
Prokletí básníci

Charles Baudelaire (1821 – 1867)

• [šárl bódlér]
• před maturitou vylou čen  

ze školy
• cesty (Kalkata)
• výtvarn é a literárn í kritiky
• překlady (E. A. Poea)



Můj dobrý, klidný, bukolický 
a prostoduchý čtenáři, 
krev žene se ti do tvá ří, 
pryč s tímto svazkem, není lidský. 

Už odbyl sis sv ůj rétorický 
kurs? Chodils v pekle k viká ři? 
Nic nepochopíš, tašká ři, 
a řekneš, že jsem hysterický. 

Však jestli nebudeš se bát, 
že zlákám t ě, patř do propasti, 
čti, nau č se mě milovat, 

ty duše, která nem áš vlasti 
a hledáš ráj jak poeta, 
lituj mne! Ne? Bu ď prokleta! (přeložil Vít ězslav Nezval)

Prokletí básníci
Ch. Baudelaire: N ápis na odsouzenou knihu



� Květy zla
(lyrická poezie; spojování p ředstavy krásy a  
ošklivosti, zla; touha po život ě X životn í
skepse)

b. Zdechlina
b. Nápis na odsouzenou knihu

� Malé básn ě v próze 
(pův. Splín Pa říže; posmrtn á edice)

Prokletí básníci

Charles Baudelaire



Prokletí básníci

Arthur Rimbaud (1854 – 1891)

• [artir rembó]
• cesty po Evrop ě a  Africe
• v Paříži s Paulem Verlainem
• 1873 (v 19 letech) skon čil        

s liter. tvorbou
• char. znaky díla: básnická

fantazie, odpor k m ěšťáctví a  
náboženství; za základ poezie 
považuje bezprost řednost 
uměleckého zážitku



Toť díra zelen ě, v níž tiše zpívá řeka,
vlévajíc do travin sv ůj st říbroskvoucí cár,
kam z pyšných pahork ů slune ční světlo stéká,
toť úval se sluncem, jež ztrácí zde sv ůj žár.

Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí
spí s ústy doko řán v modravé řeřiše
pod mrá čkem, z kterého se proudy sv ětla lijí
až na zem do trávy, kde leží na b řiše.

Má nohy v kosatcích, spí, usm ívá se sladce,
jak děcko v nemoci, když p řitulí se k matce.
Přírodo, zah řej ho, je velmi chladný rok!

S nehybným ch řípím spí za rosy, která studí,
spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi
a dvěma ranami m á prost řelený bok.

(přeložil Vít ězslav Nezval)

Prokletí básníci
A. Rimbaud : Spáč v úvalu



Dospěl jsem až tam, že v mé mysli pohynula veškerá lidská na děje. Vrhl jsem se 
tlumeným skokem dravce na každou radost, abych ji z ahladil.
Svolal jsem katy, abych se zahryzl p ři dokonávání do pažby jejich pušek. Svolal 
jsem pohromy, abych se udusil pískem, krví. Nešt ěstí bývalo mým bohem. Natáhl 
jsem se do bláta. Osušil jsem se v pov ětří zločinu. A zahrál jsem p ěkné, zt řeštěné
kousky.
A jaro mi p řivodilo ohavný, idiotský smích.
Nuže, napadlo mne, když jsem se práv ě nedávno octl tak řka v posledním tažení, 
abych se dal do hledání klí če k někdejší hostin ě, v níž bych možná zase nabyl chuti 
k životu.
Tímto klí čem je Milosrdenství. - Toto vnuknutí sv ědčí o tom, že jsem snil.
"Zůstaneš hyenou..." atd., k řičí zlý duch, který mne ov ěnčil tak rozkošnými máky.
"Vysluž si svou smrt za všecky své choutky, za sobect ví, a za všecky smrtelné
hříchy."
Ach, p říliš jsem jich p řebral: - Avšak zap řísahám t ě, drahý Ďáble, jen ne tak 
podrážd ěný pohled! A zatím, než dojde na t ěch několik opozdivších se drobných 
podlostí, vytrhuji ze svého zatracencova zápisníku těchto n ěkolik odporných lístk ů

pro tebe, kterému se líbí na spisovateli nedostatek popisného a pou čného nadání.

Prokletí básníci
A. Rimbaud : Sezóna v pekle



básnické sb írky:

� Básn ě

� Sezóna v pekle 
(básně v próze)

� Iluminace 
(veršovan é básn ě i básně v próze)

Prokletí básníci

Arthur Rimbaud



další básnická díla:

Opilý koráb
� dobrodružství
� barvy
� sny
� halucinace
� přírodní živly

Spáč v úvalu
� idylická p řírodní kulisa, atmosféra klidu a bezpe čí
� X pointa s tragickým motivem

Prokletí básníci

Arthur Rimbaud

lyrický subjekt           autor



Prokletí básníci

Paul Verlaine (1844 – 1896)

• [pól verlén]
• úřednické místo v Pa říži
• novin ářská činnost
• blízký vztah s Arthurem

Rimbaudem
• odsouzen na 2 roky                  

za post řelení A. Rimbauda
• ovlivn ěn Ch. Baudelairem
• představitel symbolismu



básnické sb írky:

� Romance beze slov

� Paraleln ě
(b. Myší šramot)

� Saturnské básn ě

(b. Chvíle pro milence, P íseň podzimn í)

Prokletí básníci

Paul Verlaine


