moderní společností. Postoje, 

které Chlumecký k těmto tématům ve své poezii zaujímá, byly touto prací porovnány 

s tehdejšími stanovisky církevní hierarchie. Práce dospěla k závěru, že Adam Chlumecký je 

autorem, který, až na výjimky, poměrně věrně zastává tehdejší oficiální církevní učení. Z jeho 

básnického díla je patrné, že jeho cílem není předkládat církevní reformu. Ačkoliv je řazen 

mezi protagonisty katolické moderny, nepatří k těm jejím členům, kteří volají po reformách 

církve, ani k těm, kteří ji zásadním způsobem jakkoliv kritizují. Jak již bylo uvedeno v oddíle, 

který zasazoval Chlumeckého do širšího kontextu doby, katolická moderna bylo hnutí 

s širokým názorovým spektrem a náš autor v rámci tohoto spektra patřil k těm, kteří 

katolicismus poměrně věrně obhajují. Proto jeho příslušnost k tomuto hnutí neznamenala pro 

Chlumeckého suspenzi v podobě zákazu či omezení kněžské činnosti, jako tomu bylo u 

některých jejích protagonistů. Chlumeckého poezie usiluje o přiblížení církve čtenářům své 

doby uměleckou formou, a právě to jej spojuje s ostatními členy katolické moderny 

především. Jeho poezii jde však také o upozornění na problémy moderní společnosti, a 

zároveň prostřednictvím svých výpravných básní čtenářům předložit učení katolické církve 

jakožto východisko těchto problémů. 

Zpracování sociální otázky v díle Adama Chlumeckého poměrně přesně kopíruje hlavní 

témata encykliky Lva XIII. Rerum  Novarum. Chlumecký poukázal v duchu této encykliky na 

neutěšenou situaci dělníků, kterou autor i tento papež dávají do souvislosti se změnami 

způsobenými průmyslovou revolucí a příchodem moderní společnosti. Jako příčiny krize vidí 

autor velkou majetkovou nerovnost, ale i neohleduplné zacházení zaměstnavatelů se 

zaměstnanci. Postavil se za legitimitu soukromého vlastnictví a zlepšení pracovních podmínek 
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proletářů. Připomněl i nebezpečí úpadku mravnosti v souvislosti s přílišnou chudobou a 

neohleduplném zacházení s dělníky. Jako řešení navrhl vybudování dělnických organizací, 

které by církev pomohla organizovat a svým působením je podpořila. Pro Chlumeckého je 

k řešení sociální otázky, ve shodě s encyklikou Rerum novarum, nezbytné vnést křesťanské 

principy do vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Téma sekularizace, tedy druhý oddíl této práce, je poezií Adama Chlumeckého velmi silně 

prodchnuto a dílo tak působí dojmem, že se tato problematika autora jakožto katolického 

kněze velmi silně dotýká. Autor ve své poezii velmi často hovoří o „bezbožnosti“, která v 

jeho pojetí silně zasahuje společnost jeho doby. Analýza jeho dílo uchopila tak, že rozkryla 

vzhledem k této problematice následující motivy: různá pojetí svobody, odpad od víry, vztah 

pokroku a náboženství a postoj k církvi. Svobodu Chlumecký chápe dvojím způsobem. První 

pojetí spočívá v prosazování svobodné vůle člověka, která směřuje proti náboženství. Druhé 

pojetí svobody, jakožto svoboda vycházející z křesťanství, znamená pro Chlumeckého 

osvobození od otrockého postavení člověka, a to zejména v sociální oblasti. Motiv odpadu od 

víry pro autora znamená, kromě ztráty vyhlídky na spásu, ve svém důsledku také celkový 

mravní úpadek lidstva, protože náboženství je pro autora zároveň nositelem pozitivních 

lidských hodnot. Chlumecký pak konečně vyvrací i názor, že náboženství je brzdou pokroku. 

Tehdejší církevní učení autor poměrně věrně hájí, jen pokud jde o přílišné sepjetí duchovních 

s vládami (zastávání vládních úřadů) a majetkovou chtivost některých z nich, projevuje 

kritiku. Ke komparaci tato analýza v této části využila Syllabus Pia IX. a encykliku Pia X. E 

Supermi Apostolatus,  

Třetím tématem, kterým se tato analýza zabývala, je téma národnostní. Chlumecký v díle 

odsoudil rozmáhající se nacionalismus, chápe jej totiž jako nebezpečí pro náboženství. 

Nacionalismus má podle něj ambice náboženství dokonce potlačit a nahradit. K tomu bylo 

využito srovnání Chlumeckého poezie s Listem biskupským lidu, kde rakouští biskupové 

v roce 1849 nacionalismus odsoudili. Autor poukazuje i na problematiku, kdy jsou slabší 

národy podřízeny národům mocnějším. Chlumecký se staví i za zlepšení postavení Slovanů ve 

světě, k tomu bylo využito srovnání s encyklikou Lva XIII. Grande Munus. Dále Chlumecký 

ve svém díle odsoudil zbrojení a zabýval se i jazykovou otázkou, kde si všímá 

znevýhodněného postavení jazyků národů, které nepatří k dominantním. Jeho navrhovaná 

řešení i v případě národnostních problémů opět poukazují k přijetí křesťanských hodnot, které 

by v jeho ideálním uspořádání světa tvořily základ, na kterém by stála jeho světová federace 

všech křesťanských národů.  
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Výzvy k návratu společnosti ke křesťanství ostatně prostupovaly, jak jsme mohli sledovat, 

celou Chlumeckého poezií. 
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