
Prokletí básníci

„Prokletí básníci“ bylo označení Paula Verlaina pro francouzské 
básníky poslední třetiny 19. století, jmenovitě (krom samotného Verlaina): 
Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline 
Desbordes-Valmorová a Auguste Villiers de l'Isle. Později se však toto 
označení vžilo spíše pro básníky podobného stylu života. Pro básníky mimo 
společnost, ve světě drog a alkoholu, zločinnosti, násilí a obecně 
společenských hříchů, které často způsobovaly brzkou smrt.

Proto se k nim často řadí i další autoři, například: François Villon, 
Charles Cros, Charles Pierre Baudelaire, Comte de Lautréamont nebo 
Antonin Artaud, někdy dokonce i český Karel Hynek Mácha či Polák  Rafał  
Wojaczek.

Je proto velmi obtížné tyto autory někam jednotně zařadit, zvlášť z 
časového hlediska. Budeme-li proto hledat důvod jejich stylu života ve 
společnosi, bude možná nejvhodnější přidržet se časově vrstevníků Paula 
Verlaina.



Několik důležitých letopočtů té doby: 

• Revoluční rok 1848 revoluce ve většině měst Evropy.
• 1853-1856 Británie vyhlásila válku Ruské říši (Krymská válka). 
• 1858 Indie se stává britskou kolonii. 
• 1860 Giuseppe Garibaldi sjednocuje Itálii. 
• 1866 Prusko-rakouská válka: bitva u Sadové 
• 1870 Prusko-francouzská válka 
• 18. ledna 1871 Pruský král Vilém I. prohlášen německým císařem. 

Vzniká sjednocené Německé císařství 
• 1875 začalo „evropské dělení“ tj: kolonizace Afriky. 
• srpen 1883 explodovala sopka Krakatoa, výbuch a následné vlny 

tsunami způsobily smrt 36 000 lidí. Teplota na Zemi klesla o 1,2 °C na 
dobu přibližně pěti let. 

• 1885 Louis Pasteur úspěšně otestoval vakcínu proti vzteklině. 
• 1886 vznik symbolismu ve Francii
• 1887 Alfréd Nobel patentoval bezdýmový střelný prach



Je jasně vidět, že doba to byla velmi neklidná. Na jedné straně stály 
konflikty mocností, kolonizace a s tím spojený překotný výzkum a vývoj, ze 
kterého nutně vycházely nové technické vynálezy, to vše ještě prosycené 
revolučním duchem roku 1848, na druhé lidé znechucení, přesycení, lidé, na 
které dopadala tíha neustále se zvětšujících společenských rozdílů a 
celkového neklidu, lidé nižší vrstvy.

Z tohoto prostředí vycházejí dekadentní a bohémští prokletí básníci, 
kteří se staví proti obecné víře v pokrok a zároveň vládnoucímu klasicismu a 
racionalismu. Utíkají se do svých iluzorních světů, ve kterých vyobrazují 
nálady, emoce,myšlenky,city atp., chtějí zobrazit nezobrazitelné, proniknout 
k podstatě skutečnosti - usilovat o vnímání umění všemi pěti smysly.



Tristan Corbière

 (1845 - 1875) francouzský básník z Bretagne, 
symbolista.

Jeho dílo nebylo příliš známé až do doby, kdy 
jej ve svém díle Paul Verlaine zařadil mezi prokleté 
básníky. veřejnost všimla díla tohoto bretaňského 
rodáka a zařadila jej mezi mistry symbolismu. 
Corbière psal básně z prostředí námořníků a moře, 
ovlivněn svým rodným krajem. Zemřel na 
tuberkulózu ve věku 29 let.

Dílo: sbírka Žluté lásky (Les amours jaunes, 1873). Zajímavé je, že 
Žluté lásky jsou vlastně podivuhodnou sbírkou plnou mystifikací. 
Řazení básní, datum, jež je u nich udáno, nebo podobně i místo 
napsání, jsou většinou básníkovy výmysly.



Jean Arthur Nicolas Rimbaud

(1854 – 1891) francouzský básník, jeden z nejvýznamnějších 
prokletých básníků, symbolista.

Jeho otec byl kapitán pěchoty, dobrodruh, který nakonec 
rodinu opustil. Rimbaud byl velmi nepřizpůsobivý a na 
výchovu své konzervativní a nábožensky bigotní matky 
reagoval výbuchy hněvu a útěky z domova.

V době pařížské komuny přichází do Paříže, kde se 
seznamuje s Verlainem. Verlaine kvůli němu rozbil manželství 
a začali spolu žít, a to až do roku 1873 (Verlaine na něj vystřelil), pak přestal psát 
(ve věku 20 let) a vstoupil do koloniálního vojska. Zemřel na rakovinu.

Dílo: 

Sezóna v pekle (1873) – básně v próze, tato sbírka je označována jako vrchol jeho 
tvorby. Básně. Iluminace – soubor básní v próze i ve verších. Opilý koráb – jeho 
nejznámější básnická skladba. Sám se přirovnává k nespoutanému korábu, který 
se zmítá na rozbouřeném moři a dává tak průchod své neuvěřitelné 
obrazotvornosti. Spáč v úvalu, Cestou bez konce.



Paul Verlaine

(1844 - 1896) francouzský básník, symbolista.

Působil jako úředník v Paříži, za postřelení Rimbauda byl odsouzen na 2 
roky, ve vězení prodělal léčbu, uchýlil se k víře, ale po čase se vrátil ke 
svému způsobu života.

Dílo: Ve svých sbírkách zachycuje citové a náladové odstíny okamžiku, 
který je spojen s obrazy a představami. V jeho poezii se pocity vyvozují z 

dojmů a doteků (lidí, předmětů, přírody). V jeho verších je zajímavým 
způsobem zdůrazněn rytmus a melodie, dosahuje toho tím, že klasický verš 

nahradil veršem o lichém počtu slabik a rým asonancí. Vyzdvihoval improvizaci a 
hudebnost, byl mistrem bezprostřednosti a náladovosti. V jeho sbírkách se spojují výkřiky 
marnivosti s morálním nepokojem a nostalgickými sny o čistotě, zklamání z 
lásky a mystická vytržení.

Přehled: Saturnské básně, Galantní slavnosti, Dobrá píseň - v této sbírce 
oslavuje prostý a klidný život se svou ženou (před Rimbaudem), Moudrost, 
Kdysi a nedávno, Poetické umění, Písně beze slov - užívá ve svých textech 
melodičnost, zvukomalbu, vyjádření citů, nálad, volně spojené obrazy – 
právě zde je vyjádřena krize ze soužití s Rimbaudem. Láska, Štěstí, 
Paralelně, Intimní liturgie.



Charles Pierre Baudelaire

(1821 – 1867) francouzský básník a překladatel, symbolismus, moderna.

Baudelaire vedl dobrodružný bohémský život. Před maturitou byl 
vyloučen z lycea Ludvíka Velikého a složil ji soukromě. Nechtěl pracovat, 
a tak byl poslán na cestu do Kalkaty. Vylodil se ale na Réunionu. Po 
návratu, roku 1842, začal psát básně o dojmech z cesty. Později psal 
posudky na pařížské salóny a vypracoval se na předního kritika.

Ve své poezii odhaloval milostná a společenská zklamání, snažil se 
provokovat svojí otevřeností. V jeho díle je spojena láska a pohrdání, krása 

a zlo, touha po životě...

Květy zla  – básnická (lyrická) sbírka, klíčové dílo moderní světové poezie. 
Obsahuje šest oddílů: Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, 
Revolta, Smrt. V poezii, kterou básník šokoval francouzskou společnost, se 
do velké míry odráží jeho nespoutaná osobnost i jeho život. V básních líčí 
nepřikrášlený obraz skutečnosti, které vládne nepoetické Zlo, jehož 
ztvárnění se až dosud poezie vyhýbala (báseň Zdechlina). Výchozím bodem 
sbírky je nemožnost člověka dosáhnout štěstí a odtud pramení bolest, o to 
intenzivnější, že se záblesky štěstí hlásí ve snu a vzpomínání.

Přehled: Básně: Albatros, Exotický parfém, Jisté kreolské dámě, Vlas, Zdechlina, Krása, Splín,Víno 
samotářovo; Eseje: Umělé ráje – o účincích hašiše a opia. 



François Villon

(1431 – 1463?) francouzský básník. Jeho pravé jméno bylo 
François de Montcorbier.

Vyrůstal v chudobě, později se jej ale ujal bohatý kněz 
Guillaume de Villon, který jej poslal na studia na pařížskou 
Sorbonu. Roku 1449 se stal bakalářem a roku 1452 
mistrem. Místo vzdělání nakonec zvolil bohémský způsob 
života.

Byl zapojen do různých rebelujících spolků, především do 
protistátního studentského spolku Ulita. Za svou činnost byl několikrát odsouzen , 
vždy se mu však pomocí výše postavených přátel podařilo dostat na svobodu. 
Dopustil se také loupení, výtržnictví, násilných činů a dokonce i vraždy, za kterou 
byl odsouzen k trestu smrti, zde napsal podstatnou část Testamentů. Nakonec byl 
amnestován, nicméně byl vyhoštěn z Paříže na dobu deseti let a od té doby o něm 
není nic známo.

První prokletý a moderní básník, zakladatel "Villonské balady".

Dílo: Odkaz, Závěť, Balady v žargonu, Různé básně 



Kam dál?

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci   Prokletí básníci na 
wikipedii

• http://kpz.wz.cz   Malý koutek poezie - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Desbordes-Valmorová a další 

• http://www.baudelaire.cz   Charles Baudelaire - stránky věnované dílu a životu Charlese Baudelaira 
• http://prokletibasnici.webnode.cz   - stránky věnované prokletým básníkům 

• http://www.gasbag.wz.cz/tema/rocnik5/cislo21/21-05.htm   - Tristan Corbière

• Film „Úplné zatmění“ http://www.csfd.cz/film/23830-uplne-zatmeni-total-eclipse/
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