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Anotace
Diplomová práce „Sigismund Bouška a jeho statě o umění v časopise Nový
život“

pojednává

o

jedné

z nejvýraznějších

osobností

a

současně

spoluzakladateli Katolické moderny Sigismundu Bouškovi. Zachycuje ho jako
všestranně nadaného a vzdělaného muže, který rozhodnou měrou přispěl
k prosazení snah Katolické moderny, a to jak vlastní tvorbou a činností
překladatelskou, tak vazbami na umělce a vzdělance. Popisuje vznik Katolické
moderny, co bylo příčinou, jaké byly hlavní cíle tohoto hnutí a jakým
způsobem obohatila český literární život. Dále se zabývá časopisem Nový
život, na kterém se Bouška také velkou měrou podílel. Ten představoval ve své
době významné periodikum, které se neobracelo pouze ke katolické inteligenci,
ale k publiku mnohem širšímu. Popisuje a hodnotí nejvýznamnější statě
Sigismunda Boušky v časopise Nový život, jsou to především statě
o Verlainovi, Březinovi či Felixi Jeneweinovi, hodnotí jeho díla literární
a výtvarná. Těžiště celé práce spočívá v Bouškově působení kritickém.

Annotation
The diploma thesis „Sigismund Bouška and his Essays About Art in the Nový
Život Journal“ deals with Sigismund Bouška, the founder and one of the most
significant personalities of The Czech Catholic Modernism. It shows him as
a multi-talented and well educated man who greatly contributed to the
enforcement of the ideas of the Czech Catholic Modernism by both his own
writing and translations and his relationship to artists and scholars of his
period. The work describes the formation of the Czech Catholic Modernism
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movement and its reasons, main goals and the way in which this movement
enriched the Czech literary life. The thesis also deals with the Nový život
Journal in which Bouška participated to a great extent. This magazine had an
enormous impact at that time because it didn't address only the catholic
intelligentsia, but also a broader audience. The work describes and assesses
Bouška's most important articles in Nový život Journal, namely his writing
about Verlaine, Březina or Felix Jenewein, it evaluates also his literary and art
works. The thesis focuses particularly on Bouška' s critical work.

Klíčová slova
Sigismund Bouška, časopis Nový život, katolická moderna, překladatelská
činnost, kritika

Keywords
Sigismund Bouška, Nový život Journal, Catholic Modernism, translation
activity, critical work
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Úvod
Téma „Sigismund Bouška a jeho statě o umění v časopise Nový život“
jsem si vybrala, neboť považuji Sigismunda Boušku za mimořádného člověka,
který velkou měrou ovlivnil dobu, ve které žil. Dnes je však takřka
zapomenutým autorem, v podvědomí ho mají snad alespoň ti, kteří se hlouběji
zajímají o českou literaturu a katolickou modernu. Proto jsem se rozhodla
zpracovat toto téma a přiblížit tak Sigismunda Boušku a jeho snahy dnešnímu
čtenáři. Ráda bych se ve své práci zaměřila na to, jakou měrou ovlivnil Bouška
Katolickou modernu a jaká byla jeho úloha v rámci tohoto hnutí, jaký význam
měla pro českou společnost jeho činnost překladatelská, literární a výtvarná.
Relevance tématu pro estetiku je jednoznačná, neboť Bouška představuje krajní
„estétské“ křídlo Katolické moderny, jakousi podanou ruku církve kultuře.
Informace o životě a díle Sigismunda Boušky jsem čerpala především
z knihy od Viléma Bitnara Sigismund Bouška, od Romana Musila a Aleše
Filipa Zajatci hvězd a snů a z článků z časopisů Akord a Souvislosti. Dále jsem
použila korespondence Boušky s Karlem Dostálem – Lutinovem a Františkem
Bílkem. O Katolické moderně jsem se dozvěděla z knihy od Stanislava Batůška
Katolická moderna, z knih od Pavla Marka Česká katolická moderna,
Apologetové nebo kacíři a Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí,
z knihy Modernismus, historie nebo výzva od autorů Zdeněk Kučera a Jan B.
Lášek, dále mi posloužila stať od Anastáze Opaska Úvaha o katolické moderně
a jejím poslání ze sbírky Slovo a naděje, kniha Česká katolická literatura
v evropském kontextu od Martina C. Putny, Inferiorita české literatury
katolické a Literární kritika katolické moderny od Viléma Bitnara a využila
jsem i Lexikon české literatury 2. Zmínky o časopise Nový život byly ve
většině z těchto knih a také v knize od Ladislava Soldána Karel Dostál-Lutinov
a Nový život. Informace k látce byly ve zmíněných dílech velmi podobné,
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místy až téměř totožné, snažila jsem se tedy vybrat z jednotlivých knih
především to, čím se lišily.
Práci jsem nejprve řadila tematicky do jednotlivých kapitol podle
pojmů. Až předposlední část, kde se zabývám Bouškovými články v Novém
životě, jsem řadila chronologicky podle toho, jak jednotlivé články vycházely.
Zvolené metody považuji za nejlepší vzhledem k přehlednosti práce.
Nejdříve jsem se snažila přiblížit osobnost a život Boušky, prostředí ve
kterém vyrůstal a kde tvořil, následně jsem se, spíše přehledově, zabývala jeho
tvorbou přes poezii, prózu, překladatelskou a kritickou činnost až po jeho
výtvarné práce a sběratelskou činnost. Dále jsem se věnovala hnutí Katolické
moderny, především období jeho vzniku a hlavním cílům. Následně jsem se
zaměřila na samotný časopis Nový život, na almanach, který mu předcházel
a na průkopnickou funkci tohoto periodika. V poslední části jsem popsala
a shrnula nejvýznamnější stati Sigismunda Boušky v Novém životě. Mým
cílem nebylo články nijak analyzovat ani polemizovat s jejich obsahem, spíše
jsem se snažila o určité shrnutí veškerých Bouškových článků z tohoto
časopisu.
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1. Sigismund Ludvík Bouška (25.8.1867 – 29.8.1942)
Vilém Bitnar ve své dosud

nepřekonané

monografii „Sigismund

Bouška“ z roku 1932 označuje tohoto umělce za „apoštola rekatolizace české
moderní literatury“. Chtěl tak zdůraznit průkopnickou roli tohoto mimořádně
talentovaného kněze – benediktina, spisovatele, básníka, překladatele, malíře,
znalce a sběratele výtvarného umění.

1.1. Osobnost
„Byl bezesporu mimořádnou osobností – vědeckou i uměleckou. Byl
všestranně nadaný, měl osobní charisma, uměl nadchnout, inspirovat, předat
energii. Byl obdařen nekonvenčním, nadčasovým duchem s vědomím
souvislostí. Byl dominantní osobností, vědomou si svých kvalit. Myšlenka
renesance českého katolického písemnictví a jeho pozdvižení nejen na úroveň
nejlepší současné domácí, ale i evropské literatury, představovala ideál,
k němuž upnul všechny tvůrčí síly své košaté osobnosti a pokusil se uvést ji to
života vlastní tvorbou a inspirativním i organizátorským působením.“1
Vedle rozhodující a určující činnosti literární, literárně kritické
a překladatelské se soustavně věnoval i činnosti výtvarné. Jedná se především
o četné kritiky a studie. Nadán po obou rodičích, dostal výtvarné školení již na
gymnáziu. V této oblasti se zabýval původní tvorbou (obrazy, exlibris, knižní
obálky), zejména však působil jako kritik (recenze výstav, studie
o Jeneweinovi atd.), sběratel a organizátor (např. výstava japonských tisků
v Brně 1913).
Přes veškerou svou autoritu, noblesnost, kultivovanost, informovanost
a široký rozhled se nikdy nestal vůdčí osobností v pravém slova smyslu. Spíše

1

P. Marek: „Jsem disgustován…“. Olomouc, Gloria 2002, s. 18.
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zůstával v povzdálí a s hořkostí sledoval, jak se hroutí jeho ideály, jak je
vzdalován od svých životních snů a cílů.
Bouška získal během universitních studií v letech 1888-1892 rozsáhlé
vzdělání ve vědách náboženských, které se mu stalo neocenitelným podkladem
i při jeho budoucí práci umělecké. Pocházel ze zbožné katolické rodiny, a proto
nebyl jeho vstup do služeb církve nijak překvapivý. Tím však na sebe vzal
i celoživotní závazky, které se mnohdy dostávaly do rozporu s jeho tužbami
a plány. Dostával se většinou na fary a kláštery, které byly příliš vzdálené od
kolegů a veškerého literárního života, což mu znesnadňovalo komunikaci
s nimi. Literární aktivity kněží byly na jednu stranu v kruzích vyšší církevní
hierarchie vnímány jako prezentace katolictví, ale na druhé straně byly spíše
přítěží, pokud se rozhodovalo o nějakém postupu. A ani příslušnost ke
Katolické moderně – nežádoucímu fenoménu, nebyla nijak zvláště ceněna.
O jeho osobě svědčí i jeho přátelské styky a korespondence
s Vrchlickým, Březinou, Zeyerem, Bílkem a dopisování s Mistralem,
Aubanelem a Verdaguerem. Kolem roku 1888 se Bouška seznámil
s Jaroslavem Vrchlickým, kterého potom dlouho navštěvoval. Jejich setkání
byla spojena nejen s debatami o literatuře a umění, ale také s poznáváním
dalších významných osobností české kultury. Jaroslav Vrchlický Boušku
přivedl k překládání autorů provensálské a katalánské literatury a jeho
umělecký styl se odrazil i v Bouškových vlastních básnických pokusech. Díky
Vrchlickému se Bouška seznámil roku 1892 s Karlem Dostálem – Lutinovem,
společně s nímž se stal později spoluzakladatelem a hybnou silou Katolické
moderny. Jejich vzájemná korespondence trvala s přestávkami až do Dostálovy
smrti v roce 1923. Nesčetná korespondence panovala též mezi Bouškou
a Františkem Bílkem – sochařem, kreslířem a grafikem, nejvýraznějším
představitelem symbolismu v českém výtvarném umění přelomu století. Bílek
se stal ve druhé polovině 90. let kmenovým výtvarníkem Nového života.
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„O S. Bouškovi panuje shoda, že byl ozdobou Katolické moderny,
jedním z mála, kterým se podařilo překročit průměr“.

2

On přesáhl význam

ostatních představitelů Katolické moderny.

1.2 Tvorba
Bouška začal publikovat verše již v době studií v Praze. Psal však
i prózu, zabýval se literární a výtvarnou kritikou, byl autorem studií
o tvůrcích, které obdivoval. Věnoval se i překladům, a to zejména
provensálských a katalánských autorů. Zde prokazoval vynikající jazykové
znalosti a schopnost myšlenkového splynutí s duší překládaného díla. Usiloval
o obrodu českého katolického písemnictví a jeho vyzdvižení na evropskou
úroveň. Básně, překlady a studie uveřejňoval především v časopisech. Ke
knižnímu vydání svých veršů se připravoval velice dlouho a některé projekty
nakonec nerealizoval.
V roce 1896 vydal první samostatnou sbírku básní Pietas, která se
tematicky dotýkala všeho, co Boušku v té době obklopovalo a která
symbolizovala jeho obrat k vlastní umělecké tvorbě. Dále to byly Legendy,
Duše v přírodě a Mirjam – Maria, což je nejpodnětnější Bouškovo dílo. Jde
o pozoruhodný žánrový experiment. Bouška psal své verše v různých chvílích
života, ale vždycky z vnitřní nutnosti. Ve svých básních odrážel upřímně
vlastní život jinošský, dumání bohoslovce a touhy umělce onoho rozhodujícího
období. Zachytil tu i štvanecký úděl kněze v nepřátelském prostředí, jako by
tušil to strašlivé opovržení a poplivání kněžského údělu, které se mělo dovršit
za totalitního temna o zhruba půl století později, ale které mělo zřejmě kořeny
již zde. Vedle těchto námětů figuruje v Bouškově poezii náladová lyriky jak
přírodní tak emocionálně spirituální, která nejlépe dokumentuje jeho
příslušnost k devadesátým letům. Z Bouškovy prózy je nutno připomenout
2

P. Marek : „Jsem disgustován…“. Olomouc, Gloria 2002, s. 20.
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povídku – literární novelu nazvanou Láska Aubanelova, vzpomínky Vánoce
a rozšířené vydání těchto vzpomínek pod názvem Děti. Byl

i autorem

literárních kritik, výtvarných kritik a výtvarných studií, což jsou například
práce věnované Felixi Jeneweinovi, Františku Bílkovi či Josefu Váchalovi.
Za své úspěchy v slovesné tvorbě děkuje Bouška v neposlední řadě
svému vrozenému nadání hudebnímu. Hudbu pěstoval na gymnáziu, jako kněz
poznal hudbu liturgickou, kostelní na venkovských farách a housle bral do
rukou často, aby výraznou melodií doprovodil své výrazné verše. Proto se stala
hudba verše jedním z nejdůležitějších požadavků jeho poetiky. Měl ji na zřeteli
při původní tvorbě, hledal ji v textech cizích básníků a snažil se ji vystihnout
i ve svých překladech.
V době vyspělého kultu dokonalé formy, jakým bylo právě lumírovské
období,

nebylo

jednoduché

dosáhnout

úrovně.

Bouškovo

mínění

o překladatelské práci bylo vždy vysoké. Snažil se vystihnout zvukomalbu
originálu, tlumočit tajemnou hudbu samohlásek i souhlásek, zachovat
„mistralovskou“, „verdaguerovskou“ či „verlaineovskou“ dikci s odlišností
příměrů

a

metafor.

Největší

prestiž

získal

právě

svými

překlady

z provensálštiny, katalánštiny, italštiny a němčiny. Pracoval jedině s originály
a šlo mu především o zachování maximální věrnosti překladu. Jeho překlady
byly na svou dobu velmi objevné a originální. Často byl prvním, kdo
seznamoval čtenáře s kvalitními díly cizích katolických autorů. Za své
překlady z provensálštiny a vřelé kontakty s autory tohoto regionu byl v roce
1891 jmenován zahraničním členem Felibrů, což bylo sdružní spisovatelů,
básníků a umělců snažících se o povznesení provensálského jazyka a kultury.
Vynikající je jeho překlad Verdaguerova Snu svatého Jana, který obsahuje
básnické podobizny velkých španělských i mimošpanělských postav a světců.
Domácí přijetí tohoto překladu bylo zpočátku rozporuplné. Některé listy ho
zcela zavrhly, jiné nadšeně oslavovaly. Do druhé skupiny patřil např. Jiří
Karásek, jehož bohatý sloh v Nivě dokládá, jakého niterného estetického
ustrojení bylo zapotřebí k přijetí podnětů, jaké nabízela Verdaguerova poezie.
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Byl jím vybaven i Bouška, u něhož bylo povzneseno vírou a vykultivováno
vzděláním a estetickou orientací. Tím, že Bouška, představitel Katolické
moderny, uváděl do českého prostředí Verdaguerovu poezii, prodlužoval
pohled, tehdy již upřený k Francii, až do Katalánska a současně kypřil místní
duchovní a uměleckou půdu, udusanou strohým realismem a positivismem.
Bouška svým dílem vyhloubil základy česko-katalánské kulturní vzájemnosti.
Díky svým překladům a zájmu o katalánskou literaturu byl roku 1893
jmenován členem Katalánské akademie v Barceloně a v roce 1894 členem
llullovské společnosti v Palmě. Zaměření překladatele na malé národnosti
v rámci velkých států, Španělska a Francie, je objevitelsky průkopnické.
Bouška celý život kreslil a maloval. Připomeňme například portréty
svých známých, autoportréty, byl i autorem výzdoby obálky a vinět almanachu
Pod jedním praporem či obálky prvního čísla Nového života. Od roku 1911 se
intenzivně zabýval sbíráním japonských dřevořezů a vytvořil jednu
z nejkvalitnějších sbírek u nás.
Bouška ukázal vzory umění, užívajícího nejdelikátnějších poznatků
moderní doby, všech odstínů formové krásy a všech hudebních i barevných
rafinovaností nových metafor.
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2. Katolická moderna
V košatém literárně-kulturním dění devadesátých let, konce století, se
vedle

kritického

realismu,

naturalismu,

impresionismu,

dekadence,

symbolismu a secese přihlásila ke slovu také tzv. Katolická moderna. Za její
zrod je obecně považována polovina 90. let. Z počátku se jeví jako velmi volné
seskupení mladých literátů nespokojených se současným stavem katolické
literatury a především jedním z jejích center reprezentovaných pražským
časopisem Vlast v čele s Tomášem Škrdlem. Brzy na to se transformuje,
rozšiřuje svůj obzor a společně s obrodou literatury usiluje o inovaci stavu
v římskokatolické církvi, především o změnu vnitřních poměrů i vnějšího
chování vůči společnosti. Vzniká pod dojmem dlouhodobé ztráty kontaktu
církve s realitou světa, která je jiná nejen v oblasti filosofie, ale i v oblasti vědy
a techniky. Katolická moderna vzniká v době, kdy dosahuje české písemnictví
velkého rozkvětu a kdy se v dílech mnohých významných spisovatelů objevují
náboženský motivy. Není tedy pouze literárním hnutím, od samého začátku
mluví i o církevních reformách.

2.1. Formování a hlavní cíle
Katolická literární moderna se formovala již od počátku 90. let a byla
spojena s aktivitami ThDr. Pavla Vychodila v Hlídce literární na Moravě
a Sigismunda Boušky v Čechách. Odtud byl jen krůček ke Karlu Dostálu –
Lutinovi, s nímž Bouška již od roku 1892 spřádal plány vedoucí k nové
katolické poezii, literární družině a její tiskové tribuně a vše vyústilo do
přípravy sborníku na počest Beneše Metoda Kuldy a v založení Nového života.
K četné mládeži, šikující se kolem Boušky, jako duchovního otce a iniciátora
hnutí i kolem Lutinova, jako praktického organizátora, přicházeli noví a noví
pracovníci, hnutí rostlo lavinou. To však byly zatím pouze přípravy, hledání
a formování skupiny.
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Za skutečný počátek katolické moderny lze považovat až 1. sjezd
Nového života v srpnu 1897 v Praze. Teprve zde vystoupila na veřejnost jako
relativně zformované a širší seskupení prezentující svůj program. Do té doby
šlo spíše o projevy jednotlivců. Na tomto sjezdu Dostál v úvodním projevu
o cílech Katolické moderny akceptoval myšlenku, že s „naší revolucí literární
musí jít stejným krokem křesťanská revoluce života – tedy sociální, politická
a náboženská.“3 Již první sjezd tedy vytyčil požadavek „revoluce náboženské“.
Za mezník ve vývoji českého katolického modernismu je třeba počítat 2. sjezd
v létě 1899 ve Velehradě. Hned v úvodu zde zazněla myšlenka, že Katolické
moderně připadl úkol odhalit sociální, vědecké, literární a umělecké slabiny
církve, aby v nastupujícím 20. století obstála a mohla vystupovat jako „čistá,
krásná, silná – nepřemožitelná“.4 Od samého začátku se v Katolické moderně
střetávaly dvě základní tendence. Jedna (Bouška, Dvořák) chtěla spojit své úsilí
s dobovou estetizující religiozitou a zejména s novými výboji soudobého
českého umění, představovaného symbolismem, druhá chtěla pokračovat
v domácích tradicích (Lutinov).
Modernisté usilovali o změnu chování vysoké církevní hierarchie,
považovali výchovnou činnost církve za nepromyšlenou a chtěli, aby byla
církev nezávislá na světské moci. Katolická moderna profilovala jednak proti
starší, za katolickou se prohlašující literatuře, odporem proti suché
didaktičnosti,

neplodnému

moralizování,

staromilství

a

nedostatečné

uměleckosti, na druhé straně proti soudobé literární moderně, zejména proti
jejímu údajně indiferentnímu individualismu, ale také proti tehdejšímu
módnímu blouznivému a vágnímu novokřesťanství důrazem na „zdravé, plné
umění katolické“. Katolická moderna usilovala také o smíření církve
s demokratickou společností: navrhovali reformu církevní disciplíny, celibátu,
používání národního jazyka v liturgii, posílit angažovanost církve při řešení
sociální otázky atd. Nad požadavek umělecké individuality stavěla víru v Boha.
3
4

Česká katolická moderna. Olomouc, Gloria 2000, s. 20
Česká katolická moderna. Olomouc, Gloria 2000. s. 11
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Jednalo se o nové a revoluční podněty, které se mohly jevit jako anarchie
a narušování tradičního řádu.
Postupně se Katolická moderna vymkla ze sevření dvojice Bouška –
Dostál a začaly ji ovlivňovat osobnosti moravského křesťansko-sociálního
hnutí – P. Emil Dlouhý-Pokorný, Josef Svozil či P. František Světlík. Právě
tyto osobnosti vytvářely spojnice mezi katolickou modernou a dvěma
nejvýznamnějšími studnicemi, z nichž modernisté myšlenkově čerpali –
politickým křesťansko-sociálním hnutím

a evropským a americkým

katolickým modernismem různého zabarvení. Byla také reprezentována
plejádou pozapomenutých básníků, jako byli Vilém Bitnar, Xaver Dvořák,
Adam Chlumecký, František Leubner, Oldřich Novotný či František Skalík.
Katolický

modernismus

reprezentuje

obrodné

hnutí

uvnitř

římskokatolické církve, které je těžké jednoznačně definovat. Důvod je ten, že
nemělo jedno centrum, nebylo organizováno a nesledovalo ani jeden přesně
stanovený cíl. Vyznačovalo se heterogenitou, v každé zemi bylo jiné, mělo
specifické znaky a národní odlišnosti. Nikdy nevytvořilo společný program
a vlastně zůstalo v počáteční a nerozvinuté podobě. Modernisté protestovali
především proti tomu, že vysoká církevní hierarchie odmítla vzít na vědomí
proměnu světa v industriální společnost.
Česká katolická moderna tvořila nedílnou součást zmíněného
modernistického proudu. V tom byla její síla, ale i slabina. V důsledku absence
původních myšlenek, radikalismu a širší základny se nakonec ocitla v soukolí
útoku a proti-modernistických opatření a dá se říct, že byla umlčena. Hnutí
nedokázalo realizovat své cíle a zůstalo na okraji literárního vývoje.
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3. Časopis Nový život
„Vůdčí ideou Nového života jest boj idealismu proti materialismu, boj
ducha proti vládě hmoty a násilí. Je přirozeno, že boj takový se neobejde bez
kritických výpadů proti poměrům stávajícím, obzvláště z počátku, kdy vůle
a poznání je mocnější než síla k provedení skutků positivních. Doba je vážná
a žádá celých mužů! Nový život volá k práci sta a tisíce svých přátel: Šiřme
vlídným slovem a shovívavou trpělivostí ideje Nového života, přičiňme se, aby
čisté křesťanství stalo se krystalizačním bodem národa na sto proudů
rozlitého.“5
Přišla chvíle, kdy toto složité bratrstvo nutně muselo manifestovat
nějakým významným činem. Bylo třeba ukázat tvůrčí schopnosti a rozvinout
a realizovat obrodné touhy ve vlastním časopiseckém orgánu. Bylo nutné
založit list nový, který by sloužil obrodnému programu. Realizace tohoto plánu
se neděla překotně, uvažovalo se o něm dlouho a příliš vážně, neboť ukvapený
a nezdařený krok by poškodil celé hnutí. Věc nebyla jednoduchá, neboť
v starším kněžstvu vyvstali protivníci, kteří v hnutí spatřovali revoluci nikoliv
obrodnou, ale ohrožující klidný vývoj kulturního života českých katolíků.
Významným společným počinem Katolické moderny se tedy stal
časopis Nový život, založený roku 1896 a redigovaný Karlem Dostálem –
Lutinovem. Nejprve vycházel v Praze, ale brzy na to byl přenesen do Nového
Jičína. Časopis se zaměřil nejen na literaturu, ale též na požadavky
nábožensko-reformní, výtvarné umění, hudbu a divadlo. Nedílnou součástí
programové skladby časopisu byly rovněž texty, upozorňující na aktuální
podněty z oblasti teologie, církevních dějin, filozofie, politiky a sociální
problematiky,

nevyjímaje

informace

všeobecného

kulturněhistorického

charakteru. Na stránkách Nového života se nezanedbávala ani osvětová
činnost, v jejím rámci pak hlavně křesťanská výchova. Důraz byl kladen i na
výtvarnou podobu Nového života, jeho typografickou úpravu a na vybrané
5

K. D. Lutinov : Nový život. roč. IV. 1899. s. 265
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obrazové materiály, složené z původních ilustrací, reprodukcí starších
i současných uměleckých děl a fotografií. Brzy po svém vydání upoutal
pozornost nejen literátů, ale i uměleckého, kulturního, částečně i politického
a především církevního světa.

3.1 Almanach Pod jedním praporem
Vzniku a vydání časopisu Nový život v roce 1896 předcházelo koncem
dubna 1895 vydání almanachu Pod jedním praporem s podtitulem Almanach
katolických básníků českých. Vyšel jako první svazek ediční řady Básnické
obzory katolické v nákladu 1200 výtisků. Vznikl především z iniciativy
Sigismunda Boušky, který chtěl tento almanach věnovat Beneši Metodu
Kuldovi, vyšehradskému kanovníkovi, zasloužilému, literárně činnému knězi,
jenž v té době oslepl.
Almanach měl představovat mladou českou katolickou poezii. Byl
věnován B. M. Kuldovi při příležitosti jeho 75 narozenin, 50. výročí kněžství
a 25. výročí kanovnictví. V úvodu pořadatelé uvádějí, že „almanach je prvním
milníkem na daleké pouti za ideálem katolické poezie, které přísně katolický
názor nevadí býti poezií opravdovou, silnou a plodnou, jak tomu nasvědčují
veledíla cizích literatur; nechtějí bořit, chtějí stavět, nechtějí trhat, chtějí se
spojit k životu, práci a umění“.6 Almanach obsahoval stručné životopisy
a ukázky z tvorby 51 katolických básníků – 31 kněží, devět bohoslovců
a jedenáct laiků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Almanach dokazuje, že
katolictví bylo základnou tvorby padesáti autorů. Na vydání almanachu
navázaly schůzky hlavních protagonistů, z nichž brzy na to vyrostla Katolická
moderna.
Almanach byl vlastně svým způsobem prvním společným veřejným
vystoupením kruhu kolem Boušky. Stal se mezníkem ve smyslu symbolu,
6

Pod jedním praporem. Almanach katolických básníků českých. Dobromělice. 1895, str. 7-8
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v tom že stál na počátku právě nového literárního sdružení, byl prvním
společným počinem.
Reakce na vydání almanachu byly dvojí: čtenářská a literárně-kritická.
Literární veřejnosti se zdálo, že se svým obsahem příliš neliší od produkce
známé z Vlasti a dále zaostává za snahami moderní české literatury. Na druhou
stranu byla tato sbírka na svou dobu vskutku reprezentativní. Vydání
almanachu svým způsobem zmapovalo literární prostor kolem protagonistů
Karla Dostála-Lutinova a Sigismunda Boušky a inspirovalo další kroky, které
vedly k založení vlastního časopisu.

3.2 Vznik časopisu Nový život
Začátek prosince 1892 se stal významným pro dějiny české a moravské
Katolické moderny a to Lutinovým návrhem na vydání vlastního časopisu. Do
té doby neexistovalo slušné fórum, kde by katolíci mohli psát. Obsah byl
zřejmý – básně, poetická próza, studie a zprávy o katolických básnících
a básních, rozbory, kritiky a články vědecké, které by tehdejší inteligenci
ukazovaly katolicismus po stránkách, které jí dovedou imponovat. Hlavním
cílem bylo seřazení katolických spisovatelů kolem skutečně literárního
časopisu, důstojná reprezentace vážného sběru katolíků oproti lehkému duchu
české poesie moderní a žádné zpátečnictví. Rozhodli se podtrhnout
individualitu jednotlivých autorů tak, že budou uveřejňovat vždy celou skupinu
básní, aby tak vynikl směr jejich studia a cítění. Účelem listu měl být boj proti
liberálnímu tisku, boj rozhodný, bez polemik, snaha rozproudit literární
katolický ruch. Mělo jít o měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu. Důležité
bylo zveřejňovat nové, aktuální zprávy v co největším množství.
Po dlouhých debatách o vhodném názvu pro časopis byl vybrán titul
Nový život, jenž uspokojil většinu zúčastněných. Název byl myšlený vzhledem
k celé české poezii. Právě tam se rozhodli vnést „nový život“. Pro časopis bylo
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podstatné to pozitivní, co lze ocenit a čím se lze inspirovat. Dále název
odkazoval k Dantovi, jehož kult Katolická moderna intenzivně pěstovala
a považovala ho za vzor křesťanského umělce. Portrétem Danta začala i galerie
katolicko-literárních vzorů na obálce almanachu a celá družina se snažila
o vytvoření půdy pro „nového Danta“.
Jakýmsi formálním vzorem se pro Nový život stala Moderní revue.
Především Bouška ji přímo obdivoval, to mu ale ani v nejmenším nebránilo
v kritickém pohledu na její obsah. Redaktory inspirovala k zavedení
jednotlivých rubrik. Nechali se ovlivnit natolik, že v polovině října vyzval
Dostál Boušku ke kresbě titulního listu nového časopisu, která měla parodovat
záhlaví Moderní revue. Chtěli tak upozornit na rozdíl mezi nimi a liberály.
První číslo vyšlo 8.1.1896 v Praze za redakce Xavera Dvořáka
a administrace Julia Aloise Korába a Viléma Bitnara. Na 3. straně vyšlo
prohlášení o účelu a smyslu vydání Nového života. Od 3. čísla byl časopis
vydáván a redigován Karlem Dostálem – Lutinovem v Novém Jičíně. Nový
život překvapil vysokou úrovní obsahu. Časopis byl založen v době velmi
šťastné, v době všeobecného vzruchu mládeže všech ideových orientací, a jeho
určitý náboženský ráz mu získal přátele v kruzích umělecké elity.
Mezi kmenové autory patřili kromě Sigismunda Boušky a Karla
Dostála – Lutinova také básníci, spisovatelé a esejisté, jako například Xaver
Dvořák, Vilém Bitnar, Jindřich Šimon Baar, František Skalík či Marie
Kavanová. Výtvarní umělci Karel Z. Wellner, Viktor Foerster, Zdeňka Vorlová
– Vlčková aj. Nejvýznamnějšími spolupracovníky byli Julius Zeyer, Otakar
Březina, Felix Jenewein a František Bílek, kteří přispívali původní slovesnou
i výtvarnou tvorbou.
Již od počátku panovaly mezi Bouškou a Lutinovem neshody. Bylo to
nejen proto, že měli oba velmi rozdílné povahy a názory, ale též za to mohl
fakt, že veškerá komunikace mezi nimi probíhala pouze prostřednictvím
dopisů, což situaci nijak neulehčilo. Z jejich společné korespondence je patrné,
jaké nesváry to přinášelo. Bouška také nesouhlasil s tím, aby Dostál citoval
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z dopisů, které jako redaktor dostával a nic dobrého nepřinesl ani vztah
dlouholeté Dostálovy přítelkyně k Bouškovi. Nemalým problémem bylo též
hospodaření pokladního Nového života Františka Skalíka.
Autoři

Nového

života

se

dopouštěli

estetizace

náboženství

v novoromantickém duchu. Estetizace se přitom neomezovala pouze na
vyzdvihování poezie katolického kultu – i sám Kristus je někdy brán jako
„krásný héros“.

3.3 Ilustrovaný měsíčník
Druhou nejvýznamnější uměleckou disciplínou na stránkách časopisu
Nový život se hned po literatuře stalo výtvarné umění. Protagonisté Katolické
moderny mu věnovali soustavnou pozornost. Jeho hlavní úlohu viděli
v estetické funkci při výzdobě svých knižních edic a Nového života, který brzy
získal podobu revue. Současně pro ně výtvarné umění představovalo
komunikační prostředek, díky němuž mohli naplňovat své programové cíle.
Součástí Nového života byly kromě obsažnějších statí o výtvarném umění či
teoretických problémech také kratší aktuální zprávy informativního nebo
kritického charakteru. Výraznou osobností, která určovala výtvarnou podobu
časopisu Nový život, byl v prvních letech jeho existence Sigismund Bouška.
Nový život lze hodnotit dvojím pohledem: jako časopis mladých
pokrokových kněží, nebo jako ilustrovaný umělecký měsíčník. V obou
případech sehrál svou roli. Na přelomu století se objevilo množství
pokrokových časopisů, byly to však časopisy textové, kdežto Nový život kladl
velký důraz na obrazovou výpravnost. Časopis pěstoval výtvarnou kulturu
cíleně, neobracel se pouze ke katolické inteligenci, ale k publiku mnohem
širšímu. Jeho podtitul zněl: Ilustrovaný měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu.
Obrazová skladba byla podobná katolickým kalendářům, na venkově často
jediné četbě. Nový život usiloval o bohatou a rozmanitou obrazovou skladbu:
programové ilustrované obálky, původní ilustrace inspirované použitou
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literaturou, reprodukce kreseb i maleb, pozornost byla věnovaná také
fotografii. Typickým programovým vkladem Nového života k dobovým
snahám o reformu umění a života byl právě vzájemný vztah obrazu a písma.
Dalším rysem je doslovný výklad obrazových symbolů, projevuje se
v komentářích výtvarných děl autory samotnými, případně dalšími vykladači.
Jde například o téměř doslovný alegorický přepis programu Nového života na
obálce 1. ročníku právě od Sigismunda Boušky.
Nový život se stal nejvýznamnějším periodikem Katolické moderny
a zároveň revue, která zaujímá pevné místo v dějinách moderní české
literatury. Zastavením tohoto časopisu se nadobro uzavřela jedna kapitola dějin
Katolické moderny. Velkým přínosem pro českou literaturu této doby byly
spíše než vlastní díla členů Katolické moderny jejich překlady. V první řadě
Bouškovy, ale také K. Dostála-Lutinova a dalších. Již v posledních ročnících
Nového života rostl počet překladů polských a slovinských autorů. Připomíná
to snahy „dědice“ Katolické moderny, za něhož se považovala Družina literární
a umělecká v Olomouci. Po zániku Nového života převzaly jeho úlohu
Meditace (1908-12) redigované Vilémem Bitnarem.
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4. Bouškovy statě v časopise Nový život
To jak Sigismund Bouška přispíval do Nového života odráží přesně
vztah mezi ním a Karlem Dostálem-Lutinovem. Nejvíce jeho statí najdeme
v prvních dvou ročnících 1896 a 1897. V prvním čísle otiskl mj. studii Velké
dílo o Mánesovi, studii o Verlainovi, básně Verlaine v nemocnici a Kateřina
Sienská ze sbírky Pietas. Ve druhém ročníku se objevila jeho báseň Ctihodná
Anna Kateřina Emmerichová, esej Tvář Kristova, cestopisná studie Návštěvou
u starých mistrů, recenze Pohádky máje, překlady z Mistralovy Miréio a na
pokračování vycházel překlad Maeterlinckovy Aglavainy a Selysetty, který
patří k nejlepším příspěvkům tohoto ročníku. Ve třetím ročníku 1898
vycházela na pokračování velká studie o Jeneweinovi, díky níž se česká
kulturní veřejnost seznámila s velkou osobností moderního výtvarného umění
konce 19. století.
Od čtvrtého ročníku 1899 publikoval Bouška v Novém životě málo.
V letech 1900, 1902 a 1905 chybí dokonce jakýkoliv jeho písemný či výtvarný
příspěvek. V roce 1901 vyšel Život Théodora Aubanela a v roce 1903 objevná
studie o Otakaru Březinovi nazvaná Básník mystik.
V předposledním, jedenáctém ročníku Nového života otiskl Bouška
studii Básník mučedník věnovanou Jacintu Verdaguerovi a doplněnou
o překlad z téhož autora nazvaný Monstrance dómu Barcelonského.
V posledním ročníku se objevil kratičký Bouškův překlad Verdaguerova Kdož
je Bůh?
Všechny jeho studie se vyznačují velkou svědomitostí ve zpracování
bohatě sebraného materiálu, stálým srovnáváním s obdobnými zjevy světové
literatury a množstvím pečlivě volených i přeložených ukázek.
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4.1 Velké kritické a obrazové dílo o Josefu Mánesovi
Již několika prvními řádky navozuje Bouška ve své stati představu
vynikajícího díla neobyčejné hodnoty popisujícího život a dílo Josefa Mánese.
Vše do sebe v této knize harmonicky zapadá a je propracováno do nejmenších
detailů. Kniha je nádherně vypravena, ale tak, aby byla dostupná celé
veřejnosti. Nalezneme tu veškeré Mánesovy malby a kresby od začátečnických
pokusů až po jeho stěžejní díla. Je to kniha hodná největšího mistra kresby
a tvůrce české malby.
Ale již záhy zjistíme, že takové dílo ve skutečnosti vůbec nevzniklo
a Bouška si ho stvořil pouze ve své fantazii. Snaží se tak upozornit na to, že tak
významná osobnost české kultury, by si zasloužila ocenění v podobě knihy,
která by zpřístupnila vynikající Mánesova díla veřejnosti. Navrhuje
přinejmenším vydat např. cyklus dětských kartónků jako prémii k časopisu
nebo cyklus Mánesových písní či cyklus jeho kreseb k národním Písním
českým.
Bouška svým článkem vzbudil zájem o edici takového formátu. O něco
později ji vydalo Topičovo nakladatelství.

4.2 Paul Verlaine
Tento text je charakteristický pro přístup Nového života, protože
Bouška zde nehodlá zamlčovat návrat od sbírky Moudrost k námětům
i životním praktikám s morální naukou katolické církve neslučitelným.
Bouška ve své práci o Verlainovi, kterou rozvrhl do několika vydání,
reaguje na básníkovu smrt. Vidí v jeho skonu obrovskou ztrátu pro celou
společnost. Byl to básník absolutní, nepochopený davy, ale zbožňovaný
básníky. „To naivní, veliké poetické dítě, stejně obdivuhodné ve své prostotě
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jako naopak v nejvyšší rafinovanosti ducha a umění, v bizarnosti až
démonické.“7
Verlaine není ten, kdo vytvořil jedno veliké nadčasové dílo, se kterým
by si ho všichni spojovali, ale zato je autorem řady drobných arciděl, jimiž se
nesmazatelně zapsal mezi vynikající básníky. Celé dílo přesně odráží způsob
jeho života. Je rozdrobené, často nejasné, pohádkovitě záhadné, výstřední,
v jednotlivostech nebesky krásné. Verlaine sám život spíše proživořil. Jeho
osobnost je opletena množstvím legend, které dokazují podivínství tohoto
básníka. Byl snílkem bez smyslu pro praktický život, útočiště hledal ve vězení
a nemocnicích, útěchu v náboženství.
Verlaine začal psát již za studií, jeho básně však byly často triviální.
Brzy ale následovalo vydání již vyzrálého svazku veršů Básně Saturnské. Dále
to byla melancholická a formálně skvostná sbírka Galantní slavnosti, Blahá
píseň – verše čisté lásky a snad nejoriginálnější svazek veršů Romance beze
slov. Následovalo období útlumu, kdy Verlaine hledal sám sebe. Po této
odmlce vydal geniální dílo, které mu zajistilo nesmrtelnost – katolickou knihu
Segesse (Moudrost). Ta vynesla Verlainovi obdiv nové básnické generace ve
Francii a Belgii. „Pocit vlastní slabosti a vzpomínka na vlastní poklesky jej
vedly k vypracování tohoto díla, jež jest prvým skutkem víry veřejné po
dlouhém literárním mlčení.“8 Moudrost je stěžejní Verlainovo dílo, označované
jako výlučně katolické. Verlaine je zde celý, ve svém umění i svých
zvláštnostech. Moudrost se skládá ze tří částí. Ta první je průpravou k úplnému
obrácení, nadějí v lepší život víry a milosti. Druhá část je plná lásky k Bohu
a opravdového pokání, je vrcholem básnického génia Verlainovi. Je tu nejméně
rétoriky a nejvíce citu a poezie. Třetí část je plná vzpomínek z minulosti. Je tu
až neuvěřitelně vykreslena hrůza pokušení, duševní zápas člověka, který
zanechal hříchu a cítí svou slabost, tuší nový možný pád. Duševní obrat je
znatelný i v pohledu na ženu – poměr k ní je nyní čistý, produševnělý. Jasnost
7
8
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Bouška, Sigismund. Paul Verlaine. Nový život, 1896, roč. 1, s. 75.
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považoval Verlaine za půvab druhého řádu. Nejasnost některých částí
Moudrosti však není na závadu. Dostávají tak zvláštní kouzlo, které je ozdobou
Verlainovy poezie. Básník usiluje o ideu, o cit, o často neurčité, pohádkové
naladění, kterým vás chytí a okouzlí. V tom je bratrem moderní dekadence.
Moudrost má tedy tři díly: bolest a pokání, láska k Bohu a návrat polepšeného
do světa. V poslední části jsou některé sonety velmi obtížné a záhadné. Básník
to udělal úmyslně, vyvolal tak zmatenou náladu ve čtenáři, který nechápe
úplně, ale tuší něco příjemného.
Je přirozené, že měl Verlaine ve Francii takový úspěch, neboť tam
neměli katolické básníky, jako například v Itálii či Španělsku. Bylo to poprvé,
kdy francouzská poezie opravdově a přesně vyjádřila problém lásky Boží.
Umělci, které považujeme za nejvzácnější a nejpůvodnější autory 19. století,
byli katolickými, nebo se za ně alespoň vydávali. Připomeňme např.
Baudelaira a Barbeye d` Aurevilly. Byli katolíky pouze svojí obrazivostí, ale
hlavně aby se osamostatnili a bojovali proti duchu věku. Líčili víru v zákon,
aby tím spíše chutnali hřích, který způsobil zákon. To platí i o některých
dekadentech u nás. Stalo se módní záležitostí psát katolicky zabarvené verše,
vyráběné na osvědčené recepty. Budoucnost umění a poezie vůbec je pouze ve
znamení katolictví. Na půdě církve, která vždy umění chránila. Právě v tom je
krása Verlainových básní, kde mluví krásou víry katolické. Neboť víra je
absolutní pravda, kterou nikdo nezvrátí. Slova Ježíšova jsou jedinou pravdou
a spolu nejčistší a nejvyšší poezií. O tento obsah katolického umění se jedná.
Nejčistší skladby katolické mystiky napsali jen světci. Takovým dílem
katolického umění je např. Zeyerův Příchod ženichův. Za toto drama si Zeyer
zaslouží nesmrtelnost. Opravdový básník se nevyhýbá náboženství, jakožto
poměru člověka k Bohu, jakožto nejvyšší a nejsladší vědě, která nás učí znát
a ctít bytost nejdokonalejší. „Zde platí: Aut Caesar, aut nihil. Buď s Bohem,
aneb… sbohem!“9 Ve chvílích neštěstí a bolesti stojí duše samotná před svým

9
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Bohem. Bolest sílí a otvírá oči. A přesně tak našel i Verlaine svého Boha.
Vypráví to ve své knize Mes prisons (Má vězení). Byl odsouzen za násilí,
kterého se v opilství dopustil na svém příteli Arthuru Rimbaudovi. Byl
odsouzen k samovazbě a zde se setkal s katechismem, který v něm způsobil
neobyčejnou revoluci.
Za vadu náboženských poezií Verlainových se dá považovat to, že
používá odvážná a často triviální slova či výrazy převzaté z lidu. Ruší to
jednotný ráz jeho hymnů.
Dá se říci, že Verlaine měl smůlu ve všem, co započal, ať už se to
týkalo jeho manželství, či bídného života jaký vedl. Zůstal nezkušeným dítětem
a lehkomyslným až do své smrti. Jeho dílo však provždy zůstane uměleckým
brevířem delikátních básníků. Bouška měl Verlaina velmi rád a považoval ho
za jednoho z největších básníků své doby. Není náhodou, že si vybral právě
jeho osobnost pro první ročník Nového života.

4.3 Otakar Březina
„Otakar Březina je takový básník, který mnoho nového viděl a vidí, co
jiní neviděli, a který i věci staré, všední, denní, viděl a vidí v kráse nové,
panenské, která nám obyčejným vyprchala jako vůně z uvadlého květu. Je
z těch, kteří jsou svoji, kteří na svém stojí a svou řečí, svým rytmem a rýmem
mluví.“10
Březinu Bouška velice obdivoval a od počátku jeho tvorby odhadl
velikost jeho talentu. Nazývá ho „Básníkem básníků“, snílkem, který si jde
svou cestou za svými ideály. Březina nechce být básníkem pro davy, spíše
duševním přítelem několika sbratřených duší. Je básníkem z Boží milosti. Jeho
dílo-to je celý on. Vše je dokonale procítěné. Nic u něho není strojeně

10
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rafinované, dává do svého díla celou svou duši přeplněnou veškerou kulturou
věku.
Březinu je třeba studovat, neboť aniž by si to přál, je velmi obtížným
autorem. Je opravdu jedinečný a těžko napodobitelný. A přece je vnitřně
logicky, filosoficky jasný. Pro samotného Březinu jsou ideálními čtenáři, kteří
mají duši bohatou vlastním bohatstvím, čtenáři s hudebně tvůrčí duší, ti, kteří
se dokážou dívat skrz jednotlivé obrazy a kteří dokáží proniknout pod povrch.
Umělecké dílo, které autor vytvoří, je dotvářeno celou generací. Nepodílí se na
něm pouze autor. Březina považuje umělecké poslání za řízené vyšší Vůlí
a zodpovědné.
Březinovo dílo je v mnohém pokračováním, stupňováním díla Jaroslava
Vrchlického. To byl jeden z jeho předchůdců. Březinova umělecká duše se
formovala také díky Verlainovi, Keatsovi, Shelleymu či Byronovi,
Schopenhaurovi a Fichtemu.
Širokou veřejnost překvapila forma veršů v knize Svítání na západě.
Zdála se být pracně hledanou a soustruhovanou. Ale právě u Březiny platí, že
obsah i forma jsou jeden celek. Vše roste najednou, společně. O vnitřní hudbě
Březinových volných veršů by se dala napsat celá studie. Dokáže přímo
mistrovsky zacházet s aliterací. Slovo zcela poslušně řadí pod suverénní vůli
básníkovy inspirace a hlásky k sobě kupí tak, že hudba je co možná
nejpřípadnější, nejpokrevnější myšlence. Někdy Březina volné rytmy ještě
rýmuje, ale zbytečně to zastavuje proud. Lépe znějí verše nerýmované.
Nejcharakterističtější jsou pro Březinu jeho obrazy. V celé české poezii
bychom těžko hledali srovnatelné bohatství obrazů, tak nevyčerpatelnou
fantasii. Je to bohatství tak marnotratné, že by se z jediné básně nasytilo deset
básníků. U Březiny má jeden jediný verš více obrazů než mnohdy celá báseň
jiných. A nejde jen o ledajaké obrazy. Takové se v české poezii dosud
neobjevily. Nejlepší jsou ty prosté, nehledané, denně v přírodě i všedním životě
pozorované. V těch je skryta jemná a bohatá básnická tvůrčí duše. Nejkrásnější
jsou ty obrazy, kde Březina mluví o prostoru a čase. Často také používá obrazy
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z katolické liturgie. Jako výlučný mystik a symbolista rád užívá symbolů
církve, aby jimi ztělesnil své myšlenky.
Březinovy básně se podstatně liší od nejmodernějších proudů literárních
u nás. V jeho básních je více pravé zbožnosti než v celé naší moderní produkci.
Co se týče formy, mluví rád ke čtenářům v hymně a žalmu. Nikdy nepoznal
rozkoší života kvůli své chudobě, žil svůj vlastní život myšlenky a snů. Byl
snílek a malíř, kterému zůstala tajná láska k barvám a světlu. Odtud ty
nádherné obrazy v jeho verších.
Březina rád užívá kontrastů a paradox ve své poezii, jak to ostatně
ukázal i v knize Svítání na západě. Básník věří, že západ je konec lidského
života a teprve po něm nadejde pravý život, lepší čas. Celou knihu tvoří dva
základní proudy myšlenek: poměr lidské duše k Bohu a přesvědčení
o mystickém určení bolesti, jakožto nástroji prozřetelnosti Boží. Co můžeme
u Březiny obdivovat je určitě vyslovená idea dědičného hříchu, viny
přecházející z generace na generaci.
Co se týče tvorby, Březina roste. Došel ke klasické čistotě verše
a k sugestivní síle, která si vás zcela podmaňuje. Jeho verše se vrývají do duše
a do paměti žhavým písmem.
Svou stať zakončil Bouška vzpomínkou na cestu do Nové Říše na
Moravě, kde Březina působil jako učitel. Našel tu usměvavého muže
zamilovaného do jemného smutku chudé krajiny, který prozařuje všude jeho
dílem. Ač velký znalec filosofů, který se mohl stát ozdobou vysokých škol, učil
kdesi, kde o něm nikdo nevěděl. Smutný pohled na takového umělce.

4.4 Tvář Kristova
Ve druhém ročníku Bouška publikoval svou stať Tvář Kristova.
Zamýšlí se nad tím, jak asi tento vrchol lidské krásy vypadá.
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Jeho tvář musí být určitě krásná. Panu Marii si představujeme jako
dokonale krásnou dívku, protože ona je Matkou Boží. Jak tedy potom musí být
krásný sám Spasitel! Tímto problémem se zaměstnávali všichni křesťanští
malíři. Aby mohl někdo namalovat Kristovu tvář, musí být nutně věřící. Malíř
bez hluboké víry nenamaluje Krista do smrti. V Berlíně zadali různým
vynikajícím umělcům namalovat obraz Krista Pána. Obraz, který by
představoval pouhý zjev náboženského citu. Jedinou podmínkou bylo, aby ho
vyobrazili tak, aby odpovídal představě každého věřícího křesťana. Mnozí
přední němečtí umělci prohlásili, že jejich síly nestačí na tak těžké dílo. Idea
tohoto podniku byla opravdu velmi náročná. Umělec byl odkázán jen na vlastní
cit, na svůj čistý ideál, který nemělo rušit nic cizího, nestejnorodého. Každý
z umělců dal ke svému obrazu stručný komentář, psychologicky i nábožensky
velice zajímavý. Jejich úkol byl nesmírně náročný. Proto využili různé vnější
pomůcky: osvětlená síň nemocného, průvodci, pozadí, krajina, rám, symboly
atd. Výstava však nepřinesla nijak epochální pozitivní výsledek ani nějaký typ
Krista Boha a člověka.
Půvabné je poetické líčení postavy Kristovy ve zjevení ctih Anny
Kateřiny Emmerichové: „Ježíš byl postavy štíhlé a ztepilé, podélné a zářné
tváře; vypadal zdravě, ale přece byl bledý. Jeho zcela volné, červenavě žluté
vlasy visely mu rozděleny nad vysokým, otevřeným čelem, na ramena. Měl
dlouhý, světle hnědo-šedý šat, který jakoby utkán až na nohy splýval; rukávy
byly u rukou poněkud širší.11
Tvář Kristova zaměstnávala nejen malíře, sochaře, rytce, ale i básníky
a všechny myslitele vůbec. Bylo by zajímavé seskupit veškerá díla týkající se
tohoto tématu od všech autorů přes věřící básníky starých dob až po ty z doby
nové, z doby skepse a nevěry, která si však přece zachovala hlubokou úctu ke
Kristu i tam, kde v jeho božství nevěří.

11
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Sám Bouška v jednom ze svých dopisů Františku Bílkovi uvádí, že jde
o prostý referát berlínské výstavy. Šlo o výstavu prací významných berlínských
umělců, kteří dostali za úkol namalovat obraz Krista, který by nepředstavoval
nějaký víceméně hluboce promyšlený děj, ale pouhý zjev náboženského citu.
Bílek vytkl Bouškovi, že napsal, že tvář Kristova musí být „krásná“. Bouška na
to reagoval, že „neměl na mysli banální krásu, spíš ale tvář člověka pravého,
skutečného, jež je zušlechtěna tím, že je zrcadlem ideálu všech ideálů, samého
Boha, jenž vzal tuto masku na sebe. Je krásná krásou vnitřní, prozařující
z vnitřku Božské osoby.“12

4.5 Panu J. Pelcovi, vydavateli Rozhledů
Ve druhém ročníku se také objevila Bouškova polemika s časopisem
Rozhledy. Polemika vznikla kvůli referátu v jistém učitelském listu, který
reagoval na Bouškův výklad o moderních proudech v české literatuře
v učitelském spolku, jehož byl Bouška členem. Referát byl lakonický,
nesouvislý a místy z neznalosti látky zmatený. Bouška kritizuje časopis
Rozhledy, jeho slabé básnické práce, mírnější kritické stanovisko a jiné věci.
Popisuje svůj vztah k Novému životu, Vrchlickému a Šaldovi. Ospravedlňuje
zde i celou Katolickou Modernu, kterou někteří odvrhují jen kvůli jménu.
Zastává se pravověrných katolíků, jejichž náboženské přesvědčení se dá
srovnat s moderními uměleckými požadavky. Upozorňuje na pevný, dva tisíce
let starý názor, který zastávají. Našli svůj cíl, který je v Kristu. Katolická
Moderna se netají svými sympatiemi k mladé generaci celé Evropy. Je dosud
mladá, ale poroste. Je svá, jen ze sebe bere a sílí. Neočekává milosti, ale je
odhodlána vynutit si sympatie.

12
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4.6 Návštěvou u starých mistrů
Článek vznikl na žádost, aby Bouška napsal o „své umělecké cestě“. On
se však ostýchá psát cestopis, vyznává se pouze z lásky k umění – velikému,
čistému, nekonečnému. K lásce k uměleckým dílům, pro něž podnikal své
cesty.
Vzpomíná na svůj první a zároveň poslední honorář za kresbu, kterou
vytvořil ještě v útlém věku. Přestože snil o malířské akademii a malbách
v klášterech, zvolil si nakonec vyšší poslání.
Jako první popisuje Bouška svou cestu do Norimberku. Obdivuje
architekturu domů v Bavorsku. Norimberk označuje za pohádku máje umění.
Je to rodné město Albrechta Dürera a Hanse Sachse. Upřednostňuje zdejší
původní architekturu před moderními stavbami v Praze. Umělecké dílo má
svoji duši, která z něho mluví. Je živé a proto nesmrtelné. Dílo neumělecké,
banální duši nemá, je mrtvé. Za dílem uměleckým stojí v pozadí i duše jeho
tvůrce, za dílem neuměleckým nestojí nic. Bouška se vyznává z obdivu
k Dürerovi, především k jeho mědirytinám. V nich se bezprostředně odráží
umělcova duše. Dürera považuje za velkého básníka, fantastu, ale současně
i obdivuhodného realistu.
Další cesta vede do Řezna, které dělá dojem velkého moderního města.
Dále putuje do Mnichova, města umění, obrazáren, akademií, výstav a malířů.
Bouška se seznámil s originály Rembrandta, Van Dyka, Brokera aj. Starou
Pinakotheku označuje za nejlepší obrazárnu Mnichova.

4.7 Pohádka máje
Bouška líčí svoji radost z knihy a z celé umělecké výpravy Pohádky
máje. Autorem knihy je Vilém Mrštík, výpravu má na starosti Zdenka
Braunerová. Objevily se hlasy, že kresby v této knize nepřiléhají samotnému
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obsahu. Bouška se na to pokusil reagovat. Jde mu o poměr kreseb k obsahu
a především o celou výzdobu.
Zdenka Braunerová využívá bezprostřední něhu, všechen půvab
a současně všechnu energickou krásu dřevorytu. A to je jádrem věci. Knihy by
měly být zdobeny dřevoryty, staré umění by se mělo opět vzkřísit. Jedině toto
umění je sourodé, bratrské a díky němu je kniha jednotlivá, nic v ní nekřičí cizí
notou, vše splývá v jednu harmonii. Fotografické mlhovité reprodukce obrazů
zabily veškeré ilustrační umění. To co se v knihách objevuje není umění ale
řemeslo. Fotografie zabila grafické umění. Kniha, kterou ručně vyzdobila
slečna Braunerová, je první vlaštovkou nového jara. Ilustrace jsou ozdoby
určené k tomu, aby s typy tisku souhlasily a dekorativně působily. Ilustrace
jsou umělecké pouze tehdy, když se emancipují od textu. Starý konturový
dřevoryt zůstává vzorem, neboť se jako jediný plně hodí.
Je známé, že Vilém Mrštík je mistrem v líčení přírody. Často však hřeší
velkou kvantitou na úkor děje. Slečna Braunerová je po smrti Chitussiho
jedinou jeho dědičkou, která ho nahradila, ale jde i svou vlastní cestou a tvoří
své umění.
Bouška Pohádku máje nepovažuje za Mrštníkovo mistrovské dílo, ale
prorokuje, že přijde utrpení, které ho očistí a posvětí a jeho čas přijde.

4.8 Felix Jenewein
Ve třetím ročníku se objevila Bouškova velká studie na pokračování,
zabývající se osobností Felixe Jeneweina. Ten patřil mezi nejvýznamnější
spolupracovníky v časopise Nový život, kam přispíval původní slovesnou
i výtvarnou tvorbou. Bouška věnoval Jeneweinovi i některé své výtvarné
studie. Byl českým malířem, kreslířem, ilustrátorem a profesorem brněnské
techniky. Zpracovával biblická a historická témata.
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Hlavní zdroj inspirace nacházel Jenewein v bolesti, tou rostl
a mohutněl. Je však třeba rozlišovat, jako je tomu například u Verlaine, žal –
bol antiky a bolest křesťanskou – posvěcenou shůry. Tyto dva druhy bolesti
jsou

nejlépe znázorněny v antickém umění. Verlaine staví vedle bolesti

pohanské bolest křesťanskou a ukazuje na nejkrásnější typ této bolesti, na
Bolestnou Matku Páně. Ideál bolesti křesťanské je znatelný ve veškerém
Jeneweinově umění. Bolest je podstatou jeho čistého umění. Maloval symboly
jeho vlastního života, vlastního strádání a boje. Je bezesporu velkým
křesťanským umělcem.
Bouška vzpomíná na první návštěvu v jeho pracovně, kdy byl okouzlen
jeho pokornou osobností. Jeho dílo je výslovně křesťanské, mluvící ke zbožné
duši, umění čistě dekorativní. Jenewein není pouhým kreslířem. Je to umělec,
který se svého bere a nové přináší, neboť on medituje. V jeho obrazech je celý
proces jeho meditace, jeho rozjímání. A tím je tento mistr předurčen pro
chrámovou malbu – jeho obrazy jsou duchovním rozjímáním. Velikost, bolest
a něha jsou tři složky mistrova umění, které skládá v harmonii nejvyšší. Ze
všech děl Boušku nejvíce zaujal obraz Dopoledne na Velký pátek. Je okouzlen
postavou Dolorosy, v níž jsou skloubeny všechny tři prvky. Jenewein zná
půvab a tajemství lehce a odvážně hozené linie, ví, že geniálnost je v prostotě
nejvyšší.
Podíváme-li se na Jeneweinovy akademické práce, už od počátku jevily
ten nepopíratelný fakt, že chtěl být vždycky svůj. Šel od počátku za svou
vidinou a právě v tom je jeho úspěch, ale i všechna bolest nepochopení
a nevšímavosti světa k jeho práci.
Z jeho děl jmenujme např. Pohřeb sebevraha, kde překvapuje smělostí
a originalitou výrazu, skic Matka jde se synem, na vojnu odvedeným, kresbu
Karel IV. zakládá vysoké učení pražské či cyklus osmi obrazů Píseň. Není však
pouze malířem, je především také básníkem. Básníkem bolesti a utrpení. Jeho
předním úkolem je malovat duši, její různé projevy v lidské tváři. Nějakou
dobu působil jako ilustrátor českým časopisům. Později se ale z jejich vlivu
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vymanila a vytvořil vynikající díla jako Sil jsem proso na souvrati, Odvedený,
Útěk do Egypta a Kristus předpovídá zkázu Jeruzaléma. Zajímavý je u něho
vždy týž se opakující problém: znázorňovat různými uměleckými prostředky
různé stupně bolesti. Na jubilejní výstavě byla vystavena mistrovská
Jeneweinova díla: Sv. Gilbert, Sv. Vojtěch, Cesta do Golgotu a Sv. Petra
a přiřknuta mu cena – diplom druhé třídy. Ten však Jenewein nepřijal
a vytvořil své stěžejní dílo Jeremiáš nad zříceninami Jeruzaléma, což je
mistrovo největší a nejmohutnější dílo. Je to dílo hotové dokonalého mistra.
Dále vytvořil trojdílnou malbu Jidáš, která je originální v každém tahu linie
i v samotné myšlence. Je zřejmé jak hluboce přemýšlí o biblické látce a jak
tvoří v duchu křesťanském.
Jenewein užívá zvláštní techniky při svých malbách. Jeho barvy mají
mdlý mlhavý tón díky práci s gouachem. Miluje barvy lomené, klidné, tiché
tóny, které nijak nedominují. Veškeré mistrovo umění je v jeho linii, která
všude prozrazuje dokonalé studium anatomie a velikou znalost lidské duše.
Jenewein konstruuje kompozice. Každá jeho linie je účelná. Každé jeho dílo
má jednu duši. Jeho styl, to je jeho duše, kterou pomocí svých děl promítá
navenek. Tichý smutek a hluboká bolest jeho děl je hlavním znakem jeho
křesťanského ducha.

4.9 Bílkův dům
Od roku 1899 publikoval Bouška do časopisu velmi málo. Ve čtvrtém
ročníku je pouze krátká stať o příteli Františku Bílkovi.
Článek vznikl na obranu Bílka, neboť měl Bouška pocit, že mu není
správně porozuměno. Objevily se hlasy, že by se měl Bílek vymanit z kruhu
Nového života. To však Bouška považuje za hloupost. Pokládá Bílka za
nejoriginálnějšího českého umělce, který si vše bere ze sebe a tudíž ani nikdo
z časopisu Nový život na něho nemůže mít vliv. On roste sám ze sebe. Je
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v plném rozvoji své síly. „Je v něm mnoho panensky neporušeného a tvořivě
původního. Nejvíce si u něj cením absolutní shody a jednoty celého jeho života
s jeho uměním. Všechny mystické práce jsou jen upřímnou mluvou jeho života
vnitřního, jsou jen nutným ztělesněním toho, co v duši jeho se rodí, o čem sní
a touží, co káže a mluví, co chce a snaží se projeviti.“13
Bílek má tajemné kouzlo své osoby. Má osobitý světový názor a dle
něho žije důsledně svůj život. Jde všude svou cestou. Je pedantsky věrný svým
zásadám, že se od nich neodchýlí ani o kousek. Veškerá jeho práce svědčí
o hluboké myslící duši, o meditaci dlouhých let, která z něho udělala to, čím je.
Je nesmírně pilný a plodný díky vědomí vlastního apoštolského poslání.
„Jeho atelier vás ohromí úžasným množstvím prací a návrhů, skulptur,
studií, kreseb, nápadů okamžitých, z nichž se mu pranic neztratí, ke všemu zpět
se vrací, všecko si cení a váží, neboť všecko stejně, opravdově a nutně cítěno
i tvořeno jest.“14 Článek pokračuje popisem Bílkova chýnovského domu – ryze
českého a křesťanského. Jednota myšlenky a provedení nemůže být
u žádné stavby jasněji provedena než v tomto uměleckém díle. Bouška líčí
Bílkův dům do nejmenších detailů.
Tak to je onen dům, jak ho génius jeho vytvořil. Lepší dům si ani
umělec ani básník nemůže vysnít. Tak krásný a přitom tak skromně zařízený.

4.10 Život Theodora Aubanela
Jak Bouška již v úvodu předesílá, je tato práce věnovaná Františku
Xaveru Šaldovi.
Bouška

připodobňuje

provensálskou

poezii

naší

české

a

za

nejvýraznější osobnosti označuje Roumanilla, Aubanela a Mistrala. Mistrala
nazývá králem felibrů, provensálským Homérem, Nerudou i Čechem, epikem

13
14

Bouška, Sigismund. Bílkův dům. Nový život, 1899, roč. 4, s. 49
Bouška, Sigismund. Bílkův dům. Nový život, 1899, roč. 4, s. 50
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širokého toku. Celá trojice píše nejčistším dialektem, Mistralem až
k dokonalosti vybroušeným a vědecky ustáleným, nářečím rodanským. Bouška
psal

o

Mistralovi

do

Muse,

listu

bohoslovců

českomoravských.

O Roumanillovi psal větší studii v Obzoru r. 1891, nedlouho po jeho smrti.
Nazývá Roumanilla patriarchou nového písemnictví provensálského, on odvedl
Mistrala a Aubanela od frančtiny k řeči lidu, k řeči výlučně básnické.
Roumanille byl písničkář, povídkář veršem i prózou, v níž stvořil zvláštní typ
drobné humoresky. Geniální tvůrce provensálského kalendáře Armana, tvůrce
rozmarných i dojemných vánočních koled.
Třetí ze slavné trojice byl Theodor Aubanel. Zanechal po sobě
příležitostnou lyriku, vzácné umělecké skladby i mnohá intimní čísla. Celé
Aubanelovo dílo není veliké, jsou to tři knihy lyriky a jedno drama: Rozpuklé
jablko granátové, Dcery Avignonské, Odlesk slunce a jediné zachované drama
Chléb hříchu. Významnou se také stala velká kniha literárně historická Le
poète Theodore Aubanel. Jde o neocenitelnou práci od Aubanelova přítele
a advokáta Ludvíka Legrèho. Je zde hojně využita korespondence mezi ním
a Aubanelem. Bouška sám je autorem knihy Láska Aubanelova. V práci Život
Aubanelův se snaží, aby vedle zájmu literárně historického měla i svou duši.
A tím byla dána jeho více novelistická než vědecká forma. Tento způsob práce
je čtenáři milejší, neboť psát o cizím básníkovi a necitova a neukázat jeho
život, je marnou prací. Prvním, kdo u nás překládal z provensálské poezie
a ocenil Aubanela byl Vrchlický. Bouška líčí rodiště Aubanelovo Avignon,
jeho dětství, rodinu, pensionát Otců Samoty.

4.11 A. Sova: Ještě jednou se vrátíme…
V šestém ročníku Nového života se objevila také Bouškova recenze
knihy veršů od Antonína Sovy z roku 1892-99. Bouška ji hodnotí jako
objemnou knihu neskonalého půvabu ve svých krajinomalbách, v nichž nemá
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Sova u nás soupeře a kde jeho poezie stojí nejvýše. Ve svých náladách je
nedostižný, jeho krajiny jsou viděním duše samé a nevyslovitelné cítění se
u něho stává uměním slyšitelným a viděným. V bolestných, kacířsky
odvážných skladbách je cítit mnoho milého a svatého. Jeho tvůrčí duch hledá
ve snu budoucnosti život lepší, čistý a krásně živý.
Sova je veliký básník. Tři mistři slova a formy máme na mysli z mladé
generace: Březina, Sova, Opolský. Tři vrcholy – Březina, mystik, kterému je
dáno hledět a nazírat nad mezemi času a prostoru, velký extatik modlitby;
Sova, muž snění a bolesti, výbojný pracovník a předchůdce nové doby
a Opolský, ztrýzněná, velká umělecká duše, jakoby svázaná, odlevující si
sarkasmem a opovržením ke všemu nízkému. Tři naprostí umělci a virtuózové
formy.

4.12 Básník mystik. Glosy k dílu Otakara Březiny
Stať je pokračováním práce započaté v 1. ročníku. Bouška navazuje po
sedmi letech, kdy je už Březina uznávaným a respektovaným autorem a kdy je
jeho dílo rozsáhlé a hluboké. Březinovo dílo je z největších, jaké kdy světová
poezie měla. Není však zcela pochopeným.
Každý umělec má poslání shůry. Má se realizovat na tom, co umí.
Všechna ostatní práce je zbytečná. Otakar Březina je vrcholem české poezie
přelomu 19. a 20. století. Březina i Bouška obdivovali velké dílo Jaroslava
Vrchlického. Měl dar, že celý život vtěloval do své tvorby a druhým darem
byla vždy jeho upřímnost a zpověď vlastních vin a starostí. „Všecko se mi to
psychologicky slévá v jedinou vlohu jeho královsky bohaté a dětsky přímé
duše: všecko říci a krásně to říci, všecko rozdati, vždy a všude, co měl a dáti
mohl.“15 Typická je pro Vrchlického láska k rodné zemi, k její řeči, literatuře

15

Bouška, Sigismund. Básník mystik. Glosy k dílu Otakara Březiny. Nový život, 1903, roč. 8,
s. 105
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a umění. Nezištně překládal velká světová díla, aby je přiblížil našim čtenářům.
Za to je Vrchlický dosud nedoceněn. Objemnost jeho díla dokazuje nesmírnou
práci, píli a odhodlanost.
Březina vydal knihu prózy Hudba pramenů. Jde o řadu esejí, psaných
novou řečí. Březina našel novou hudbu řeči. Našel nové kouzlo, které stvořil.
Uvedl básnickou řeč na vrchol hudebnosti. I ti, kteří mu nerozumí, jsou
okouzleni hudbou slova, jakou dějiny českého jazyka nepoznaly.
Březinovo dílo jeví přísnou sebekázeň. Je to touha říci jen to, co se říci
musí, a co není ještě nutné, ponechat v duši k tajemnému zrání. Je tu patrné
vědomí prozřetelnosti, vyššího řízení, ne vlastní vůle. Bouška označuje knihu
za vrchol vkusné knihy. Jakoby se vracela sláva tiskařského umění minulých
let. Zdůrazňuje vnější úpravu knihy.
Bouška odsuzuje úzkoprsost české společnosti, která škatulkuje umělce
podle toho, kam píšou nebo kde tisknou. Omezují tak umělcovu svobodu.
Podivuje se nad otázkou, zda je Březina katolík. V celém jeho díle nenajdeme
slovo katolický, ale píše do Moderní Revue. Jeho dílo stojí samostatně a mluví
samo za sebe. Umělce činí katolickým pouze katolické ideje v jejich pravé
velikosti a ryzosti. Je třeba číst Březinu, aby člověk pochopil paradox, že tento
básník stojící mimo katolický tábor, je snad naším nejkatoličtějším básníkem.
Otakar Březina je a není katolickým autorem. Je na každém, jak si to přebere.
Nemluví o Bohu starou řečí. Hledá si novu, přijatelnější pro čtenáře. Březinovo
dílo je posvěcené shůry. Tvoří v pokoře, odtud to požehnání krásy a slávy.
Nikdo u nás neukázal tak dokonale rozkoš v celé její nuzotě a nahotě.
U Březiny nenajdeme milostnou poezii v obvyklém slova smyslu. A přece je
celá jeho duše založena eroticky. Jeho erotika je zvláštního druhu. Je v ní
tragika zpovědi a vlastní očisty. Mystika byla zabarvena eroticky již v pravěku.
Dokladem jsou poezie všech národů. Člověk není jen duše, ale má také tělo
a jen díky smyslům dovede chápat svět kolem sebe a zase smysly naznačit, co
se děje v jeho duši. Církev sama je vzorem mystických básníků. Dokládá to
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mešní kniha, brevíř, liturgické knihy, hymny a písně církevní. Na počátku jeho
básnického díla stojí žena – jeho matka.
Březina věří v tajemné bratrství duší. Lidstvo je spojeno jedinou
rodinou. Vychází z jediného člověka (Adama) a v jediném člověku dosáhne
vykoupení. Lidstvo postupně zraje.
Má nesmírnou úctu k ženám. Oprostil se od veškeré smyslnosti
a prozářil pojem ženy čirou duchovností. Svůdnost ženské krásy je vykreslena
s podivuhodnou sugestivností. Žena je matka budoucího pokolení.
Březinu nečiní velkým formální nádhera jeho veršů, ale ideová
bohatost, apoštolské poslání jeho skladeb. Jeho verše jsou však mnohým
nepřístupné. Březina to sám vidí a snaží se z tohoto kouzla vymanit. Nebude
proto méně hlubokým, naopak, bude ale dražším, tak ho snad lépe pochopí.

4.13 Básník mučedník. Jacinto Verdaguer
Tato práce je doplňkem rozsáhlé studie, kterou Bouška uveřejňoval ve
dvou ročnících Hlídky literární v letech 1894-1895 pod názvem: Jacinto
Verdaguer a jeho význam v literatuře katalánské. Studie a překlady. Poukázal
zde na velký Verdaguerův význam v literatuře katalánské a španělské vůbec.
Tato stať vznikla z reakce na článek A. Pikharta „O literatuře katalánské“.
Bouška se pozastavuje nad tím, že Pikhart nezná jeho studie a překlady
a přisuzuje tento fakt tomu, že je kněz a jako takový je v naší společnosti
soustavně, vědomě a promyšleně ignorován.
Název „Básník mučedník“ naráží na poslední strastiplná léta
Verdaguerova života. Všichni se k němu otočili zády – vláda, laikové
i duchovenstvo. V bolestech a nevýslovné bídě hynul největší genius
Španělska. Sama církev později přiznala, že na něm zhřešila. Po jeho smrti
následovaly bujaré oslavy génia a velkolepý pohřeb.
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Bouška ve své studii uveřejňuje své překlady a zachovává všude formu,
příkrasy originálu (rým, asonanci atd.), prostotu a úsečnost řeči, aby tak
zachoval krásu Verdaguerova verše.
Život a dílo Jacinta Verdaguera tvoří jeden jediný celek. Veškerá
veledíla světových literatur vznikla tímto naprostým splynutím života a práce,
snah a skutků. Každé veliké dílo předpokládá velikého člověka, který bere jen
sám ze sebe. Verdaguer je velký epik a lyrik. Jeho život vysvětluje celé dílo.
Mnohé cesty přes oceán, přes hory, hluboké studium děl španělských
a katalánských mistrů, znalost všech posvátných a vlasteneckých míst rodné
země, časté rozjímání ve svatyních a klášterech.
Verdaguer se narodil 17.5.1845 ve městě Vichu. Na studium si
vydělával těžkou prací. Ve dvaceti letech se pokouší o první epické verše.
Roku 1865 zvítězil v literární soutěži Květné hry se svými básněmi Junáci
Vecianovi a Smrt Rafaela z Kasanovy. O rok později uspěl v této soutěži se
čtyřmi básněmi. Památným se stalo setkání s velmistrem provensálské
literatury Frederim Mistralem. Mistral rozpoznal mladíkův talent a prorokoval
mu skvělou budoucnost. Verdaguera nezajímala světská sláva. Více než práce
básnické dolehly na jeho duši studie bohoslovecké a blížící se kněžství. Roku
1870 byl vysvěcen na

kněze.

Za

dob

svého kněžství

celebroval

v nejproslulejších chrámech katolického světa. Přílišná práce, nízké příjmy
a nepohodlí bídné fary podlomily básníkovo zdraví. Objevila se u něho
chudokrevnost mozku.
Za dobu svého kaplanování byl vyznamenán r. 1873 při Květných
hrách zlatou a stříbrnou fialkou za skladbu Nářek hrdličky, kterou později
vložil do svých Idyl a zpěvů mystických. Také báseň Bitva u Levanta obdržela
cenu, emailový kříž. Roku 1874 získal cenu za Zde svatý František zmíral.
Mezitím se básníkův stav zhoršoval. To byl vedle velké skromnosti
a pokory jeden z důvodů, proč nepřijal nabízený kanonikát. Jeho básnická
sláva se šířila daleko po Španělsku. Na radu lékaře se vypravil na plavbu lodí
finančníka Dona Antonia Lopéze. Po dlouhé plavbě se vrátil zdráv a plný síly.
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Svému mecenáši věnoval Verdaguer svou Atlantidu. Katalané označili
Atlantidu za nejcennější dílo své literatury. Řeč katalánská slavila triumf.
Verdaguer tu ukázal celé její bohatství, básnickou účinnost a sílu,
mnohotvárnou škálu její hudby. Atlantida má deset zpěvů. Vstup a Zakončení
jsou dva zpěvy, které tvoří rámec vlastní epopeje a vypravují o Colonovi
(Kolumbus). Epos je psaný zvláštním veršem verdaguerovským. Jde
o poustevníkovo vyprávění o zkáze Atlantidy, kterému Krištof Kolumbus
dychtivě naslouchá. Typická je forma originálu, barvitá zvukomalebná řeč,
množství obrazů a podivuhodný soulad formy a řeči s myšlenkou. Katalánština
je význačná svou silou, úsečností, mohutným pathosem slova a zároveň
neobyčejnou něhou a sladkostí. Atlantida není dramatickou básní, ale
dramatického je v ní mnoho. Je tu mnoho lyrických míst, bez nich se moderní
epika neobejde. Verdaguer mravenčí pílí, studiem řeči, živé, lidové a studiem
starých klasiků obohatil nesmírně svoji mateřskou řeč. Epický básník patří před
lidi, před posluchače. Nepatří do knih. Epos musí hlasitě mluvit. „Dílo
Verdaguerovo má mohutnou kompozici, scelující v jednotu staré tradice země
a vhodným rámcem úvodu a závěru činí je milým, sladkým a blízkým
španělům, poněvadž svazuje pravěk s dobou novou.“16 V jeho díle je tolik
prvků čistě katalánských, tolik výchovných motivů národních i nábožensky
mravních.
Báseň má i své vady. Děj se několika zpěvy příliš vleče. Místy se také
básník opakuje. Obrazy někdy až bombasticky jeden zaplašuje a překřikuje
druhý, hromadí detail na detail.
Rok po Atlantidě vyšlo jeho další slavné dílo Idylky a zpěvy mystické,
sbírka drobných lyrických a epických skladeb, hymnů a písní náboženských,
legend a meditací. Dále to byly např. Písně Montserratské, Milosrdenství,
Canigó či Patria.

16

Bouška, Sigismund. Básník mučedník. Nový život, 1906, roč. 11, s. 361
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Verdaguer byl almužníkem v rodině milionářského obchodníka. Sám
žil chudě, ale štědře rozdával potřebným. Závist však dohnala bídné kněží až
k prohlášení o Verdaguerově nepříčetnosti. Byl opuštěn všemi mocnými,
okraden o veškeré své spisy a živořil až do své smrti.
Mezi Verdaguerem a Bouškou existovalo velice niterné pouto, jež bylo
utkáno vzájemnou korespondencí. Do jejího obsahu dává Bouška nahlédnout
řadou úryvků i v této studii. Korespondenční dialog mezi nimi není pouze
dokumentem o sblížení dvou podobně cítících a smýšlejících básníků, je navíc
dokumentem o sblížení duchovních a kulturních tradic obou evropských
národů.
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5. Mimořádná osobnost Sigismunda Boušky
Sigismund Bouška byl bezesporu výjimečnou osobností a je velká
škoda, že se ztratil v propadlišti dějin. Dnes je téměř zapomenutým autorem
a o jeho životním díle ví už jen pár odborníků – literárních kritiků, církevních
dějepisců, teologů a ti, k nimž se donesla nějaká útržkovitá informace.
A přitom za svůj život vykonal nemalé množství záslužných věcí.
Byl jednou z nejčinnějších osobností Katolické moderny a trvalou stopu
po sobě zanechal jako básník, překladatel, kritik a organizátor kulturního dění.
Na prahu devadesátých let začal provádět takzvanou„akci katolickou“, smělou
a neslýchanou, která v naší umělecké kultuře znamenala velký obrat. Bouška,
který dosáhl výšin uměleckého tvoření své doby a který se stal rovnocenným
činitelem v celé národní obci spisovatelské, ukazoval svými překlady všem
českým básníkům vzory slovesné tvorby, neslevující nic z požadavků ryzího
umění stejně, jako nečinící ústupků módní nevěřící společnosti. Ukázal vzory
umění, užívajícího nejdelikátnějších poznatků moderní doby, všech odstínů
formové krásy a všech hudebních i barevných rafinovaností nových metafor,
ale umění neústupného a bez kompromisů ve věcech víry.
Českou katolickou modernu si bez Sigismunda Boušky nelze vůbec
představit. Byl výraznou osobností celého hnutí a neodlučitelně k ní patří.
Pestré mozaice osob patřících k tomuto proudu, usilujícímu na přelomu století
o ušlechtilou myšlenku, obrodu katolického umění a myšlení, by scházel nejen
jeden z jejích nosných pilířů, ale i neopakovatelná duše přinášející inspiraci
z cizích krajů a výzvu ke spojení cesty ducha a víry s cestou krásy a umění.
Představuje krajní „estétské“ křídlo Katolické moderny, jakousi podanou ruku
církve kultuře. Přes něho jdou veškeré kontakty Katolické moderny ke
světovým umělcům a on jako jediný je jejich plnomocným vykladačem.
Bouška byl duch světové orientace a za hranicemi dobře známý odborník
literární i výtvarnický. Jeho životní dílo je velmi rozsáhlé. Takový byl básník,
malíř a učenec, břevnovský benediktin Sigismund Ludvík Bouška.

- 45 -

Závěr
Celá tato práce měla především za úkol připomenout, kdo vlastně byl
Sigismund Bouška, jak ovlivnil katolickou modernu, jaká byla jeho úloha
v rámci tohoto hnutí a jaký význam měla pro českou společnost jeho činnost
překladatelská, literární a výtvarná.
Sigismund Bouška byl všestranně nadaný autor, který se proslavil
především svými kritikami a překladatelskou činností. Své studie uveřejňoval
v mnohých časopisech, pro nás je nejdůležitější jeho přispívání do Nového
života. Jeho kritiky vynikají ojedinělou znalostí tématu, množstvím ukázek
a ve většině případů získávají na intenzitě i díky osobním sympatiím k danému
umělci. Významná je jeho činnost překladatelská, kde uplatnil své vynikající
jazykové schopnosti. Největší prestiž získal svými překlady z provensálštiny,
katalánštiny, italštiny a němčiny. Jeho překlady byly na svou dobu velmi
objevné a originální. Často byl prvním, kdo seznamoval čtenáře s kvalitními
díly cizích katolických autorů. Za zmínku stojí i jeho sběratelská vášeň.
Intenzivně se zabýval sbíráním japonských dřevořezů a vytvořil jednu
z nejkvalitnějších sbírek u nás Jeho místo v rámci Katolické moderny je
nepopíratelné, neboť byl nejen jednou ze zakládajících osob tohoto hnutí, ale
ovlivňoval ji po celou dobu její existence. Byl výraznou osobností Katolické
moderny a neodlučitelně k ní patří.
Zajímavé by bylo prostudovat články, které Sigismund Bouška psal do
ostatních časopisů v době, kdy své přispívání do Nového života, kvůli
rozporům s Karlem Dostálem-Lutinovem, omezil na minimum a porovnat,
v jaké míře se od sebe lišily.
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Resumé
Sigismund Bouška psal poezii i prózu, zabýval se literární a výtvarnou
kritikou, byl autorem studií o tvůrcích, které obdivoval. Všechny jeho studie se
vyznačují velkou svědomitostí ve zpracování bohatě sebraného materiálu
a stálým srovnáváním s obdobnými zjevy světové literatury. Jeho kritiky jsou
plné pohledů do literární historie, do poetiky i stylistiky. Jeho přesné zjišťování
ideového jádra a mravních názorů básníkova díla se tu vypracovaly v typ
slovesné kritiky. Výsledky Bouškova kritického hodnocení mají dodnes
význam pro historiky. Velmi významná je i jeho činnost překladatelská,
zejména provensálských a katalánských autorů. Bouškovy překlady byly na
svou dobu velmi objevné. Svým dílem vyhloubil základy česko-katalánské
kulturní vzájemnosti. Zabýval se sbíráním japonských dřevořezů a vytvořil
jednu z nejkvalitnějších sbírek u nás.
Bouška byl jednou z nejčinnějších osobností Katolické moderny, což
bylo hnutí, které vzniklo v 90. letech 19. století a usilovalo především o obrodu
katolicky orientované literatury. Vyrostlo z odporu vůči dosavadní literatuře,
která ve své většině stále vycházela z didakticko-moralistických tradic
a působila tak v tehdejším liberálním kontextu jako umělecký anarchismus.
Katolická moderna velkou měrou přispěla k obohacení českého literárního
života, zásluhy měla i svou katolickou orientací, díky níž upozornila některé
české spisovatele na inspirační náboženské zdroje. Dnešní dobu by snad oslovil
slušný výběr z knih jejích zakladatelů Boušky a Lutinova. Přínosem je i fakt,
že katolická moderna správně pochopila nutnost církevních reforem.
Sigismund Bouška byl výraznou osobností celého hnutí a neodlučitelně k ní
patří.
Časopis Nový život se stal nejvýznamnějším periodikem Katolické
moderny a zaujímá pevné místo v dějinách moderní české literatury. Důvodem
jeho vzniku nebyla pouze nutnost manifestovat nějakým významným činem,
bylo třeba také ukázat tvůrčí schopnosti a rozvinout a realizovat obrodné touhy
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prostřednictvím vlastního časopiseckém orgánu. Bylo nutné založit list nový,
který by sloužil obrodnému programu. Časopis se zaměřil nejen na literaturu,
ale také na požadavky nábožensko-reformní, výtvarné umění, hudbu a divadlo.
Nedílnou součástí časopisu byly rovněž texty, upozorňující na aktuální podněty
z oblasti teologie, církevních dějin, filozofie, politiky a sociální problematiky,
nevyjímaje

informace

všeobecného

kulturněhistorického

charakteru.

Protagonisté Katolické moderny věnovali také soustavnou pozornost
výtvarnému umění. Jeho hlavní úlohu viděli v estetické funkci při výzdobě
svých knižních edic a Nového života.
Všechny Bouškovy studie se vyznačují velkou svědomitostí ve
zpracování bohatě sebraného materiálu, stálým srovnáváním s obdobnými
zjevy světové literatury a množstvím pečlivě volených i přeložených ukázek.
Mezi nejvýznamnější jsou považovány stati o Verlainovi, Jeneweinovi či
Verdaguerovi.
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Summary
Sigismund Bouška wrote poetry and prose, he dealt with literary and art
critique, he wrote papers on the artists he admired. All his studies are
characterized by great exactness of the processing of the collected materials
and constant comparing of these materials to analogous phenomena in the
international literature. His reviews are full of the views into the literary
history, poetics and stylistics. His precise surveys of the ideological core and
moral values of a poet' s work lead to the development of a new type of verbal
critique. The results of Bouška' s critic evaluation are still taken as valid by
contemporary historians. Also Bouška' s translation works, namely those of
Provence and Catalunia authors, are of significant importance. His translations
were revealing at that time and helped to established Czech Catalunia cultural
interrelationship. He was interested in collecting Japanese wood cuttings and
he created one of the most quality collections in the country. Bouška can be
considered one of the most agile personalities of the Czech Catholic
Modernism which was a movement founded in the 1890's. This movement
attempted to revive the Catholic-oriented literature. These attempts grew out of
the resistance to contemporary literature which still emanated mostly from the
didactic-mora1istic traditions and appeared to be an art anachronism in the
liberal context of the period. The Czech Catholic Modernism contributed to the
enhancement of the Czech cultural life to a great extent due to its catholic
orientation which helped authors to find religious inspirational sources. The
selection of books by Bouška and Lutinov, the founders of the movement,
could speak to the present time. Another benefit from the attempts of the
movement was the fact that The Czech Catholic Modernism properly handled
the necessity for the Church reformation. Sigismund Bouška is the significant
personality of the movement and must be taken as its inseparable part. Nový
život Journal was the most important periodical of the Czech Catholic
Modernism and it occupies a strong position in the history of modern Czech
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literature. The reason for its conception was not only the need to manifest by
some significant deed, it was also the necessity to show the creative potential,
to develop and realize the renascence ideas via its own periodica1.It was
necessary to establish a new magazine which would serve for the presentation
of the renascence attempts. The magazine focused not only on literature, but
also on the religious reformation needs, fine arts, music and theatre. There
were a1so published texts referring on the current issues in the field of
theology, philosophy, history of religion, politics and social problematic, not to
forget contributions of the general cultural-historic character. Moreover, the
protagonists of the Czech Catholic Modernism paid constant attention to fine
arts. They saw its main role in the esthetic function in the decorating of their
book editions and the Nový život Journal.
All Bouška' s works are characterized by great exactness of the processing of
extensive data and its constant comparing to analogous phenomena in the
international literature and a vast amount of carefully selected examples.
Among the most important can be mentioned his works on Verlain, Jenewein
or Verdauguer.
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Obrazová příloha

Sigismund Bouška (1867-1942)
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Sigismund Bouška: autor obálky vlastní sbírky Sedmero strun
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Obálka 1. ročníku Nového života.
Autor: Sigismund Bouška
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Sigismund Bouška: Dvě kresby podle japonských barevných dřevořezů
vlevo: Janagawa Šigenobu – Krasavice
vpravo: Utagawa Kunisada – herec z rodu lčikawa
kolem 1912
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Sigismund Bouška:
Kresba podle japonského dřevořezu
Eišósaie Šikóa – Dvě krasavice s lampionem
kolem 1912
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