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Tvorba tzv. katolických modernistů v současnosti nepatří mezi příliš vyhledávané oblasti 
moderní české literatury a básník a romanopisec Adam Chlumecký (František Kužela) není v 
v tomto směru žádnou výjimkou. Estetická i společenská hodnota jeho díla je vcelku právem 
považována za nevysokou, velkou rezonanci už nevyvolává ani jeho ideový obsah. Přesto, 
nebo spíš právě proto však toto dílo a jeho kontext stojí za akademickou pozornost, přičemž 
ústřední badatelská otázka předložené bakalářské práce – zda, nakolik a jakým způsobem jsou 
v Chlumeckého poesii reflektovány modernizační změny (české) společnosti – je zcela 
relevantní.  
Vůči celkové koncepci práce lze mít ovšem námitky vyplývající z autorovy poměrně značné 
svévole při jinak pečlivém zpracování materiálu: 

 Z Chlumeckého díla jsou bez dostatečného zdůvodnění analyzovány pouze tzv. 
výpravné básně, ačkoli některá sledovaná témata se mohla projevit i v jiné jeho 
tvorbě; 

 Výklad je až na výjimky „statický“, jakoby nedocházelo k myšlenkovým proměnám 
autora; proti této, v práci nijak nezdůvodněné tezi přitom mluví již to, že 
Chlumeckého (publikovaná) básnická tvorba je časově velice omezená, zatímco jiná 
literární díla psal mnohem déle, o celkové délce jeho života ani nemluvě; 

 Vlastní analýza vyznívá poněkud aprioristicky, opět bez jakéhokoli zdůvodnění: 
z čeho plyne, že právě sociální otázka, sekularizace a nacionalismus tvoří „tři hlavní 
motivy“ (s. 7) modernizace v Chlumeckého díle? Totéž do jisté míry platí i v případě 
analyzovaných „podtémat“; 

 Srovnání Chlumeckého názorů, prezentovaných prostřednictvím jeho básní, na tato 
témata s dobovým církevním učením je jistě nezbytné, stejně významná by však byla 
také slibovaná komparace s „dalšími autorovými předlohami, které jej inspirovaly“ (s. 
8); práce naneštěstí zůstala pouze u tohoto příslibu. 

Práce je otevřena kontextualizační kapitolou, která je vzhledem ke své (nezbytné, a přitom 
stále ještě nedostatečné) šíři nejproblematičtější. Autor sice obecně popisuje katolický 
modernismus, včetně jeho české verze, a přibližuje i život a dílo Chlumeckého, ne vždy však 
jde do patřičné hloubky a některé jeho formulace jsou vyloženě nešťastné. Nikoli většina, ale 
vpravdě žádný katolický modernista neměl zájem „církev likvidovat“ (s. 10), jejich úsilím pak 
nebylo „vzít z moderní doby to dobré a porovnat to s církevní naukou“ (ibid.), nýbrž tuto 
nauku vzhledem k potřebám moderní společnosti změnit. V modernismu bychom rovněž 
marně hledali „křesťansko-demokratické“ prvky (s. 12), zatímco nižší klérus byl sotva svými 
příjmy „závislý převážně na městech a šlechtě“ (ibid.) atd. V práci by naopak měla být 
diskutována umělecká hodnota katolickomodernistických děl (nemohu se zbavit pocitu, že 
jejich většina byla psána čistě a these a jejich estetický účin není velký) a konkrétní kontext 
vzniku, respektive i obsah analyzovaných básní. 
Tři analytické kapitoly věnované sociální otázce, sekularizaci a nacionálnímu hnutí jsou, 
odhlédneme-li od výše uvedených námitek, pečlivě zpracované a svým pojetím odpovídající. 
Autor pozorně přečetl Chlumeckého výpravné básně a hledal v nich vyjádření k apriorně 
stanoveným kategoriím, následně je pak srovnal s dostupnými oficiálními stanovisky 
římskokatolické církve (především příslušné encykliky; je ovšem poněkud komické hovořit 
přitom o Clumeckém a Lvu XIII. jako o srovnatelných „obou autorech“ – např. s. 33). Závěr, 
že „Adam Chluemecký je autorem, který, až na výjimky, poměrně přesně zastává tehdejší 
oficiální církevní učení, … nepatří k autorům, kteří volají po reformách církve, ani k těm, 



kteří ji zásadním způsobem jakkoliv kritizují“ (s. 54), je proto zcela náležitý, měl by však vést 
k dalším otázkám. Kupříkladu po charakteru a příčinách zmiňovaných výjimek, nebo po tom, 
proč je Chlumecký řazen mezi katolické modernisty (nešlo přeci jen o jeho publikování 
v Novém životě, řada dalších katolických modernistů byla obdobně „církevně konformní“). I 
pokud přijmeme to, že se autor tímto směrem nevydal, lze najít několik sporných, respektive 
hlubší výklad vyžadujících míst: 

 Prezentovaná sociologická definice sekularizace je spíše definicí privatizace 
náboženství (s. 34); 

 Otázkou je vhodnost srovnání „hříchů moderní společnosti“ v Andělech pyšných se 
Syllabem Pia IX. (s. 34; „Syllabus Pia IX.“ přitom není název, ačkoli je to tak chybně 
indikováno i na s. 39), jestliže katoličtí modernisté k němu měli spíše negativní vztah 
(s. 10); 

 Jako zbytečná se mi jeví prezentace Hrochova pojmu „nevládnoucí etnické skupiny“ 
(s. 46), protože v práci není analyticky využit; 

 Lokalizace vrat, na která přibil Dr. Martin Luther své teze (s. 44). 
Obdobné nedostatky vyplývající z chvatu, v němž předložená bakalářská práce vznikala, a 
také z jisté autorské svévole, negativně ovlivňují i formální stránku hodnocení. V práci se 
zbytečně opakuje řada myšlenek nebo obsahových vyjádření, její styl je šroubovitý a místy 
nepřehledný („citát …, který patří k úvodním pasážím uvádějícím celé dílo, uvádí čtenáře do 
vypravěčova (respektive autorova) světa, který je mimo jiné problémy, zmítán i konflikty 
národními“; s. 48), poměrně časté jsou také nevhodné obraty (katolická moderna „měla na 
svědomí časopisy“ na s. 16; „téma sekularizace … je poezií Adama Chluemckého velmi silně 
prodchnuto“ na s. 55). Text dále obsahuje řadu pravopisných chyb (především v interpunkci a 
shodě podnětu s přísudkem), na několika místech v něm zůstaly i nadbytečné plné citace 
literatury (např. s. 38). 
 

*   *   * 
 

Bakalářská práce Martina Weisbauera dokládá autorův zájem o opomíjené téma a schopnost 
relativně pečlivého zpracování vhodně zvoleného pramenného materiálu prostřednictvím 
jednoduché, hlouběji nereflektované komparistické metodologie. Nedostatky tohoto přístupu, 
který autor uplatnil se značnou sveřepostí, vysvítají v případě obecněji pojímaných otázek a 
širšího výkladového kontextu, stejně jako v případě nezdůvodněných – což nemusí nutně 
znamenat neoprávněných – koncepčních voleb, které vedly k omezení pramenného materiálu 
a způsobu jeho analytického a interpretačního zpracování. Spolu s formálními nedostatky to 
vede k ne zcela pozitivnímu hodnocení autorovy práce. Předloženou bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 
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