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básník ďábelské invence a vervy a krajní originalitv, druh mládí Verlainova, kter;t
udeÍil v poesii na nové tÓny a odvrátil se pak ihned v opowžení od ní k činu a dobro-
družství, stává se v posledních letech ve Trancii pňedmětem podrobného a lásky.
plného studia. Francouzové cití, že ta byl rozdrcen velik;í intelekt a vášnivé srdce,
nade vše pomyšlení smělé a hrdé, básnick1f duch opravdu jedineěny; cíti, že st,ojí
píed opravdovfm fenomenem básnick1im i lidsk;im. Svak Rimbaudriv Paterne
Berrichon, kter1y' sqfm bitickJÍm životopisem, vydan m pÍed nemnoha léty ná.
kladem Mercuru de France, rozpQy'lil legendy, v níchž byl stopen tento originálrrí
zjev' pokračuje v detai]ním stuďiu jeho života i dfla v Mercuru; George Izambert
vydal nedávno jeho dopisy; a v červnovém čísle R'evue critique des idées et des
livres nakreslil s nevšedním uměním dušezpytn m Jean Marc Bernard ídeovou
podobiznu B,imbaudovu, básníka ne neznámého u nás těm, kdož sleclují básnické
ry-rela{y z francouzštiny. (Z Rimbauda pŤekládal kdysi něco málo Vrchlick;i;
I(. St. Neumann podal v Lumíru asi pied dvěma roky píebásnění proslulé básně
Rimbaudovy ,,Le bateau ivre..; nedávno p. Marek vydal náHaáem Moderní
1evue pŤevod jeho typického dflka Une saison en eďer.) Mtady francouzsk;?
kritik vidí v R,imbaudovi sloučení Peera Gynta s Faustem a vykládá velmi jemně,
proč musi} ztrobkotati se a odvrátiti se nakonec od umění: nemožností pňijmouti
ve svém solipsismu jakoukoli sebeslabší normu od objektu i spoutati'jakkoli svrij
rozkladn;í démonism. ,,Ze všech jeho děl,.. píše Bernard, ,,tato malá knížka (rozu.
měj: Une saison en enfer) jímá nás nejvíce, poněvadž nďrézá,me zde jakoby všo.
obecnou zpověď jeho minulosti. Básník na sv;/ch pětaětfi.icíti stránkách, zdá se,
swhuje se sebe bňemeno, které jej drtí. Tušíte, že se podá cel;i, poněvadŽ, zďá se,
již nyní jest rozhodnut nepsati dále, neboé ví velmi dobŤe, že by nemotrl od té
chvfle než se opakovati. Zpověď rvavá i nelítostná pies to, že vypaďll' bizarně
a někde temně! S Rimbaudem sestoupíme do hlubin pekeln5ich' ale že|bez Vergilia
i bez Beatrice, a budeme moci pozorovati neÍestn;í vír sedmi hlavních hňíchri,
mezi nimiž rozezná,me odpornou tváŤ těchto dvou pňíšer: p;fchy a lenosti.

Tato poseďost vrací se neustáIe na těchto listech jako opovržení k práci a jako
twdošíjn1i odpor ríčastniti se jakkoJi na dfle společenském. o této neÍesti i o jin5ich
ještě, jichž jest pln, véíí,že podědil jich po sv;y'ch,galsk;y'ch pŤedcích.. Tento v;Íklad'
mu stačí. Proě tedy bojovati proti dědiěnosti a piekonávati tajemn;i odpor, kter;i,
jak se mu zdá,v|ožlla pňíroda do jeho srdce? Zajisté s hoikostí konstatuje, že jŇí
jak si zákon práce; ale nechce ho piijmouti. Jeho opowžení pocházi snad. také
z jeho velké snadnosti, s níž všecko chápe.

Namítnou se nám zajisté jeho mnotronásobné podniky a jeho nespočetná Ťe.
mesla, která jej veďa do Štutgartu, Livorna, Balavie, Í(odáně, Alexandrie, na
ostrov Cypr, do Adenu, do Habeše atd' Ale jest velmi dobíe možné, že není vpravdě
rozporu mezi jeho odporem k společenskému zaměstnání a horečnou touf,ou po
činnosti, která jej zavlek]a pod nejrozmanitější nebe. Každou prací spoleěensky
užitečnou, ba i nutnou, aby jednotlivec mohl hmotně žíti, Rimbaud hrdě opovrhuje.
Kdežto západník zná cenu času a vytěžování hmoty a prohlašuje se nepiítelem
všech zbytečnych a neužitečn}?ch gest, Rimbaud, poněkud orientálec, sní o lenošném
životě pod rajsk;y'm azrrrem nebo chce vydávatisvouenergiijennaholéživobytí.

A tak jeho dobrota a pouhé šlechetné vzněty jeho srdce nestačí, aby byl
piipuštěn do spoleěnosti, která trvá jen spolupraci všech svfch členri. Jako

Íenost, i pycha má jej v moci. Jest to ostatně trest těch, kdož si žádají na.
prosté svobodv, že stávají so otroky všech neíestí a všech hiíchri. Zvláště jej

iosedá p1icha duševní; ale piiznává so k tomu. Sotva s enthusiasmem zvolal:

]Á pomyslit si, že držím pravdu, že vidím spraveďnost: mirm zásady a ustálen;t
osud, jsem hotovf pro dokonalost.. . .., uzavÍe prostě s opovrŽliq?m smíchem:
P;;cha! Jakf strašn1f zápas odehrával so'mezi jeho srd.cem a jeho mozkem! Řekl
rrám to sám na konci této zpovědi: ,Duchov;i boj jest stejně brutální jako bitva
mezi [dmi.'

Ale co mučilo ještě více tento intelekt, byl vnitíní z6,pas tr'ezi jeho kŤesťansk;imi
touhami a tím, co pokládal za vzbouien1i rozum a co nebylo než maskovaná jeho

pfcha. Napsal, že jak se domnívá, zděďil po sqich gallsk1ich piedcích,moďoslužeb.
nictví a lásku k rouhačství.. Ce$ B,imbaud jest v tom: neust.álá' touha oddati se
jakési neurčité zbožnosti, touha, kterou neustále kiíží jeho rouhačsk;i vzdor.
Nešťastník nepŤiznáv{ si toho, ale člověk tuší pÍíliš dobŤe zájem, kter;í má na tom'
aby zlomil každf svťrj vzleb k Bohu a zdusil vÝkŤiky svého srdce, vzdychajícího
láskou. Kdyby uznal Boha, musil by pak poslouchati a opowhovat'i tou svobodou,
',""'aH-'i#i,:ii1i?; 

piiznání plné hoÍkosti: lr"oís ''i kam jdeš, ani proě
jdeš! RimbÁud odsoudil se sám, aby šel pro ch zd samu, aby hledal své uspokojení
v pouhém pohybu. Jest mu nyní již zakízáno stanouti; neboť zastávka umožnila
by mu, aby piemítal a viděl neužitečnost sv1/ch činti. opíjí se činností bezcílnou;

lest bo umění, pro uměni,, pienesené do okrsku společenského...

Jiíí Brandes a Německo

Mladf beQick;i literát Henri Guilbeaux, vášnivf, ale málo kritickf ctitel všeho
německého, denuncoval v lednu t. r. německfm listrim dánského kritika Brandesa
z nepÍátelství k německému národu, které pr;i mu projevil v listě; nepŤátelství to
zál'eželro ovšem jen v tom, že Brandes pochyboval o existenci čehosi, čemu se Ťíká
německá kultura' Brandes byl vyčastován za t,o podomkoÝskou zdvoiilostí, jak
mají ji již na skladě němečtí žurnalisté pro každého, kdo dovede kriticky pro.
hlédnout německou nadutost a aroganci. Konečně vysky'tly se i v Německu hlasy'
které se za,staly Brandesa, odkázaly náťlenické kŤiklouny do pÍíslušn1y'ch mezí a pii.
pomněly Německu rictu, kterou jest povinováno tomuto kritickému propagátoru
německé literatury v Dánsku. Zvlášté hlasu Zukunft buďiž si povšimnuto, kter;Í
v 40. čísle upozornil bystÍe Němce n& epigram Goeth v, z néh,oL mluví zoufalství
kohosi odsouzeného k německé tvorbě básnické. Jen v umění německy psáti, praví
Goethe, dospěl prf meze mistrovství; a pokračuje: ,,Und so verderb' ich' qngliick.
licher Dichter, in dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kraft."




