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,' Máne př"etl sebou druna noderního unělce. Cllce ži|,otu sÍrhnout |,lasku,

otlhalit eznúnlou Íýář Skutečna, stvoři| poezii průraz ější, než h)la dosavulní,

a naponáhat 'ji pokroku. Z odporu k ni:ké nornálnosti žiyota žene se zu ubnornálnint

u neslichun|tl, ne ah.l.unikl nú't'okůnt žil,ola' leč: núročnosti ke všenu, a hlayně k sobě.

Je tolik noutln,I, že po:ná př.ílišnost cile v poněru ke sl,),,m siltin, u tolik churakterní,

že nenni:e přijntout konprontis, klen1 nru společnost neus!úle nabízí' UnIkú tedv.

Ale mtt l, sobě tolik Statečnosti a tuk núlo ješitnosti. že neskonči svti.j život a přijinti

proslě pol,innost prožít .jei už do konce, be: jukékolil, berly, bez sehekone1šení

u.seheklunáni ' . ,

(Lumir Čivrný,;

Básník Jean Arthur Rimbaud se narodl| 20. října l854 v Charleville v Ardenách

nedaleko belgických hranic jako druhé dítě Fréderica Rimbauda, kapitána pěchoty'

a Vita|ie' rozerlé Cuifové, pocházejicí ze selské rodiny. MeZi Rimbaudovými rodiči by|y

velké neshody' které v roce 18ó5 vyvrchoIiIy otcových odchodenl' a připravily

tak Artlrurovi ajeho třem sourozencům (Fréderic' Vita|ie' Isabelle) neradostné dětství

pod tyranskýnr vedením přísné, chladné. lakomé a bigotní matky. Arthur Rimbaud

vyrůstal bez |ásky' her a rozvemostí, byl veden velmi zkrátka a útěchu hledal

V samotářských toulkách přírodou a v četbě. Domov bez úsměvu v něm probouzel

předstar'ivost a prázdnota a disciplína podněcova|a jeho sny a fantazii. V roce l 8ó l by|

Rinrbaud zapsán jako extemista na Rossatovu školu v CharleviIle, ta ale rreodpovídala

představánl matky, proto v roce 18óó přešel na gynrnázium. Byl velrni nadaným

studentem. jiŽ ve svých čtmácti |etech napsal ó0 latinských hexametrů a v prosinci 18ó9

napsal SYou první francouzskou báseň Novoroční ddrek sirotků (otištěna 1870)'



v níŽ se odráŽí bolest jeho dětství bez tepla a lásky. Ředitel gymnázta o Rimbaudovi

prohlásil, Že ,,nic ob1,čejné]to se v téhle hlavě new,klube. Inteligentní..' ' ale špatně

s končí,' .

V roce l870 naváza] Rimbaud přátelství se sr,ým char|evillským pro|esorenr

Georgesem lzambardem a toto přátelství silně podnítilo jeho tvorbu a přesvědčeni,

že poezie je jeho posláním a Že mu bude domovem i vlastí. 24. května l 870 proto poslal

nakladateli Théodoru de Banville tři básně (Vzrušení, ofélie a Slunce a těIo) se Žádoslí

o jejich otištění' ale nedočkal se ani odpovědi. I přes tento svůj první nezdar na poezii,

jeŽ se mu stala výrazenr osobního citu a dojmů' nezanevřel' Rirrrbaud velmi rychle

ovlád| básnický jazyk. ve svých prvniclr básních snil o splývání s přirodním děnírn

a zachycoval v nich atmosféru svých touIek přirodou. I milostnými představanri

prostoupené obrázky' zachycené na cestách po okolí i útěcich z domova. jsou

vykresleny s upřímností a dychtivostí proŽitku a poznamenáIry ironii v líčení

rrra|orlěšt'ácké nreIrtality' Všechrra jeho raná tvorba tak SVou bezprostředností ostře

kontrastuje s chladným akademismem dobové poetické nlódy. ,,projevje se l,ní už Íl

realistická zrakoyd konkrét,lost, |u s),Íost hnotného detailu' kterou si dává tuk těžko

vnutit ubstraktní logisticlr| ja:l'k ftnncou:sldl',, všechno je ,,plné konkrétních detuilti

l,iděného, haatuného i čichuného, l,šecko prosluněné tt prol,ottčně'' (F' X. Ša|da)'

SorrběŽně s totlto vlnou nlIadistvého cítění básnického impresionisnlu

se r"r Rimbauda ohIašuje slále sílící proud poezie bojujici proti útlaku. lŽi a přctvářcc

v snových fantaziích iv evokaci revoluční nrinulosti. Po vypukrrutí prusko.francouzské

války se Rimbaud r,ydal bez jízdenky a peněz vlakem do PaříŽe' byl ale zadrŽen a jen

díky lzambardovi se z vězení v Mazas' kde 3. září 1870 napsa| sonel Mrtví z roku

clevadesát dva' opět vrátiI do CharlevilIe. V této době vznikly sonety Mrška' V zelené

hospůdce, Skříň, Sněno pro zittttt a Mó bohéna, z jejichŽ veršů zazněla ostře

výsměšná a protiválečná nota, parodující císařskou nrašinérii a halasný šol,inismus

a zamýšlející se hlouběji nad nesmyslností válečného utrpení. Jedním Z nejotřesnějších

odsouzení války ve světové poeziije Rimbaudťrv sonet.splič v úvalu o vojáčkovi, jenŽ

''be: čuph' a s nach.l\lenou šijí / spí s úst.l' dokořán v motlral,é řeřiše / potl ntrtičkem'

: kterého proudl's|!ětlu IUí / ož ]Ia:ent do lr(iv.|', kde leži nu bř,iše, / nú nohl,y kostttc,iclt'

spi, usnivú se sludce / juk tlěcko y nentoci, kdt.ž přinlí se k nÍrtce,, ... '.a dvěnu ntntuni



l11ú pros|řelet1'l1 óok''.. S postupÚícimi udá|ostnri a s vyrtistáIrínl z dětského okouzlení

sr.ětenr r,šak revoltqíci nota Rinlbar'rdovy nl]adiStVé poezie náhJe převáŽí r, groteskní

karikatum, r' odpor a hnus.

VeInr i  s iIná byla Rirrrbaudol 'a toul]a stát se novinářenl.  podnikl  proto cestu

do Bruse|u' trcnrčl zdc ale štčStí a s pot l locí Izanrbardova př i te|e se vrát i l  přes Doubai

lpčt do Chaťlc\.i|le. Na cestě dotlti napsal u lzanlbarda Césarov), týkřiky, Skvěló

yítězství u Sarrenbriicktt, Spáče v úwtlu a Zlo. ov|ivnčn lzanlbardent lrorečně četl

l ,  c l rar le l , i l lskó kni l rovrrč social ist ické utopie Saint-Sinronol 'y.  Proudhonovy

i Mic lrc lctovy. osr,ícenskoLt i  okuIt ist ickoLr I i tcraturu. básníky od ViIIona po Huga'

BaLrdelaira a parnasis1y'  V ťtnoru l87l opčt bez peněz uprchI <lo oblcŽenóho hlar 'n iho

n,]čsta a po bídrrénr tuláckénr Žir , 'otě se pěšky vrát iJ pruskými I i rr ienl i  donrťr'

V Rir lbaudor 'č básnické tr-orbě rokLt l871 se tónlěř beze zbytku prosadi la

básnická nletoda nená\.istnó intetpretace skutcčnosti. rrletoda .' r:tc'lllln núsilniku' ktcr'l1

do skutcČttclsti tult dloulto hilc' tlr*rul : ni trcotlučc Šecltno po:ltitko' yšcchtl.t. ilu:il'lti

hurl'ir,|i,'' ' l doktd neollntuIti prlt,ou potlsIu!tt to]rc, co opruldtt e.\iSIuje'' (F. GótZ)'

Napsal například báseli Se ění. v niž' |l'c na|éz,t l'šeclrny znaky typickó pro tvtlrči

obdobi' jímŽ Rintbaud prár,č procházel' Z|obnč hypcrbo|izor'a| snlčšnó a odpudivé rysy

nrčšt.anskólro usccl lého Života'  k lyjíc iho sc ntoraI izován ít l l  a náboŽenstr,ítrr .  BásnickérlLr

r'Ýrazu přisoucliI ráz svror,osti' cyrrického denraskor'ání a s útrryslIrou hrulrostí pouŽi]

ncpoet ickó obrazy. I jeho ant ináboŽcnskÝ postoj.  který zráJ j iŽ dclší dobu a sí| i]

r nchost innónl lodinnónt prostřcdí pod r l i r 'cnr bigotní a ncsl1áŠcnl iVé t l latky. sc s l i I

s.jcho protirrlčšt'áckýnti t,ýpady v ka1ikLrjíci projer. rrenávisti. aby l,znešené nlrboŽenskó

pojnry a obřady groteskně spojiI s r.rrlgarizor'anÝnri obrazy r'šcdnosti a |yziologičnosti.

. leho nenár ist k církcr 'n ict l 'í .  o lrIupLrjícínlu k tupé pokořc a nlvst ice i  narušLrjícinlu

l)řirozenost lidských r'ztalrťr. vyjadřLrj i l.lásllč Chudí t, kostele 'a První přijinúllí' Také

Rinlbaudtrr.r .zta|r k Ženě přcšcl od Žir 'cInó Žízně snrysIovóIro r 'Ílbcni r 'stá)c i 'yhrocerrější

hlubokou dcziIuzi '  te l l lo je|]o crot ický cynisnlus, krutó rozčaror.ání a pohrdárrí Ženou

jc ncjzřctc|nč.|ší v básl1l Mé nrulé núIenky.

.Iako scdnrn1rct i le1ý s ledo\,al  RinrbaLrd rcr 'o luční pokuS Kot l]uny. j iŽ věnoval

tlrsnČ pro1i'i.clsa i1leský |,,úIeční, :pět puřížský'. nlj. takó pod|e sr'ědcctr,í Rinrbaudova

přítcIe a spoluŽáka E. Dclahaye r.  l87l Rinrbaud. |c\ 'o]tLÚíci  prot i  zatucl i lérrru



nrčŠťáckénlu pořádku. jeho nrorálce a náboŽenst\'í i proti hrtrzárn války. předčítal

z nedoclror'arrého náčnu svůj Ndvri konunistické tistavy. KdltŽ pak byla Komuna

poraŽena ajakákoli naděje zanikla, Rimbaudovi zbyljen sr,ět poezic' or.šenr jcho postoj

k událostcnl se pronrít l  i  dojeho básní'  které vznik ly v květnu l87l ajsou inspirovárry

prá'r,č Konlurrou: Pařížské orgie čili Paříž se zalidtittje a Ruce ,IeunnyMarie.

Sr.é rozhořčerrí Z roku l87l a pocit' Že dosar,adní fornry poezie nen]ohotl

vyjádřit rozerr'aIrý svět, zatajený v jedirrérrr vclkélrr zoufa|ství' vyjádřiI l3. května l87l

v dopisc lzanrbardol,i. v něnrŽ olrlásil novou básrrickou teorii a praxi. kterou podrobně

osvětliI Demeneyovi v ,,dopise Vidouciho''. k němuŽ přiloŽil i bástlě VáIečný rpět,

pařížský' Mé ntalé nilenkj' a Dřepění' V dopise zachytil svou nor'ou básnickou tcorii

básníka r'izrorráře. kdyŽ napsal: '.()lcl bl.t húsnikent u pruatji tta |on' uhyr'lt se stul

l,itloucínt. Jde o to dojit neLttinténtu.'' Nchot' ju 'je někdo jittt:.'. Prt,ni pruci Člol'čku.

kter.tI cltcc h.t\t bú.sníken' je po:náni sebe sutlttt' ule tQlltú'' hledú st'olt ráršl. proltliži si'ji,

pokouši.ii, tří 'ji' '.1 ktl.t,ž už ji :ttti, nusí 'ji kultivolztt! 7.dtí se b ProsÍé,, I. celónt no:ku

prol>iltú přiro:cll11 t't1t'o1'. tolik cgoisttt se prohlušuje Lt spisol,tttt,lc..' .Ic třchu h.|t

yidoucin' s|tiÍ 'se l ' i oucín. Bústtík se stti l 't i l, it loucin dloult.l lnt' nesn|irtt' l lt lt u l 'čtlon'l|ttt

ro:rušol'tinín técci.snrt.s/li... Tento projckt tak l.sobč nesI rozpoly doby. kdy básník.

touŽíci poznávat sVě1 a nlěnit Život, je Zlo|nen a soustředčn jen rJo sebe a Ž'ijc poLtl'c

r' sobč sanlénl a \.c s\.ětě poczie. Hlavní pozonrost Rinrbaud upřcI k otázkánl poczic

jako k nástroj i  poznání a znlčnč Žirota'  Théodoru dc Banr ' i I le posJa| báseň Co se říkú

básníkol'i o kl,ětech.

Rok l 87l přinesI Rinrbau,dor'i i přátelstt'í s Bretagl-tcl-ll. Ctitelen] pocziL.

a okLt]tisnru. který nru Zprostředko\.al seznáIllení s Verlainen]' jenŽ byl nadšen

Rirrlbaudor'ýnr i r'cr.ši tak' Žc jc1 pozva| do PaříŽe. Rinlbaud těsnč před sr'ýnr odjczderll

do PařiŽe napsal r. Clrarler'illc skladbu opjlj kortib. jíž, sc chtčl i, PaříŽi Lrr'óst' Tcrt

skladby je rozdčlen do 25 čtyřr'eršor'ých stop' Ritnbaud v ní subjektil,nč přirovnál'á sr,uj

Život k pulor,árrí korábu zbar,cnóho korrrrid|a a r.eseJ po rozbouřenértl ntoři. Zprr'tt

se cesta básníkovi líbí, vyvo|á v něnr toulru po dobrodruŽstr'í a ncbezpcčí' a|c později

jlž' tottŤ,i po návratu do Evropy. kterou nrá rád' přestoŽe lro tanr čcká san]ota a prázdnota

;cdnotr 'ánróho ž' iÍí. T ouŽí po kl idném Žir 'otč' a|c pos|edninr čtyř\,erší j iŽ zní básníkor 'a

rezignace a touha po snlrti' kdyŽ poz:lá, Ž'e neměl Žádný Žir'otni cíl. Báseri ptrsobi



na \,šechny snlys]y čIověka. Rinrbaud se v ní nechává unášet proudenl fantazií. r,izi.

představ a halucinací a s lehkostí pouŽívá nádhemých obrazů evokujícich ban'y' zvuky

i chutě. Tato báseň předjímá budor.rcí osud jeho bloudění světen] a definitivní návrat

kc '' s/íl,-.li'l Llent Eyrop)',..

Koncetrr z'áÍi I871 odjel Arthur Rimbaud s rukopisem opilého kortibu

za Vcrlaitrenr. Ten uvedl Rinlbauda nrezi paříŽské unrě]ce' zvláště do krouŽku. jehoŽ

návštěvníky by| i  básníci  Albert Mérat, Léon Vlade' Char|es Cros, Jean Richepirr '  Raoul

Ponclron, výtvanrík André Gil|, hudebník Cabancr aj. V bohénrskénl prostředi

paříŽského Života se těšiI obdivu' který v něnr utvrzoVal revoltu namířenou nyní i proti

literátskélrru sr'ětu' a ještč více vylrrocor,al své nlravy upřirnrrě drsnélro a hrubého

ncotesancc' Bohéntský Žir'ot obotr přátel a|e ved| k roztt.Žce r,c Verlainor,ě n]al]Želství.

r bř.czt l t t  l872 sc tedy Rintbaud r ' ' rát iI  do Char|er ' i I lc.  aby přítel i  untoŽtr iI  Ltsnrířeni

sc Ženott. Donta napsal něktcré básnč z cyk|u Posledních yeršů a Slwnostní trpělit'osti'

V květnr.r l872 se Rinlbaud. po Ver|ainově pozváni. vrátiI opět do PaříŽe. KdyŽ nakonec

Verla ine odešeI od rodirry. násIcdor,a|y jcj ich společné toulky po Franci i .  ŽiI i

l-rolrénlskýnl a nuzáckýlrr Žir,otenl r' Bruse]tt a Londýně. nap|něIrýnl neshodanli i pitkanri

na usnlířcnou a ostďnri hádkami, aŽ se Rinrbaud nakonec rozhodl vrátit zpčt

do Char|cviIle. V této době vytvořil své poslední básně ve veršicl.t Nicotné studia^

Fotografie uinulých časů a Hranice sr'Žta. bolruŽel se a|e vŠechny tyto texly Ztratily.

Zničen b1,l i rukopis Duchovního lot,u.

Titánský scrr rer,o|ty ploti s1aré fosilní poezii, sen o básníku' který ie '':loděient

ohtiů,'' vcd| Rinlbauda k úsilí na|ózt a vytr,ořit nol,é s|ovo' k|eré ,.bude : duše prrs duŠi,

obsúhne yŠe' yůně. zl,uln., hun1, tlt.l.šlenkou ruchvti nl,šlenku u př'ittiltne 'li',. HIcdání

novélro básnického jazyka a nlyšIenka' Že básník nlusí ,,llilltll své ntiIe:). ciIcIní,nti'

l tnutÍutc lnÝm i '  s lyšitc ln.{ni . , '  nakonec Rintbauda př ivedlo k naprostónlu a def init ivrrínru

odklonLt od poezic veršované a přešcl k rytnlickýnr básnínr v próze. v nichŽ se Vc světě

l'olnosti a |antazie reálné podněty přetar'ují do vizí a divých představ. To vše přinášcji

Iltttttinace (188ó). básně v próze' které vyš|y knižně bez Rimbaudova vědomí' péčí

Ver|ainor.ou. Sbírka obsahuje 44 básní v próze. l,nichŽ se v synrbolistických obrazech

a nezr'ykJých asociacích odráŽejí ohJasy Rimbaudova dětství. rodného kraje. vztahu

k Ver|ainor'i. objel'ují se i básnické zát'narny inspirovaIró dobrodrLtŽstvínr z cest



a baudeIairor.skó l.ize r'elkonlčst a příStaVt'l. bezprostřední vidění krajin i záchvěvv

rozlrořčeni nad sociá lní bídotr.  Zádnou z básni aIc nel7e vysvětI i t  a jednoznačně

def inovat, nebot '  podstatou Rimbaudova básnického vidění jc snaha vysIovit

nevyslor'itelnó a reflexi podat V její nlIrolrosti r, obrazec|r. které v rťrzných polohách

zachyctrjí' co nejde říct jednoduše' Rinrbaudťrv svět je v neustálónl pohybu' tvoření

a zanikáIrí. ''Zuclt.t,cufe ztil,ruti,' v divocc vířícich představách a konkrétní zrakové

detai ly '  zdánIir 'č zcela nesouvis lé. skládá r,c l .ýsIedný obraz'  jeho s lor 'a vysIovují vnitfui

l'izi. Kritik F. X' Šalda o lluninacích do sr,ého zápisníku poznanrena|: ,, Ótr./l

IIuntinuce, nttín yždl'ch, oient už fl':ick.li, že tum krtipe :e slol, krel' :celu hnto!ttč'

:c tunt yi.sí c'tírt'nusu slol'niho' ktcrě pohodil dral,ec' jentuž nenohli dút nus.vceni.'.

V rocc l873 od.jel Rintbaud za netlrocnýnr Ver|ainenl opčt do Londýna. brz]-

sc alc lla čas r.ráti| na trratčin slatek v Roche. kdc začal r' dttbnu pracovat na Se:'ónž

v pekle (z,t.lál.tlé také jako Poby t, pekle . l873). 24' kr'čtna odjel ZIloVu Za Ver|aincnt.

jcjich poslední sctkání v BruseIu ale přincslo konec jejich přáteIství, kdyŽ rozrušený

Vcrla ine r '  opi|ost i  postře l iJ  Rinrbauda do ruky. Ver|aine byl za svťr.1 čin odsottzcn

na dr 'a rokv do l 'ězení v Monsu a Rinlbaud sc r ' rát iI  do Roche. kde r uzavicní dokonČiI

at|tobiografickotr zpol'ěd' Selóna y pekle. jedhé dí|o' které sánr r.ydal kniŽnč a jeŽ

sc současně sta|o jeho bolestrrýnr rozloučcnínr s tvorbou' Sbírka je sórií haluc inor,arrých

z,ábčrtt z dušer'níclr n-ruk člověka, jenŽ dal v sázku cclé své lidstvi a \'lastně .'l? /ll

podútto tttt púr strúnkúr'h yclké node ntí drunta Človčku nul,enek tynlě :uktleného'

potl klrou l'Šuk ltluboc.e l'ět.il,élto u hlcditiln nuhou pruwlou duleko do hudoucttosIi.'

(Lunrír Cir,rný1. Rinlbaud sc bo|9s1lrč r'yznár'á z nryInosti sr'óho tr.rzení a r'ír.;,..

Že v poezit  a ve svém Já najde rozluštěni a Že právě ' ' ro:rušoyáni s l l t ts/ l i . 'n lá sIouŽit

k prorrikrrutí do skrytó podstaty jevů. Hodnotí svá vystoupeni a odvrací se od jisté |ornry

lilcratury. VyjadřLtje pochybnosti' zoufalstr'i a r'ýčitky. nenávidí společcnský pořádck.

r'e ktcrónt nrusí Žít, proŽíl'á hořkost a bídu Žir'ota a hrouti se nlu l,šechny i|vz,e. Znlítá

se ntczi zou|a|str,írrr a nadějí' je provázcrr s|1rvorr i prohrarli. řízerr siIou i sIabostí.

Y bástti Sboheu poez'ie plosí o odpuštění Za to' Že sc Živil lŽí, a pocit\rje povinnost

hledat drsnou pral,du. Přiznal se' Že toto jeho úsiIí byIo jen novou iluzí, a zar'rhl celou

teorii '.\'idoucího.'' Pro poezii však z těchto tr'ůrčích srrah Zťlsta| trva|ý zisk' Že rrová

poezic rrrá být poczií zření'  r ' idční svčta. nikol i  popisnó rétor iky.



Rinrbaud. morálně diskreditovaný verlainovskýnr dobrodruŽstvinr a jeho

brusclskýnl zakotlčeninr' odešel nakonec z vlastního rozhodnutí z obIasti poezie.

ale také z egoistické a pokrytecké společnostt, v níŽ nedovedl dýchat a Žít. Přijal drsnou

skutečnost a zůstal sánr, poclrova| svou obraznost a své vzponrínky. aby se vydal vstřic

dobrodruŽství reá|ného Života. V jeho dí|e, stvořeném za krátké období necelých pěti

let' jc nalrronladčno tolik Životní pravdy a krásy i urrrěIeckých výtéŽkfl za ce|é stohy

knih. Pro celé generace básnikťr se z něj sta|a ,,hvě:tla VenuŠe' neporot,nutelné sl,čtlo,''

k rrěnruž, jak napsal Aragon, ''odvoláyú se kuždý básnik vskntu s linl' Co poklúdú

:tt st'tii l,lustttí potlíl nu t,ěčttosÍi.',

V PaříŽi se Rirrrbaud seznánriI s bolrérrrskýrrr básníkenr Germainenr Nouveauent'

s nimŽ z'áhy odjel do Anglie' kde se rok pot|oukal jako učitel francouzštiny. Poté

sc '" ,rát i l  do Charlevi| le '  kde strávi l  z inru'  a začátkem roku 1875 odjel  do Stuttgartu.

kdc sc zdokonalrl v něrrrčir-rě. Ver|aine. \, této době jiŽ propuštěný z věz.cni. c|rtěl opět

z iskat Rimbaudovo přátelstv i '  a lejej ich schůZka skončila rvačkou a od té chr,í|e se j iŽ

nikdy neviděl i .  Následova|y Rimbaudovy tou|ky po Evropě' dobrodruŽné a pos|óze

obchodní výpravy do východních zemí. Rinrbaud se vydal pěšky do ltálie' da| sc

r Marseille najntout do carlistické amrády, podepsal vcrbířůnl Vslup do holandského

koIoniá]ního vojska'  a le v Batávi i  dezenoval a vrát i l  se na ang|ické plachetnic i

do Frattc ie. Radajeho pout i  do světa (Rakouska. Skandinávie '  Itá| ie. na Kypr) končiIa

zpral'idla náVratcm nemocného Rimbauda do Charlel'ilIe nebo na matčin statek

l'Roclre. odkud se' poněktrd Zrestatlrován tčlesně i finančně' vydával rra další putováni.

Kdcko|i  sc r,Šak Rinrbaud oclt l '  cít i| ,se věznět l  mista, ktcré lro obk|opovalo. ztuhlóho

Času a prostoru. Tepn'e roku l880. vyzbrojen studienr jazykťr a rozhodnutítrl stát sc

obchodnítll konlisionářenr, zakotvil Rinrbaud v Adenu' pak v Hararu v Etiopii' Vedle

cizíclr i r,lastníc|r obchodrrích akcí se pustil na výZkumné cesty ogadenenl. o nichŽ

podal odbonrou zprávu geograf ické společnost i  ( l0 '  12. 1882 tuto zprávu o cestě

fi.arrcouzská Zenlčpisná společnost publikovala). Na poezii měl V ton]to svénr Životnin'l

období názor' že ,,knižlq'' :|,lúště Í.|, s literuturo .isou tlobró leda k tonu, uht Ltk1lt'ub'

pruŠ ivinu stttt.l,1ch ztlí. ''

V útroru l89l onenrocrrěl  nádorerrt v pravénr ko|eně a od 15.3. byl  upoután

na |ťtŽko. Za svízelných podnrínek a l .  tčŽkých bolestech se pak def init ivně vrát i l



do vlasti. Putoval v nositkách do přístavu Ze|ja, kde se nalodil, a přes Aden odjel

do Marseille. Zdc mu byla anlputována noha' doufal na zlcpšení a odje| domů. a|e jeho

stav se stále Zhoršoval. Koncem srpna se vrátil. pror'ázen sestrou Isabe|le'

do ntarseillské nemocnice v donrnění. Že sc uzdraví' Na konci svého Života propadI

Rimbaud podivné fobii; nejenŽe nesnášel Žádnou zmínku o svém psaní' a|e ani cizí

r,erše. Mě| doslova hrůzu z poez'ie. Mallamlé o něm později proh|ásil, Že ,,stint si'

pÍ'i plnént yětlonti, l't'opet.olvI poe:ii,'. Ještě v době Rimbaudovy agonic byI

pod názvenr Relikviář (l89l) vydán výbor jcho veršů. k němuŽ napsal přednr|ur'u

R. Darzens. BohuŽel ale bylo v důsIedku cenzunrích Zásahů a korektur kritických

edirorů toto vydání velmi sporé a neúplné. Další sbírky a výbory Rirnbaudových veršů

by|y vydár 'ány aŽ po jeho snrrr i '

o posledních okamžicich Arthura Rinrbatrda není nic známo. jen z dopisťr

lsabelly lze \,yčíSt' Že blouznil' nrě| úŽasrré vidiny. srovnatelné s obrazy z IIuninaci.

nebo naopak upadal do stavu naprostó apatie..Ieho slova se skláda|a do podobných r'ět

jako v Sezóně v pekle.. ,'Dil,ul se n0 nlne u nňl nebc y očích... Tu mi řekl'. Jc tÍ.ehtt

připnn'it yše ye sl,ětttici' yšechno urol,nu|, kttě: opět přiide se sYú!osli. Ul,idíš, pt.inesou

sl'icc u kruilrl., 'je tř.ebu prostřít |šude bile.'.Probu:en okončuje svůj žit,ot l' .jukénlsi

ustttl,ičttént sttu'. ř.iká terl'prupodivná slol,tt, Iichowtce' hlusent, kter.l1 h.l,tnne okou:lolytl'

klyh). ni ncprobodriwtl srdce- Co řikú. lsou slD'' ni(ilé ě neni Io :rot,nu |ukol'é'

jako kd.rž něl horečku. Pr{' a 'jú t,ěřint' dělú to nuscltl,úI. Co nuntktl tyto l'ěci' řekla

ni sestru poticltu'. ''Cožpak po:h1.I roLtnu?', AIe:uslccltl to u cel{:rudl: neř"ekl už nic'

jen, ktl.l.ž ses|ru odešIu' prut'il: ,,lvÍují ntne Lt blá:nu' u co tt.. l'ět,iš tontu,?', Ne nal'ěÍint

totttu' je to h).tost |énĚř nchnotnti' u n.lŠlcnkt nu wtiká pro|i leln yůli' Někd.l.,sc tti'e

lékuřů, yidí-li neobl,čejné věci' '1aké :ř.i ott, tt ntlul,i k ninl u t,.l'prutuje s něltou' l,.llru:.l '

které netlol,etlu potlut, sl,é doinn,: lékut,i ntu hledí do oči, do těch krúsn{ch oči' které

nikl.t' nebyly krtisně.iší a roLtnnější, u řiktt1i si nav:áf em'' ',To je podivé.., Necluipou.

ostutttě lékuř'i Íénňř netlocltú:eii' ott často pláče' když k nin hot,oÍ.i. Pozttil,ú kuždého'

ně někl't'-inenuje Džunti, ule yin. |o prolo' že Íonu chce u že to :apadá rlo.jeho snu,

sleině eclltěného: osÍaÍně Plete všecltno'.. s unňnín. Jsnrc y Hurruru, sttile pu|uiene

do Adenu' je Íř'ehu sehnuÍ yelbloudl'u uspoÍtidd kurul,ttttu: chodí lelrcc s nol,ou unřlou

nohou' Projiždítle se několikrrit ttu krtistttlclt nultich s hohalint pos|rojent'' rytk'ic nuÍno



pruco|,Í, yéSt ktlihl.' |\ři:olÍ korespondenci. Rychle' n.chle' čekttjí na ntis, sl,ttžttte

!Iunokl'tt pojad,nte. Proč lrc nechuli sptí|, proč nu nepontihun ohlékut se? Co Íonnt

t.eknott, neJlt.ijdane-li dnes'? Nebudou nut l'ěl.iI uni sIol'o' neul,ět.i nu! A ro:p!ár.e se,

.stt:sÁlr7t, sl nu tllotI neobrutttosÍ tt ncdhllos|, n?hot, nu nně je vl.konttt t,Šet,hn.t.

pt'ipn^'.t ... "

''obchodník'. Rinrbaud' jak byl registrován r, záznamech nrarseillské

ttct , t , tocn ice '  zcrrr ře l  l0 .  l i s topadu 189l  vc včku 37 lc t .  Jeho pozťrstatky by ly pohřbeny

r Char|cr.iIlc' Na hřbitor, jeho raker' dopror'ázeIy jen dl'ě čemč odětré Ženy. nratka

a sestra Isabel la .


