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БОДЛЕРОВО ПЕСНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
У ЦВЕЋУ ЗЛА

Бо длер се у Цве ћу зла за пра во оти снуо на не ко ли ко пе снич ких пу то ва ња.
Ту је, пре све га, пу то ва ње са ме књи ге. По што је осу ђе на као увре да јав ном мо ра лу 

на кон пр вог из да ња из 1857. го ди не, де лом због пе са ма о ле збиј ској љу ба ви, де лом 
због на вод ног са ди зма, де лом због пре и спи ти ва ња кон вен ци о нал ног схва та ња мо-
ра ла, из дру гог из да ња, из 1861, из ба че но је шест за бра ње них пе са ма (ка сни је об ја-
вље них под на сло вом „Осу ђе не пе сме“) и до да то још три де сет пет. Сам Бо длер је 
же лео да об ја ви и ко нач ну вер зи ју збир ке, али смрт је уме ша ла пр сте, па је тре ће 
из да ње, из 1868. го ди не, об ја вље но пост хум но.

Што се ти че од но са из ме ђу из да ња из 1857. и оног из 1861, по ста вља се пи та ње да 
ли да ва ти пред ност чи сто ти Бо дле ро ве пр во бит не ви зи је из Цве ћа зла, оне ко ја прет-
хо ди су ђе њу 1857, или пак пре ра ђе ној вер зи ји, с до да тим пе сма ма и јед ним пот пу но 
но вим ци клу сом, „Па ри ске сце не“ („Ta ble a ux pa ri si ens“). Не би ли по мо гао Бо дле ро ву 
од бра ну на су ду, у ју лу 1857. ње гов је при ја тељ Бар бе д’Ор ви ји на пи сао чла нак у ко јем 
ис ти че „скри ве ну ар хи тек ту ру“ („ar chi tec tu re se crè te“) Цве ћа зла, књи ге за ко ју твр ди 
да је „пе снич ко де ло нај и зра зи ти јег је дин ства“ („une œuvre poéti que de la plus for te 
unité“, Œuvres complètes, пр ви том, стр. 798).1 Не ма сум ње да је та тврд ња са свим осно-
ва на. Њој у при лог иде Бо дле ро во вла сти то за па жа ње, из не то Ал фре ду де Ви њи ју, 
ка ко Цве ће зла ни је „са мо оби чан ал бум“ („un puр ал бум“), већ да има по че так и крај: 
„Све но ве пе сме на пи са не су та ко да се укло пе у чуд но ва ти оквир ко ји сам ода брао“ 
(„To us les poè mes no u ve a ux ont été fa its po ur être adaptés au ca dre sin gu li er que j’ava is 
cho i si“, Cor re spon dan ce, дру ги том, стр. 196). Дру гим ре чи ма, де ло је за ми шље но као 
ин те грал на це ли на ко ја са др жи ме ђу соб но по ве за не ни ти. Исто је та ко тач но да се 
збир ка са сто ји од пе са ма ко је је Бо длер на пи сао то ком чи та ве сво је спи са тељ ске 
ка ри је ре, а ве ћи на њих, бар у свом нај ра ни јем об ли ку, по ти че из пе ри о да пре 1847. 
го ди не. Без об зи ра на уну тра шње про тив реч но сти, Бо длер је по је ди нач ним пе сма ма 
дао до дат но зна че ње до де лив ши им од ре ђе ну по зи ци ју у све оп штој струк ту ри Цве ћа 
зла. Ту се, ме ђу тим, ја вља про блем ко ју „скри ве ну ар хи тек ту ру“ сма тра ти основ ним 
на цр том збир ке: вер зи ју на ста лу пре су ђе ња (1857) или ону на ста лу на кон су ђе ња 
(1861), има ју ћи у ви ду да су по ни жа ва ју ћи пу бли ци тет и скан дал ко ји су пра ти ли до га-
ђа је из 1857. го ди не без сум ње ути ца ли на из ме не ко је ће Бо длер уне ти у сво је де ло. 
У Цве ћу зла би ло је ви ше од јед не кон фи гу ра ци је. Да је Бо длер по жи вео ду же и да га 

1 Char les Ba u de la i re, Œuvres complètes, два то ма, ур. Cla u de Pic ho is (Pa ris: Gal li mard), Bi bli othèque 
de la Pléiade, 1975–1976. [Даље у тек сту као OC. (Прим. прев.)]
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је здра вље бо ље по слу жи ло, мо жда би их би ло још. Из да ње из 1861. је нај пот пу ни ја 
и нај че шће ци ти ра на вер зи ја, те ће мо њу сле ди ти и у овом тек сту.

Чак и у окви ру са мог пе снич ког пу то ва ња по сто ји не ко ли ко „мар шру та“. Има мо, 
пре све га, ону тра ди ци о нал ну, ко ја по чи ње ро ђе њем, у „Бла го сло ву“, и за вр ша ва се 
смр ћу, у „Пу то ва њу“, и та ко чи ни на црт људ ске суд би не. Чо ве чан ство је при ка за но у 
по тра зи за не ка квом без гра нич ном за до вољ шти ном ко ју на ла зи у умет но сти и љу ба-
ви („Сплин и иде ал”), жи во ту гра да („Па ри ске сце не“), опи ја ти ма („Ви но“), пер вер зи ји 
(„Цве то ви зла”), по бу ни про тив по рет ка ства ри („По бу на“) и ко нач но, у смр ти („Смрт“). 
У сва ком од ових ци клу са – а че сто и у са мим пе сма ма – мо же се опа зи ти тро чла ни 
обра зац те жње иде а лу на кон ко је нај пре сле ди отре жње ње, а по том и струк тур но 
осми шљен сре ди шњи по ло жај из ме ђу њих.

Би ло би, ме ђу тим, не прав да пре ма из у зет ној сло же но сти Цве ћа зла чи та ти их са мо 
у тим окви ри ма. Ако би се то учи ни ло, по сто јао би ри зик да се „кар та“ све де на „си-
стем“. Фло бер, Бо дле ров слав ни са вре ме ник, чи ји се ро ман Го спо ђа Бо ва ри та ко ђе 
по вла чио по су до ви ма, и то исте го ди не кад и Цве ће зла (ма да са срећ ни јим рас пле том), 
ве ро вао је да је у ди ску си ји нео п ход но де фи ни са ти глав не ар гу мен те, али да је лу дост 
по ку ша ва ти до ћи до за кључ ка: „Не спо соб ност се огле да у же љи да се до не се за кљу-
чак“ („La bêtise con si ste à vo u lo ir con clu re“).2 Та кво је и Бо дле ро во ста но ви ште, а то је 
и је дан од раз ло га због че га се ње гов ства ра лач ки по ду хват мо же сма тра ти „мо дер-
ни стич ким“: он по ка зу је да је исти на фраг мен тар на и де ли мич на, а не све о бу хват на и 
ап со лут на.

У упе ча тљи вој увод ној пе сми ко ја но си на слов „Чи та о цу“ при та је на по ква рен шти-
на, ку ка вич лук, глу пост и са мо жи во ли це мер је све та при пи са ни су свим људ ским 
би ћи ма, ка ко на те ле сном та ко и на ум ном пла ну, а та је ди хо то ми ја при сут на у чи та вој 
збир ци. Ме ђу тим ис цр пљу ју ћим еле мен ти ма до ми нан тан је по јам „l’En nui“ („до са да, 
ча ма“) – по сво јој при ро ди бли жи „ло шој ве ри“ и не а у тен тич но сти ко је ће доц ни је у 
два де се том ве ку осу ди ти фи ло зо фи ја ег зи стен ци ја ли зма не го ли ме лан хо ли ји ро ман-
ти ча ра. Чи та лац је по зван да уче ству је у пе сни ко вом до жи вља ју, али не обо жа ва њем 
уз ви ше не фи гу ре, ни ти са жа ље њем пре ма от пад ни ку од дру штва, већ као al ter ego: 
„Ду шо ли це мер на, брат ска, ме ни слич на!“ (Цве ће зла, стр. 24).3

Пу то ва ње у умет но сти

Пе сме ко ји ма збир ка по чи ње и ко је тво ре ци клус „Сплин и иде ал“, њих два де сет и 
јед на, ти чу се Бо дле ро ве по тра ге за иде а лом у умет но сти.

„Бла го слов“ при ка зу је ро ман ти чар ског умет ни ка као пе сни ка не схва ће ног ме ђу 
са вре ме ни ци ма – ме ђу њи ма је и ње го ва вла сти та мај ка, ко ја про кли ње дан ка да је 

2 Пи смо, да ти ра но 4. сеп тем бра 1850, ко је је Ги став Фло бер по слао Лу ју Бу јеу из Да ма ска, у: 
Пи сма Ги ста ва Фло бе ра, ода брао, уре дио и пре вео Fran cis Ste eg mul ler (Cam brid ge, MA и Lon-
don: Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press), стр. 127. 
3 Уко ли ко ни је дру га чи је на гла ше но, сти хо ви су ци ти ра ни пре ма сле де ћем из да њу: Шарл Бо-
длер, Цве ће зла, пре вод, пред го вор и бе ле шке Ни ко ла Бер то ли но, Бе о град: Па и де иа, 2006. 
(Прим. прев.)
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ро ђен – као што ће га у „Ал ба тро су“ про го ни ти они ко ји ни су све сни ње го ва ге ни ја. 
Пе сник дра ма тич но при сти же „у ча му овог све та“ (Цве ће зла, стр. 27). Иза зов ће би ти 
у то ме да се из диг не из над „тми не и си ви ла“ (Цве ће зла, стр. 31) сва ко днев ног жи во та, 
као што је на го ве ште но у „Уз ле ту“, ко ји опи су је лет у ви си не што га до но си ус хи ће ње. 
Бо длер опи су је сли чан осе ћај по слу ша њу Ваг не ро вог Ло ен гри на: „ек ста за ко ја се са
сто ји из ра до сти и уви да“ (OC II, стр. 785). Овај склад те ла и ума су штин ско је за Бо дле-
ро во хо ли стич ко ви ђе ње ствар но сти. Оно је нај пот пу ни је из ра же но у про сла вље ном 
со не ту „Са гла сја“.

Основ на иде ја из ра же на у ка тре ни ма овог со не та је сте да се у ма те ри јал ном све ту 
кри је не ка кво ап стракт но зна че ње, ре ци мо у „је зи ку цве ћа“ („le lan ga ge des fle urs“), 
ка ко на го ве шта ва по след њи стих увод не пе сме „Уз лет“. Та иде ја ни је но ва. Раз вио ју 
је швед ски те о лог Све ден борг, да би на шла плод но тле у за пад но е вроп ској књи жев-
но сти, од Бал за ка и Е. Т. А. Хоф ма на до Нер ва ла и Јеј тса. Ов де се чи ни да др ве ће и 
сту бо ви хра ма зна чај но на ми гу ју, као да са др же не ку скри ве ну по ру ку ко ју је ди но 
пе сник мо же да пре ве де. Основ на прет по став ка је сте да је при сут но вер ти кал но кре-
та ње ко је се од ви ја са мо у јед ном сме ру – од зе мље ка не бе си ма – и ко је не тре ба 
по и сто ве ти ти с упли вом дру гих ви до ва опа жа ња, по зна тим као „си не сте зи ја“, ко ји 
про жи ма тер це те. Фи зич ке сен за ци је су ов де при ка за не као ме ђу соб но по ве за не, па 
ми рис мо же да до ча ра ме ко ћу до ди ра де ти ње ко же, звук обое или зе ле ни ло ис па ше. 
Ова кви пре ла зи с јед не чул не им пре си је на дру гу пред ста вља ју при ме ре хо ри зон тал-
не си не сте зи је. Дру ги ми ри си – ма ње чи сто те у тре нут ку ко ји за ми шља Бо длер – бо-
га ти су, те шки и опој ни. Мо гу (као у „Са гла сји ма“, стих 14) да во де за но си ма ду ха 
(„l’esprit“) и чулâ („les sen ses“), те се мо гу опи са ти и као вер ти кал на и као хо ри зон тал-
на си не сте зи ја. „Са гла сја“ пред ста вља ју моћ но је дин ство фи зич ког и не фи зич ког. 

До сти за ње та ко сло же ног естет ског иде а ла пред ста вља ве лик иза зов. Док је у ро-
ман ти чар ским иде ја ма Ла мар ти на или Му сеа му за све моћ на и пе сник мо ра да сле ди 
њен по зив, Бо дле ро ва му за је бо ле сна, не ис кре на и ли це мер на („Бо ле сна му за“). Да 
би из бе гао хлад но ћу и глад, пе сник је при ну ђен да про сти ту и ше сво ју умет ност („Му-
за ко ја се про да је“). Се бе за ми шља као сред њо ве ков ног мо на ха за ду же ног за осли-
ка ва ње при мље ног уче ња по зи до ви ма ко на ка, ко га инер ци ја осу је ћу је у из вр ше њу 
за дат ка („Рђав мо нах“). Бо дле ра му чи осе ћај да му вре ме ис ти че и стал но при су ство 
ње го вог ве чи тог не при ја те ља, en nui. У „Не при ја те љу“ он ко ри сти сли ку ба ште опу сто-
ше не олу јом да до ча ра „је сен“ сво јих иде ја, а ти ме же ли да ка же да је ин спи ра ци ја 
пре су ши ла. Страх од вла сти те не до стат но сти под му кло га из је да. У „Злој сре ћи“ он 
по ре ди пе сни ко ву суд бу са суд би ном Си зи фа, ли ка из грч ке ми то ло ги је осу ђе ног на 
то да гу ра сте ну уз бр до с ко јег се она ве чи то ко тр ља на до ле. 

Ве ћи на Бо дле ро вих пе са ма на пи са на је то ком че тр де се тих го ди на де вет на е стог 
ве ка, а та се де це ни ја че сто опи су је као пе ри од ан ти кли мак са на кон спек та ку лар не 
пе снич ке про дук ци је то ком прет ход не две де це ни је. Ме ђу тим, ка ко при ме ћу је Гре јам 
Роб, пе снич ка сце на ни је би ла баш та ко ло ша као што се обич но го во ри, и чи ни ла је 
ко лев ку без ко је Бо дле ро ва умет ност не би мо гла на ста ти. Мно ге од ико но кла стич них 
те ма ко је су пра ти ле скан дал око Цве ћа зла пр ви су ис тра жи ли Бо дле ро ви са вре ме-
ни ци. Ње гов се ори ги нал ни до при нос огле да у то ме што их пред ста вља на та ко беш-
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ћу дан на чин, за не ма ру ју ћи ака дем ску хи је рар хи ју те ма ти ке (баш као што ће учи ни ти 
Ма не 1863. го ди не, у „До руч ку на тра ви“), што ме ша ви со ку и три ви јал ну књи жев ност 
и што ко ри сти ра зно вр сне пе снич ке фор ме, као што су со нет (ко ји је ожи вео Сент-Бев), 
шан со на и ро ман са. Вре ди при ме ти ти да су у из ван ред но асо ци ја тив ним вер бал ним 
сли ка ма осам умет ни ко вих узо ра у „Све ти о ни ци ма“ за сту пље ни пред став ни ци раз-
ли чи тих пе ри о да, па су ту и Да Вин чи и Де ла кроа, те да ме ђу њи ма има се дам сли ка ра, 
је дан ва јар и ни ти је дан је ди ни пред став ник из све та књи жев но сти.

Ле по та је, за Бо дле ра, увек чуд но ва та (OC II, стр. 578). Ра зно род на, она мо же би ти 
хлад на и бе ла („Ле по та“), ти тан ска по сво јој енер ги ји („Иде ал“), не пре глед на по сво јим 
ди мен зи ја ма („Испо лин ка“), про тив реч на у свом спа ја њу су прот но сти и бол но при ма-
мљи ва, у сва ком тре нут ку, у сво јој не у хва тљи во сти. У „Ма ски“, ин спи ри са ној ра дом 
ва ја ра Ер не ста Кри сто фа, кроз не склад у ди ја ло гу два гла са ли це же не кла сич не ле-
по те би ва раз от кри ве но као на сме ше на ма ска што кри је ли це у жа ло сти. Ле по та се, 
да кле, за сни ва на ла жи, вар ки, илу зи ји. Чи та лац би ва, да та ко ка же мо, по зван у тр о-
ди мен зи о нал ну шет њу око скулп ту ре и по сте пе но уви ђа да је уме сто јед не гла ве, 
ко ју је прет ход но мо гао да ви ди, при сут но две: она ствар на, те крин ка по диг ну та пред 
њом. За Бо дле ра, Ле по та се је ди но он да мо же са свим опа зи ти ка да от кри ва сво ју дру
гу стра ну, на лич је из ва ја не фи гу ре, ап со лут но и ре ла тив но, жи вот и смрт. 

Пу то ва ње у љу ба ви

Уста ље но је да се го во ри о три љу бав на ци клу са у Цве ћу зла, ко ји об у хва та ју ве ћи-
ну, али не и све Бо дле ро ве љу бав не пе сме: ци клус по све ћен Жа ни Ди вал (XXII–XXXIX), 
ин спи ри сан фи зич ком љу ба вљу пре ма ег зо тич ној же ни, за тим ци клус по све ћен го-
спо ђи Са ба тје (XI–X VLI II), ин спи ри сан ду хов ном љу ба вљу, те ци клус по све ћен Ма ри 
До брен (XLIX–LVII), ин спи ри сан љу ба вљу ко ја се ја вља у по зним го ди на ма, ка да су 
пр ви ис тан ча ни, без бри жни за но си мла до сти не по врат но не ста ли, али се мо гу до не-
кле на док на ди ти фи ним ни јан са ма и дво знач но сти ма ко је пра те зре ло до ба. Иако се 
ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју, основ на ски ца ова три љу бав на ци клу са пра ти тро чла но 
кре та ње од те жње пре ко гу бит ка илу зи ја и ко нач но до сре ди шњег по ло жа ја, ко ји се 
ра ђа – не из ком про ми са – већ из из му че не све сти о крај но сти ма и ре ше но сти да се 
не што из њих из ба ви. 

Пр ве две пе сме у ци клу су по све ће ном ме ле ски њи Жа ни Ди вал, „Ег зо тич ни ми рис“ 
и „Ко са“, во де нас на пут, не сум њи во ин спи ри сан пу то ва њем на ко је су Бо дле ра по-
сла ли мај ка и очух то ком 1841. и 1842. – не та ко што се при по ве да о до жи вље ним 
пу сто ло ви на ма, већ уто ли ко што се ис пло вља ва пут троп ских мо ра, уз сву су ге стив ну 
сим бо ли ку ко ја је та квој те ми свој стве на. Ове две пе сме, ко је исто вре ме но асо ци ра ју 
на плод ност и за мор, тво ре ћи та ко ти пи чан бо дле ров ски ок си мо рон, са др же од ли ке 
свих ка сни јих „пу то пи сних пе са ма“: осе ћај да је ра до сни је ис пу њен на дом пу то ва ти 
не го сти ћи, циљ пу то ва ња за ми шљен као нео д ре ђе но „дру где“, до жи вљај као ме ша-
ви ну свих чу ла, ко ја про жи ма и ум и те ло. Пу то ва ње је исто вре ме но фи зич ко и ме та-
фо рич но. Оно от по чи ње за хва љу ју ћи пе сни ко вом чу лу ми ри са ко је бу ди у ње му сна-
жне асо ци ја ци је док гр ли сво ју дра гу. У ма шти, он од ла зи у да ле ке кра је ве и уда ље не 
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лу ке, где је за ми шље ни ми рис др ве та та ма рин да под јед на ко ре а лан као ствар ни ми-
рис ње го ве љу бав ни це. У „Ко си“, за ро нив ши гла ву у „ми ри сну шу му“ ње них гу стих 
та ла са стих лок ни, мо дро га сја ја и те шко га ми ри са, пе сник кре ће на пло вид бу по два 
оке а на – цр ном (по ко си) и пла вом (по мо ру), при че му је ре ал но са др жа но у ме та фо-
рич ном. Ме ђу тим, док се „Ег зо тич ни ми рис“ (што је јед на мла да лач ка пе сма) усред-
сре ђу је на са да шњост и сне но је нео д ре ђе на, „Ко са“ (на пи са на у пе ри о ду од 1858. до 
1859) мај стор ско је про пу то ва ње на ко је се пе сник оти ску је уз по моћ се ћа ња, оно га 
во ди по уну тра шњим и вањ ским све то ви ма, а слич но сти два све та стал но их ме ђу-
соб но обо га ћу ју и кул ми ни ра ју у ме ша ви ни ми ри са – ми ри си ма ко ко са, мо шу са и 
ка тра на – где ми рис ка тра на, ко ји асо ци ра на бро до ве и лу ке, за Бо дле ра пред ста вља 
су штин ски део пу то ва ња.

Ове две пе сме пред ста вља ју из у зе тан при мер пе сни ко вог хо ли стич ког при сту па, 
по то ме што је фор ма сти ха нео дво ји ва од ње го ве са др жи не. Не ма ап стракт них из ра-
за. Уме сто то га, уз сли ке из ра зи те су ге стив но сти и ме ша ви ну ол фак тор них сен за ци ја 
са др жа них у ок та ви, „Ег зо тич ни ми рис“ у тер це ти ма пре ра ста у обра зац ду хов не но-
стал ги је ти ме што би ва обо га ће на схе ма ри ме: ‘cli mats’ / ‘mâts’ (ма/ма: два гла са ко ји 
се по ду да ра ју; ‘ma ri ne’ / ‘na ri ne’ (ма рин/на рин: че ти ри гла са ко ја се по ду да ра ју); и ‘ta-
ma ri ni ers’ / ‘ma ri ni ers’ (та ма ри ње / ма ри ње: се дам гла со ва ко ји се по ду да ра ју). Шта ви-
ше, ства ра се ефе кат за зи ва и еха из ме ђу ове две пе сме, по на вља њем ри ме из ме ђу 
‘cli mats’ и ‘mâts’ („Ег зо тич ни ми рис“, сти хо ви 9–10; „Ко са“, сти хо ви 12, 15). У „Ко си“, ко ја 
уз оне осе те ко је обич но опи су је мо уз по моћ пет чу ла са др жи и раз ли чи те ки не тич ке 
сен за ци је, те се у по ре ђе њу с „Ег зо тич ним ми ри сом“ од ли ку је сво је вр сном тр о ди мен-
зи о нал но шћу, њи ха ње и љу ља ње бро да ко ји се про би ја кроз мор ску пе ну до ча ра но 
је упо тре бом стро фа од пет сти хо ва и сме њи ва њем дво дел них алек сан дри на ца (где 
се це зу ра на ла зи у сре ди ни сти ха) и тро дел них алек сан дри на ца (ко ји са др же три ме-
трич ке це ли не),4 чи ме се по сти же ефе кат син ко пе сли чан оном ко ји је Рим ски-Кор са-
ков ство рио у Ше хе ре за ди.

По сле ових „уз ви ну ћа“, сле ди не из бе жни пре о крет на до ле. У ци клу су о Жа ни Ди-
вал, же на по ста је фри гид на („Ја те обо жа вам по пут сво да ноћ ног“), она је кр во жед на 
вам пи ри ца („Же лиш сав свет да имаш у сво јим ло жни ца ма“), не за си тог сек су ал ног 
апе ти та („Сед нон са ти а та“), не ха је за пат њу ко ју иза зи ва („По пут ва ла се деф ног сук ња 
јој се ви је“) и зми јо ли ка је по сво јим уви ја ју ћим по кре ти ма и сво јој пер верз но сти 
(„Раз и гра на зми ја“). „Sed non sa ti a ta“ је ин спи ри са на Ју ве на ло вим опи сом же не ца ра 
Кла у ди ја Ме са ли не, ко ја оста вља ца ре ву по сте љу у ко рист бор де ла и ко ја се, ис цр-
пље на по ку ша ји ма да ута жи сво је ерот ске же ље хе те ро сек су ал ним пу тем, за си ти 
му шка ра ца, али не и же на. Очи пе сни ко ве дра ге по ста ју ок на ко ја во де у Па као и омо-
гу ћа ва ју му да про дре до ње не ду ше. Же на је ов де де струк тив на fem me fa ta le. У ци-
клу су о Жа ни Ди вал, љу бав и рат су ује ди ње ни у ко ви тла цу ко ји во ди у су но врат, а дно 

4 В. по себ но тро дел ни стих „For tes tres ses, soyez la ho u le qui m’en lève!“ („Ко са“, стих 13), чи ја се 
ова од ли ка у пот пу но сти гу би у пре во ду. (На ве де ни ри там из гу бљен је и у ве ћи ни пре пе ва на 
срп ски је зик. Нај при бли жни ји ефе кат по сти же се у пре пе ву Ди ми три ја П. Јо ва но ви ћа, ко ји 
гла си: „Та мо ме но си те, кур ју ци, ко ва ли!“, у Бо длер, Ш., Цве ће зла, ур. Бо жи дар Ко ва че вић, Бе-
о град: Про све та, 1956, стр. 42. (Прим. прев.)
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до ти чу у пе сми „Du el lum“, со не ту на вод но ин спи ри са ном Го ји ном гра фи ком две ве-
шти це у клин чу у бор би на жи вот и смрт, на иви ци клан ца у ком вре ба ју ле о пар ди.

Пре та ка ње ових до жи вља ја у умет ност би ће Бо дле ро ва трај на пре о ку па ци ја. „Стр-
ви на“ је, у су шти ни, про ми шља ње о не у ни шти во сти ма те ри је. Ба ви се ван вре мен ском 
те мом, во ље ном осо бом ко ја ће по сле смр ти оста ти за пам ће на за хва љу ју ћи по е зи ји 
ко ју је на дах ну ла. Пе сник, ко ји се до то га тре нут ка Жа ни Ди вал обра ћао при сним об-
ли ком за ме ни це, „ти“, са да иро нич но пер си ра с „ви” и ко ри сти фор мал ни об лик пре-
те ри та.5 С по чет ка се чи ни да све слу ти на до бро, док су пе сник и ње го ва дра га у ла-
год ној шет њи јед ног ле пог лет њег да на. Ме ђу тим, ка да за мак ну за угао по мо ли се 
смр дљи ва ле ши на. По ло жај жи во ти ње ко ја се рас па да по и сто ве ћен је с по ло жа јем 
же не у тре нут ку фи зич ког за но са. Пе сни ко ва дра га, ко ја је прет ход но би ла та ко без-
ду шна и без о се ћај на, би ва су о че на са ствар но шћу и ума ло се не оне све сти. Бо длер 
при сва ја тра ди ци о нал ни me men to mo ri и ре во лу ци о нар но га ме ња та ко што га ни на 
ко ји на чин не по ве зу је с тран сцен ден ци јом или ис ку пље њем, по ка зу ју ћи ка ко ће гњи-
ла стр ви на би ти вра ће на при ро ди („Стр ви на“, стих 11). Че сти це што цу ре из ње умно-
жи ће се и вре ме ном тран сфор ми са ти у ус ко ме ша но зр не вље, из дво је но у ре ше ту – 
прах пра ху, оста вља ју ћи, ме ђу тим, мо гућ ност по нов не ре-ком по зи ци је кроз се ћа ње 
и умет ност.

Упр кос жуч ним сва ђа ма и из дај ству, Бо длер ће се Жа ни Ди вал на ћи то ком ду гих 
го ди на бо ле сти (у тре нут ку ка да ју је Ма не на сли као 1862. би ла је већ три го ди не па-
ра ли са на). Пе сник овај љу бав ни ци клус при во ди за кључ ку с но том не жне се те. У „Бал-
ко ну“, он по зи ва дра га ну да се с њим при се ти за јед нич ких тре ну та ка ин ти ме, ти хих 
но ћи крај ва тре и на бал ко ну. Ове се сен за ци је по но во про жи вља ва ју у са да шњо сти, 
са бра не из про шло сти и про јек то ва не у бу дућ ност. У „Ми ри су“, Бо длер се при дру жу-
је про та го ни сти Цве ћа зла у по зи ву чи та о цу да се и он за ми сли над уло гом ми ри са као 
ка та ли за то ра ко ји при зи ва се ћа ња. Ов де се, ме ђу тим, за раз ли ку од ра ни јих пе са ма 
ка кве су „Ег зо тич ни ми рис“ и „Ко са“, се ћа ње на про шлост про жи вља ва у са да шњо сти. 
Ци клус се за вр ша ва пе сни ко вом пр ко сном тврд њом, док се и он и дра га при бли жа-
ва ју смр ти: њи хо ва ће љу бав жи ве ти у ње го вом се ћа њу; све док ње го во име и ње гов 
углед жи ве, ње го ва по е зи ја, ин спи ри са на том „зве ри сви ре пом” („Ја те обо жа вам...“, 
стих 9), про не ће се ћа ње на њу и у бу дућ ност.

Док је у ци клу су о Жа ни Ди вал на гла сак на фи зич ком, у цен тру па жње ци клу са ин-
спи ри са ног го спо ђом Са ба тје је сте ду хов но (њу је Бо длер упо знао 1849. или от при-
ли ке у то вре ме; др жа ла је са лон ко ји су по се ћи ва ли пи сци, сли ка ри и ва ја ри то га 
вре ме на, и у ко ме је би ла по зна та под на дим ком „Пред сед ни ца“). У овом је ци клу су 
же на из диг ну та на пи је де стал и обо жа ва на у ква зи ре ли гиј ским окви ри ма. Ње на је пут 
про ду хо вље на („Шта ћеш ве че рас ре ћи, са мот но ср це јад но“, стих 7), а њен ми рис 
ан ђе о ски. Са мо ње но при су ство оба сја ва пут што се пред њо ме про сти ре. Она на ла-
же пе сни ку да за рад ње во ли ап стракт ну Ле по ту и из да је се за спој Ан ђе ла чу ва ра, 
Му зе и Бо го ро ди це. Ви ди мо тра го ве Дан теа и Пе трар ке у „Жи вој бук ти њи“, где су 

5 У пре пе ви ма на срп ски ма хом се ко ри сти за ме ни ца „ти“. (Прим. прев.)
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же ни не очи за пе сни ка све ти о ни ци што му осве тља ва ју пут. Оне сја ју у све тло сти да на, 
као све ће у ка пе ли с по смрт ним оста ци ма. Њи хо ва је уло га све та и на слу ћу је бу ђе ње, 
а мо жда и вас кр се ње.

У ци клу су по све ће ном го спо ђи Са ба тје, ко ји у бли ску ве зу до во ди љу бав и по бо-
жност, пе сник се слу жи иде јом по зна том у ка то лич кој те о ло ги ји као „ре вер зи бил ност“, 
пре ма ко јој сво је вољ на пат ња не ви них слу жи да ис ку пи не де ла гре шни ка. Бо длер 
при ла го ђа ва ову иде ју да на гла си кон траст из ме ђу гре шно сти и убо го сти пе сни ка и 
са вр шен ства ан ђе о ске же не („Ре вер зи бил ност“). Ка ко ли она, пи та се он, мо же да са-
о се ћа са ср цем здро бље ним као ко мад згу жва ног па пи ра или бу де ње го ва са пат ни ца? 
Ка ко ли ће она ре а го ва ти ка да вре ме ном схва ти да је оста ри ла и збрч ка ла се? Ме ђу тим, 
фри вол ност го спо ђе Са ба тје, као и њен ме ха нич ки уси ље ни осмех, ко ји је же на ње-
но га по ло жа ја мо ра ла да на ме сти у тре ну ци ма ка да јој је нај ма ње би ло до дру штва, 
уни шта ва ју ча ро ли ју. Иза „ра до сти зна не“ („Ис по вест“, стих 16) ко јом се од ли ку је ње-
на вањ ска по ја ва, же на не успе ва да за то ми ту га љи ви ва пај, као јо гу на сто де те, жа ле-
ћи се на сво ју суд би ну. Овај је ан ђео от крио сво ју не са вр ше ност.

„Хар мо ни ја ве че ри“ из ци клу са о го спо ђи Са ба тје под се ћа на „Бал кон“ из ра ни јег 
ци клу са, по то ме што при ка зу је тре ну так спо ко ја и по ми ре ња. Ов де, ме ђу тим, ноћ не 
по сто ји са мо у се ћа њу: она је по сте пе но от кри ва ње са да шњо сти, што је по ка за но и 
вер си фи ка ци јом, па се дру ги стих сва ке стро фе по на вља као пр ви стих на ред не. У обе 
пе сме по сто ји бла ги ре френ, али у „Хар мо ни ји ве че ри“ не ма на го ве шта ја фи зич ке 
љу ба ви, а пе снич ке сли ке су ли тур гиј ске (се ћа ње на ње го ву дра гу сја на лик све тлу из 
све те по ка зни це). 

Ци клус о го спо ђи Са ба тје за вр ша ва се пе смом „Бо чи ца“, у ко јој пра зна бо чи ца, 
од ло же на у ор ма ну на пу ште не ку ће, са др жи опој ни пар фем ста ре љу ба ви. Се ћа ња 
ко ја бу ди ни су на же ни не фи зич ке осо би не, као у ци клу су о Жа ни Ди вал, већ су сим-
бо лич но пред ста вље на крх ким кри ли ма леп ти ра ко ји се по ма ља из лут ке, те ли ком 
Ла за ра ко ји се ди же из мр твих. Слич но то ме, пе сник за кљу чу је да ће, ка да бу де мр тав 
и за бо ра вљен, као ста ра бо чи ца пар фе ма, ње го ви сти хо ви ко ји при зи ва ју гор ко-слат-
ке успо ме не на љу бав пре ма дра га ни опи ја ти се ћа ња бу ду ћих ге не ра ци ја. Из ме ђу 
„Бо чи це“ и „Стр ви не“ по сто је ја сне па ра ле ле, али и суп тил не раз ли ке, ко је се на ро чи-
то огле да ју у из ра же ни јој ауто ре фе рен ци јал но сти ове пе сме.

Ма ри До брен је би ла глу ми ца ко ју је Бо длер по зна вао кра јем че тр де се тих го ди на 
де вет на е стог ве ка и с ко јом је имао крат ку љу бав ну ве зу 1854–1855, а за тим по но во 
1859. Би ла је по зна та по зе ле ним очи ма и на дим ку „де вој ка злат не ко се“, по ко ма ду 
то га на сло ва у ко ме је глу ми ла 1847. Тре ћи ци клус љу бав них пе са ма од ра жа ва је се ње 
рас по ло же ње пе сни ка док се при ми че сред њем до бу. „Пре део је ста ње ума“, гла си 
Ами је ло ва слав на опа ска. У „Мут ном не бу“, Бо длер из но си су прот ну иде ју: „А по не кад 
си као об зор ја она кра сна / Ко ја сун ча ним пла мом за па ли је сен ка сна...“ („Мут но не бо“, 
сти хо ви 9–10). 

У „Ле пом бро ду“ син ко пи ра ни ри там пе сме од ра жа ва ла га не, ле њи ве ка ден це ко-
ра ка ње го ве дра ге: пр ви ка трен по на вља се у че твр том, дру ги у сед мом, а тре ћи у 
по след њем. Док је зди у сво јим ши ро ким ску ти ма, она је на лик бро ду ко ји ис пло вља-
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ва. Иста ком би на ци ја уну тра шњег и спо ља шњег све та при сут на је и у „По зи ву на пу-
то ва ње“. За раз ли ку од пу то пи сних пе са ма из ци клу са о Жа ни Ди вал, ово ни је стра-
стве ни бег у да ле ки ег зо тич ни крај. Же ни се ов де обра ћа као „ми лом де те ту“, од но сно 
„се стри“ („По зив на пу то ва ње“, стих 1). По зи ва је „да во ли мо и мре мо“ („По зив на пу-
то ва ње“, стих 5), у фи зич ком окру же њу ко је је од раз ње не лич но сти. Де лом ин спи ри-
са на Ве бе ро вим По зи вом на вал цер, ова је пе сма за Жи да6 би ла са вр ше на де фи ни ци-
ја умет нич ког де ла, а за Ма ти са из вор ње го вог ег зо тич ног плат на „Рас кош, мир и сласт“. 

На кон ек ста зе, ка ко то обич но би ва, сле ди пат ња. У „Не по пра вљи вом“, пе сник ис-
пу шта крик, пун ка ја ња, али и из оча ја због то га што учи ње но ни ка да не мо же би ти 
по ни ште но. Он мо ли Ма ри До брен да по сту пи као до бра ви ла на кра ју пан то ми ме и 
по бе ди си ле зла, али ње го во је че ка ње уза луд но.

Као и у дру гим љу бав ним ци клу си ма, ја вља се рас по ло же ње ре зиг ни ра ног при-
хва та ња – ов де је то у „Је се њој пе сми“. Удар ци це па ни ца по кал др ми под се ћа ју пе сни-
ка на до ла зак зи ме. По ми сао на са ку пља ње др ва за огрев до но си уте ху, и у овој пе сми 
оди ста на ла зи мо тре ну так ми ра и спо ко ја. Ме ђу тим, пе сник не ће до зво ли ти да се 
уљуљ ка ла жним осе ћа јем си гур но сти, бу ду ћи да га удар ци це па ни ца под се ћа ју на звук 
за ки ва ња ек се ра у мр твач ки сан дук.

Ци клус по све ћен Ма ри До брен за вр ша ва се, као и дру га два, ми шљу да се из та кве 
сил не ле по те и пат ње мо же из ро ди ти трај но се ћа ње. Ме ђу тим, љу бо мо ра на во ди пе сни-
ка на на ро чи ту окрут ност у пе сми „Јед ној Ма до ни“, где с љу ба вљу са чи ња ва ол тар за 
сво ју дра гу на ко јем је по том са ди стич ки жр тву је, у ко нач ном на ле ту бо го хул не стра сти.

Си ла зак у очај

Бо длер је пр ви и да ле ко нај о бим ни ји ци клус Цве ћа зла на сло вио „Сплин и иде ал“, 
али иде ал у умет но сти и љу ба ви до жи вља ва за о крет и за вр ша ва се вр то гла вим па дом 
у кал оча ја, или спли на. Сплин са др жи ви ше на бо ја од свет ске бо ли свој стве не „ме-
лан хо ли ји“, ко ју Бо длер по ве зу је с Ла мар ти ном и пр вом ге не ра ци јом ро ман ти ча ра. 
Њи хов став уз ви ше ног оча ја ва ња углав ном је про ис ти цао из фру стра ци је над рас ко-
ра ком из ме ђу иде ал ног и ре ал ног ко ји се дао при пи са ти окол но сти ма ван њи хо ве 
кон тро ле. Бо дле ро во схва та ње спли на мно го је бли же кли нич кој де пре си ји, анк си о зној 
пси хо зи ко ја је још ра зор ни ја за то што је узро ку је оно што се сма тра лич ним не до ста-
ци ма. Он не пре ци зи ра ње ну при ро ду, али на го ве шта ва шта су јој по сле ди це ни зом 
по тре сних сли ка. Тај пут у очај под ра зу ме ва пу то ва ње у сво је вр сну ни чи ју зе мљу, на 
ме ђи из ме ђу жи во та и смр ти, у ко јој су пред ме ти ан тро по морф ни, док је пе сник обез-
ли чен у ни зу лу цид них пре и спи ти ва ња. 

На пр ви по глед, пе сма „Му зи ка“ до и ма се као јед на од пу то пи сних пе са ма: по мо ћу 
му зи ке, пе сник мо же да пу ту је у ма шти, као да се на ла зи на отво ре ном мо ру, гру ди 
ис ту ре них на пред по пут прам ца бро да, плу ћа на ду тих по пут је дра. Ме ђу тим, то је 
брод ко ји не пло ви ни ку да. Он плу та не по кре тан на не ко ме мо ру, а оно се пре тва ра 
у огле да ло у ко јем пе сник мо же да про ми шља свој очај. Он ослу шку је, у „На пр слом 

6 An dré Gi de, In ci den ces (Pa ris: Gal li mard, 1924), стр. 89.
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зво ну“, не то ли ко зво на ко ли ко се ћа ња што их она при зи ва ју. За ње га је то до жи вљај 
ис пу њен и гор чи ном и сла шћу: сла шћу, због на да ња и сно ва што се из ње га ра ђа ју; 
гор чи ном, због то га што та зво на ви ше не зво не за са да шњост. Пе сни ко ва је ду ша 
на лик на пр слом зво ну. Ње гов му по бо жни звон не пру жа уте ху („На пр сло зво но“, стих 
7). То је це на ко ју мо ра да пла ти због то га што се без ус те за ња су о ча ва са ствар но шћу.

Пут у очај нај бо ље мо же мо пра ти ти у че ти ри пе сме, од ко јих сва ка но си на слов 
„Сплин“ (LXXV–LXXVI II). У пр вој по ре ду, Бо длер за по чи ње але го риј ском фи гу ром ко-
ја си па во ду из ур не. Та фи гу ра ко ја под се ћа на смрт ни је ни ко дру ги до Плу ви оз,7 
на зив ко ји је у Фран цу ском ре во лу ци о нар ном ка лен да ру дат ки шном пе ри о ду из ме ђу 
20. ја ну а ра и 18. фе бру а ра. Он је пред ста вљен као де струк тив на, ана хро нич на си ла 
ко ја ре ме ти по ре дак ства ри: ста нов ни ци гра да на ла зе се на гро бљу; оли ња ла мач ка 
се шу ња, али не по кро ву, већ око ку ће; за то вре ме, ду ша ста ро га пе сни ка ту ма ра по 
олу ку. Плу ви оз и сплин за јед но те же да раз о ре ствар ност, док се чу је звук ве ли ког 
цр кве ног зво на, це па ни це ко ја ши шти на ог њи шту и соп та вог са та. Је ди ни ди ја лог је 
онај из ме ђу две сим бо лич не фи гу ре из пр ља вог шпи ла ка ра та, жан да ра херц и пи ко-
ве да ме, ко ји су мор но ча вр ља ју о из гу бље ним љу ба ви ма.

У пре о ста лим пе сма ма исто га на сло ва, пе сник и сам ула зи у сли ку, ка зу ју ћи ка ко 
се ћа ња има ви ше не го што би их мо гао има ти са хи ља ду го ди на. Ње гов је ум по пут 
ве ли ке ко мо де у ко ју су на тр па на ста ра пи сма, пе сме и увој ци ко се умо та ни у ра чу не. 
На кон што се по и сто ве тио с овим пред ме ти ма, ко ји та ко ја сно ука зу ју на ње гов очај, 
он за тим из ја вљу је да он и је сте гро бље без ме се чи не или еле ган тан ен те ри јер, укра-
шен из бле де лим ру жа ма и све тлим па стел ним бо ја ма. У сво ме са мо о ту ђе њу, он се на 
кон цу пре тва ра у гра нит: као за бо ра вље на сфин га, он пе ва са мо у су тон.

Го ми ла ње сил них се ћа ња по ста је не из др жи во. Дно се до ти че („Сплин: ка да не бо 
пре ни ско као по кров лег не“) он да ка да ви ше не ма на де и за вла да је ди но оча ја ње. 
Не бо се, оте жа ло, спу шта и при ти ска ум. Зе мља се пре тва ра у ме мљи ву за твор ску 
ће ли ју. На ле ти ки ше су на лик ре шет ка ма огром ног за тво ра, а че мер не пе сни ко ве ми-
сли пле ту па у ко ве мре же у ње го вом уму. На јед ном се огла ша ва зло слут но зво но. Ду-
ге по греб не по вор ке ћут ке про ла зе ње го вом ду шом. Све на де ко је је га јио у мла до сти 
са да су уни ште не.

У овом тре нут ку, ме ђу тим, до та кав ши дно оча ја, што је пре ма Бо дле ру је ди ни из вор 
истин ске по бу не и ре ше но сти, он од лу чу је да сво јим пи са њем из ба ви оно што мо же 
из ру ше ви на ово га све та. Ја и Дру го се бо ре за пре власт, у оп се сив ном су ко бу („Оп се-
си ја“), у ко јем по ста је ја сно да су три нај ва жни ја из во ра људ ске на де (шу ме, мо ре и 
зве зде) не до стат ни. Пе сник не мо же да утек не вла сти тој пред ста ви о се би. При сни 
по гле ди из „Са гла сја“ (стих 4) уме сто да пру же осло нац, пра те га на сва ком ко ра ку 
(„Оп се си ја“, стих 14). За раз ли ку од Ови ди ја, он се на ла зи у са мо на мет ну том из гнан ству 
и не жа ли ни за чим. Ко ри стио је „ал хе ми ју пат ње“ да од Не бе са ство ри Па као и оти сне 
се у по тра гу за „су мрач ним“ и „не зна ним“ („Сим па ти чан ужас“, стих 5, 6) – „не ре ши-
вим“– јер они је ди но мо гу да му пру же ши ри ну и флек си бил ност за ко ји ма че зне.

7 Да ни ло Киш га у сво ме пре пе ву ове пе сме на зи ва „Киш ôно сни“. В. Шарл Бо длер, По е зи ја, из-
бор и пред го вор Да ни ло Киш, Бе о град: Про све та, 1976, стр. 99. (Прим. прев.)
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По де ље на лич ност пе сни ка ниг де ни је из ра же на та ко упа дљи во као у пе сми „He-
a u ton ti mo ru me nos“. У овој пе сми пе сник је исто вре ме но по гу бље ник и џе лат. Он је 
ухва ћен у сте ге Иро ни је, ко ја пред ња чи уто ли ко што мо же да му у сва кој по ја ви јед-
на ким ин тен зи те том по ка же ње ну су прот ност, али де лу је смр то но сно, јер ра за ра је-
дин ство ње го ве укуп не ви зи је, об у хва та ју ћи све екс тре ме. Са мо и ро ни ја, шта ви ше, 
мо же да за ту пи и од ве де у уни ште ње. То је те рет ко ји је пе сник на то ва рио се би. Иро-
ни ја и са мо свест су ђа во ље алат ке, али ће се њи ма по слу жи ти ка да се за гле да у сво је 
ср це као у огле да ло. На су прот узо ри ма ко ји иси ја ва ју („Све ти о ни ци“), ов де ода је по част 
„под сме шљи вом све ти о ни ку“ („Без ле ка“, стих 37) ко ји ће га од ве сти ко нач ном раз ло-
гу за ње го ву ми си ју, а то је свест у злу (стих 40).

Ста рац Вре ме све вре ме ста вља до зна ња да је при су тан. У „Са ту“, пе сми од два де-
сет че ти ри сти ха – јед ном за сва ки сат у јед ном да ну – пе сник по ку ша ва да се дис тан-
ци ра од при ка за не си ту а ци је, па ка заљ ка са та про го ва ра са мо стал но. Она збо ри о 
не ми ло срд ном про то ку са ти и про тра ће ним при ли ка ма, али ис ти че ка ко, ка да куц не 
твој час, не ће би ти ме ста уте си ни ка ја њу.

Шет ња гра дом

До да так но вог ци клу са, под на зи вом „Па ри ске сце не“, про ши ре ње де ла о спли ну 
у ци клу су „Сплин и иде ал“, те из о ста вља ње за бра ње них пе са ма, пред ста вља ју основ-
не ма те ри јал не из ме не уне те у из да ње из 1861. Оне под ра зу ме ва ју ве ли ке из ме не у 
фо ку су и гру пи са ње ра ни јих пе са ма с но во на ста ли ма, на ро чи то у кон тек сту гра да и 
Па ри за.

Мо тив „па ри ских сли ка“ ни је нов. У књи жев но сти, он по ти че још од Мер си је о вог 
де ла „Сли ка Па ри за“ из 1781. У сли кар ству, по глед на град с про зо ра уоби ча јен је еле-
мент у хо ланд ском сли кар ству се дам на е стог ве ка и ита ли јан ским ве ду та ма из осам-
на е стог. С об зи ром на те ин тер ди сци пли нар не окви ре и Бо дле ро ву са мо про кла мо-
ва ну же љу да ов де исто вре ме но де лу је у до ме ну сли кар ства8 (пеј за жа) и пи са ња (са-
ста вља њем „екло га“) или па сто ра ла („Пеј заж“, стих 1), ни ма ло не чу ди то што овај 
но ви ци клус за по чи ње сли ков ним „пре де лом“. Но, то је је дан дру га чи ји „пеј заж“. То је 
град ски кра јо лик, или ка ко је то Бо длер сам опи сао, то су „пре де ли од ка ме на, час их 
оба ви ја из ма гли ца, час им сун це би је пра во у ли це“ („paysa ges de pi er re ca ressés par la 
bru me ou frappés par les so uf ets du so leil“, OC ИИ, стр. 692). Тај је пеј заж, шта ви ше, ста-
вљен у исто риј ски кон текст, по то ме што при ка зу је пе сни ка на ње го во ме та ва ну, ка ко 
за тва ра про зор ске кап ке пред улич ним де мон стра ци ја ма на по љу. То се обич но сма тра 
алу зи јом на ду бо ко раз о ча ре ње оних че тр де се то сма ша ко ји су од бур но га да на фе-
бру а ра 1848. све до ре пре си је из ју ла исте го ди не гле да ли ка ко њи хо ви сно ви о уто-
пи ји би ва ју сви ре по ра зо ре ни. Го тје се, као и Бо длер, по ву као у умет нич ку ку лу од 
сло но ва че и по стао „де по ли ти зо ван“ („dépo li ti qué“, C I, стр. 1881), за раз ли ку од Игоа 
и дру гих из гна ни ка ко ји су на пу сти ли Фран цу ску по ус по ста вља њу Дру гог цар ства. 

8 Зна чај но је то што Бо длер ов де („Пеј заж“, стих 8) као мно жи ну ре чи „ciel“, „не бо“, ко ри сти об-
лик уста љен у све ту сли кар ства, „ci els“, а не уоби ча је ни об лик мно жи не „ci e ux“.
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Ме ђу тим, чи ње ни ца да је реч „Бу на“ (стих 21)9 на пи са на ве ли ким сло вом ука зу је на 
Бо дле ро ву на ме ру да ову алу зи ју на по бу ну за ви је у але го ри ју, та ко да она пред ста вља 
сва ки уста нак.

„Пеј заж“ је исто вре ме но и дра сти чан от клон од јед не де скрип тив не пе сме из при-
бли жно истог пе ри о да, „Мут ног не ба“, где је ве за из ме ђу пе сни ко ве дра ге и при зо ра 
не ба то ли ко бли ска да они ме ђу соб но за ви се, а „ho ri zons“ („хо ри зон ти“) се ри му је са 
„sa i sons“ („до ба“) („Мут но не бо“, сти хо ви 9, 10), про стор с вре ме ном. У обе пе сме, Бо-
длер ко ри сти сли ке вањ ско га пеј за жа да при зо ве уну тар њи: циљ је ства ра ње ствар-
но сти, а не њен при каз. Ме ђу тим, док се „Мут но не бо“ за сни ва на бес ко нач ним хо ри-
зон ти ма из да на ко ји су прет хо ди ли ре во лу ци ји из 1848, у „Пеј за жу“ пе сник за тва ра 
вра та и ок на и при мо ра ва се бе да ство ри, у ма шти, на плат ну соп стве ног се ћа ња, 
„фик тив не хо ри зон те“ („ho ri zons fic tifs“, OC II, стр. 89), ко ји су услед ис ку ства и гу бит ка 
илу зи ја огра ни че ни, а не бес крај ни. Књи жев на уобра зи ља за ме ни ће ди рек тан кон такт 
с при ро дом: пе сник ће, уз по моћ оно га што ће Пруст ка сни је на зва ти „хо ти мич ним 
се ћа њем“, при зва ти про ле ће („Пеј заж“, стих 24) и по мо ћу сво јих „го ру ћих ми сли“ (стих 
26) ство ри ти то пао ам би јент. Ето умет но сти де ка ден ци је с кра ја ве ка ка ко до зи ва.

По сто је и да ље по сле ди це. Има ју ћи у ви ду Бо дле ро ву до бро зна ну не тр пе љи вост 
пре ма фо то гра фи ји, мо же де ло ва ти на стра но па ра ле ла из ме ђу ка ме ре оп ску ре и ње-
го вих чу да од па ла та ко је гра ди у но ћи ма („Пеј заж“, стих 16). У сво ме кри тич ком тек сту 
под на сло вом „Са лон 1859“, Бо длер се жа ли ка ко фо то гра фи ми сле да има ју го то ву 
пе сму ка да отво ре про зор. Иако је тач но да се то мо же ре ћи за огром ну ве ћи ну умет-
ни ка ко ји су се ба ви ли овом ди сци пли ном док је још би ла у по во ју, би ло је из у зе та ка 
вред них по ме на, укљу чу ју ћи фо то гра фе као што је Ги став ле Греј, ко ји је пред ви део 
смрт са др жи не мно го пре не го што ће Барт и Фу ко у два де се том ве ку го во ри ти о смр-
ти ауто ра. На фо то гра фи ји на ста лој око 1849. го ди не,10 Ле Греј при ка зу је хр пу кал дрм-
ских ко ца ка ко је чи не и пред њи план и по за ди ну де ла, на ко ме не ма не ба, чак ни ка квог 
сту ба или бан де ре ко ји би да ли не ки кон текст или по ка за ли раз ме ру при ка за не сце не. 
Ови су ка ме но ви, дру гим ре чи ма, фраг мен ти. Мо гло би се ре ћи, сле де ћи Бе ња ми на, 
да су то ру ше ви не оног ста рог Па ри за ко ји бе ше уни шта ван по на ред би ба ро на Ха у-
сма на не би ли се на пра ви ло ме ста за ви ди ке са вре ме ног Гра да све тло сти. За Бе ња-
ми на, Па риз ка квим га ви ди Бо длер у „Ла бу ду“ по стао је „кр хак и про зра чан по пут 
ста кла“.11 Пе сник лу та по спле ту ба ра ка и ули чи ца ко је су мо ра ле би ти по ру ше не пред 
но вим по рет ком ства ри. Пре о ста је са мо сва ко ја ка ста ру ди ја („Ла буд“, стих 12), не што 
на лик Ле Гре јо вој го ми ли ко ца ка кал др ме.

Бо длер се осе ћа као из гна ник у соп стве ном гра ду, ко ји је – у ње го вим очи ма – све-
ден на огром но гра ди ли ште. Тај осе ћај из гнан ства ра све тља ва, у ре тро спек ти ви, увод-
но по ми ња ње Ан дро ма хе, из гна не по па ду Тро је на кон што њен муж Хек тор из гу би 

9 В. пре пев Ива на В. Ла ли ћа у Шарл Бо длер, По е зи ја, из бор и пред го вор Да ни ло Киш, Бе о град: 
Про све та, 1976, стр. 115. (Прим. прев.)
10 В. An ne de Mon de nard, „Le Gray et ses élèves, une éco le de l’aban don du su jet“, у: La Re vue du 
Musée d’Or say (про ле ће 2003), стр. 63–73, фи гу ра 1.
11 Wal ter Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re in Ba u de la i re“, у: Char les Ba u de la i re: A Lyric Po et 
in the Era of High Ca pi ta lism, прев. са не мач ког Ha rry Zohn (Lon don: NLB, 1973), стр. 82.
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бој. Као део рат ног пле на, би ва пре да та бра ту ње на му жа Хе ле ну, али, ка ко при по ве-
да Вер ги ли је, у Епи ру на ста вља да се кла ња Хек то ро вом ду ху, крај ре ке на зва не по 
тро јан ској ре ци Си ме онт. И она по ку ша ва да кон стру и ше не што од сво је из гу бље не 
про шло сти. Ка да пе сник на ста ви сво ју шет њу, све стан ка ко овај ве ле град оку пља 
рад ну сна гу у зо ру, све стан гро мо гла сне бу ке пре во за, он при ме ћу је ла бу да, по бе глог 
из обли жњег зве ри ња ка. Ту ма ра ју ћи кроз ру ше ви не и по кал др ми, и ла буд је из гна ник 
и че зне за пре ле пим је зе ром род ним (стих 21), ко је је за ње га исто што и Си ме онт за 
Ан дро ма ху. Дру ги део пе сме по ка зу је ка ко ова иде ја пре ра ста у але го рич но (стих 31) 
из гнан ство. Већ по ме ну тим крх ким фи гу ра ма до да та је и мр ша ва, су ши ча ва црн ки ња 
ко ја мах ни то тра га за од сут ним ко ко си ма Афри ке (то је но стал гич ни од јек ра ни јих 
пу то пи сних пе са ма у ко ји ма се тра га за ег зо тич ним пре де ли ма).

„Ла буд“ по ка зу је ко ли ко се Бо длер уда љио од ра ни је пе сме, та ко ђе ин спи ри са не 
пти цом при вре ме но ве за ном за коп но, а то је „Ал ба трос“. Ту се у по след њем ка тре ну 
до ста на тег ну то до ла зи до за кључ ка да је пе сник „на лик“ овом ца ру олу ја и бу ра („Ал-
ба трос“, стих 13). У „Ла бу ду“ се на ову ви ше слој ну але го ри ју ука зу је на раз ли чи те на-
чи не. Ал ба трос и ла буд за јед но озна ча ва ју раз да љи ну ко ју пре ла зи Бо длер у раз во ју 
сво га по ет ско га ге ни ја. 

Ова шет ња гра дом ни је обич на шет ња. Она је фла не ри ја, реч ко ја исто вре ме но 
ука зу је на лу та ње и на са ња ре ње. Оно по че му се ова фла не ри ја из два ја је сте тре ну так 
у ко ме се де ша ва. Лу кач је при ме тио да су Фран цу ска ре во лу ци ја и На по ле он ски ра-
то ви по пр ви пут исто ри ју учи ни ли „ма сов ним до жи вља јем“.12 Ин ду стриј ска ре во лу-
ци ја ко ја је усле ди ла до ве ла је огром не ма се љу ди у ве ле гра де. Број ста нов ни ка Па-
ри за се та ко удво стру чио из ме ђу 1800. и 1850. го ди не. Дру штве ним про бле ми ма ко ји 
су услед то га на ста ли ба ви ле су се све дру штве не кла се, за го ва ра ју ћи раз ли чи те иде-
је, од ли бе рал них до уто пиј ских. Ме ђу тим, фе бру ар 1848. озна чио је тре ну так ка да се 
бур жо а зи ја по пла ши ла, да би до ју на те го ди не гр че ви то по ку ша ва ла да за др жи оно 
што је сте кла. Дру го цар ство учвр сти ло је по зи ци ју бур жо а зи је ти ме што је Па риз мо-
дер ни зо ван та ко да се но во на ста ли про ле та ри јат из ме сти из цен тра гра да, и што су 
ули це про ши ре не – ба рем де ли мич но у на ме ри да се спре чи по ди за ње ба ри ка да. 
Осе ћај оту ђе но сти и обес пра вље ност опи пљи ви су у Бо дле ро вим пе сма ма о гра ду. 
Он се по и сто ве ћу је са свим фи гу ра ма са дру штве не мар ги не – са ри ђо ко сом про сја-
ки њом („Ри ђо ко сој про сја ки њи“), те са са ку пља чем от па да – не на сен ти мен та лан 
на чин, већ ти ме што их по сма тра као „из гна ни ке“ на лик се би. То што је „Ла бу да“ по-
све тио Игоу исто вре ме но је при клад но и иро нич но: при клад но због Иго о вог вла сти-
тог по ли тич ког из гнан ства на остр ву Гер нзи, те због ње го вог ду бо ког са о се ћа ња, чи-
ји су нај слав ни ји из раз Јад ни ци (1862); иро нич но јер Бо длер ни ма ло ни је де лио Иго о-
ву ве ру у „про грес“. Тех но ло ги ја је уве ла по јам ма сов не про из вод ње и до ве ла до ма-
сов них ми гра ци ја из ме ђу на ци ја и у гра до ве. Мно ге тра ди ци о нал не вред но сти су 
ома ло ва же не као пре ва зи ђе не, а јав ност је пре пла ви ла же ља за ро бом ма сов не по-

12 György Lukács, The Hi sto ri cal No vel, прев. Han nah и Stan ley Mitchell (Har mon dsworth: Pen guin, 
1969), стр. 20. [Наведено пре ма: Ђерђ Лу кач, Ис то ри ски ро ман [sic], prev. Fri da Fi li po vić, Be o-
grad: Kul tu ra, 1958, str. 13. (Prim. prev.)]
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тро шње. Ка ко Бе ња мин ка же, све ти на је има ла деј ство „са на то ри ју ма ко ји асо ци јал не 
шти ти од оних што их про го не“.13 Фла нер је имао до дир них та ча ка с ухо дом, а Бо длер 
је био ве о ма све стан пред но сти ко ју да је мо гућ ност да се у ано ним но сти го ми ле бу де 
исто вре ме но и ја и не ко дру ги (OC II, стр. 692). По сма трао је, из сво је не за ин те ре со ва-
не по зи ци је, дру штве ни та лог. У „Ла бу ду“ је при ка зан су дар све то ва (Па ри за и ду хо ва 
дру гих из гу бље них гра до ва), ис ку ство шо ка – ка ко га Бе ња мин на зи ва – ко је је јед на 
од кључ них од ред ни ца мо дер но сти.

Дру ге две пе сме ко је је по све тио Игоу, „Се дам ста ра ца“ и „Ста ри це“, то ја сно илу-
стру ју. Пр ва се не за сни ва на але го ри ји, већ на ха лу ци на ци ји. У гра ду ко ји је „џин“ 
(„Се дам ста ра ца“, стих 3), пе сник на и ла зи на се дам иден тич них ста ра ца огор че них и 
пу них жу чи у сво ме си ро ма штву. Згро жен и бол но све стан вла сти те не до ра сло сти, он 
се те ту ра на зад до сво јих ода ја, док се ње го ва ду ша њи ше по пут бро да што га но си 
стру ја на пу чи ни без коп на на ви ди ку (ова сли ка се че сто по ре ди с оном из Рем бо о вог 
„Пи ја ног бро да“). Из ме ђу пе сни ка и се дам ста ра ца не би ва раз ме њен ни је дан по глед, 
не ма су сре та. Стар ци би ва ју за пам ће ни као из ме ште ни де ло ви те ла. Њи хо ва по вор ка 
за пу ће на ка не зна ном ци љу („Се дам ста ра ца“, стих 32) не до но си ни шта но во, са мо 
још не за ми сли вог истог. У „Ста ри ца ма“ је па ра ле ла из ме ђу ста ри ца и Па ри за, али и 
свих дру гих „ста рих пре сто ни ца“ („Ста ри це“, стих 1) на го ве ште на у пр вом сти ху и раз-
ви ја се у че твр том де лу пе сме. Оно што им је за јед нич ко је сте из бле де ла ле по та и 
гу би так све га што је њи хо вом жи во ту да ва ло сми сао. Бо длер при ка зу је на бо ра не 
ста ри це док се др му са ју у за пре жном ом ни бу су, или док по гу ре но ко ра ча ју уза зи до-
ве гра ђе ви на ко је про ла зе. Ипак, њи хов по глед ни је из гу био оштри ну и оне су још 
увек у ста њу да ис по ти ха ужи ва ју у јав ном на сту пу вој ног ор ке стра. Пруст је оштро-
ум но при ме тио да је Бо длер у овој пе сми „осли као вањ ски при каз њи хо ве фор ме, не 
са о се ћа ју ћи с њи ма“,14 но то је умет нич ка дис тан ца ко ја ипак на тре ну так от кри ва 
уз др жа но са о се ћа ње.

У „Јед ној про ла зни ци“, јед ној од нај леп ших пе са ма у Цве ћу зла, ви со ка вит ка же на 
у ду бо кој цр ни ни по ма ља се из го ми ле као бле сак му ње, по ди жу ћи у про ла зу обод 
сво је ха љи не. Она не ста је у но ћи, го то во истог тре нут ка ка да је при ме ће на, и оста вља 
пе сни ка да раз ми шља о љу ба ви ко ја се мо гла ро ди ти. Ова пе сма са др жи све ме ђу соб-
но по ве за не еле мен те мо дер но сти: бе ле же ње тре нут ка сен зу ал не са да шњо сти у свој 
ње ној про ла зно сти, не из ве сност свој стве ну мо дер ном град ском жи во ту, све ве ћу 
фраг мен ти ра ност до жи вља ја под деј ством шо ка. Ово је је дан ди со нан тан со нет, пре-
пун бу ке – не са мо услед за глу шу ју ћег улич ног са о бра ћа ја, већ и за хва љу ју ћи оп ко-
ра че њи ма ко ја раз би ја ју струк ту ру сти ха, те јед ном ве о ма моћ ном сти ху („Јед ној про-
ла зни ци“, стих 12) са чи ње ном ис кљу чи во од при ло га: „Пре да ле ко, пре ка сно, мо жда 
ни кад ви ше!“ Су срет, та кав ка кав је, обе ле жен је зна ком пре ки да ко ји озна ча ва тре ну-
так ка да на сту па спо зна ја да је же на уз вра ти ла по глед, док она не ста је у но ћи. Ова 
вир ту ал на љу бав мо жда је нај да ље што ће Бо длер ика да до спе ти у при бли жа ва њу 
иде ал ном. 

13 Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re“, стр. 40.
14 Mar cel Pro ust, Con tre Sa in teBe u ve (Pa ris: Gal li mard, 1954), стр. 211. 
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Из лет у опи ја те, пер вер зи ју и по бу ну

Чи ни се да град ску све ти ну де ли са мо ко рак од опи је но сти иза зва не ви ном. Сви 
љу ди при ка за ни у ци клу су „Ви но“ до ла зе са мар ги на дру штва. Кр пар се из над свих 
по ма ља као на ста вак „Па ри ских сце на“, по то ме што, „сли чан пе сни ци ма“ („Ви но кр-
па ра“, стих 5) пре ту ра по от па ци ма са град ских ули ца: они за јед но, ка ко ка же Бе ња мин, 
„ства ра ју свој ју нач ки су бје кат баш из то га от па да“.15 Кал се мо же пре тво ри ти у зла то. 
Баш као што је пе сник у прет ход ном ци клу су био све стан то га да је исто вре ме но и он 
и не ко дру ги у град ској гу жви, ов де је ви но при ка за но као не што што омо гу ћа ва спа-
ја ње су бјек та и објек та, уну тар њег и вањ ског све та, не што што охра бру је и пру жа 
на ду тла че ним рад ни ци ма („Ду ша ви на“). Убр зо по ста је ја сно да је та на да илу зор на. 
Ка да се пи ја ни кр пар оте ту ра ку ћи, за ми шља ју ћи да је ка кав вла дар или рат ник, ја сно 
је да ви но ни је ни ка кав бож ји дар, већ тво ре ви на чо ве ка ки ње ног од Бо га („Ви но кр-
па ра“). Ви но уме да про бу ди си лан по нос и бо жан ску ек ста зу („Ви но са мот ни ка“). Под 
ње го вим ути ца јем, ал ко хо ли са ни уби ца пр ко си Бо гу („Ви но уби це“), а љу бав ни ци мо-
гу да за ми сле ка ко у за но су је зде пут не бе са („Ви но љу бав ни ка“).

У овој се тач ки нај ја сни је су сти чу иде ја пу то ва ња и ар хи тек ту ре у Цве ћу зла. У из-
да њу из 1857. го ди не, „Ви но“ сле ди на кон „По бу не“, ваљ да да би се до ча рао бег у оба-
мр лост пи јан ства ко ји сле ди на кон бо го хул не срџ бе, а пре смр ти. Ме ђу тим, у пе ри о ду 
на кон су ђе ња, а пре из да ња из 1861, Бо длер је ра дио на „Ве штач ким ра је ви ма“ (1860), 
за чи ји је пр ви део, „По е му о ха ши шу“, по ка за но ка ко по ре до сле ду од ра жа ва пре у-
ре ђе но из да ње из 1861. го ди не.16 Сло же не ни јан се са мо све сти ко је се ја вља ју као део 
ка ја ња, ко је обе ле жа ва ју пе сме о спли ну и омо гу ћа ва ју да се не за ин те ре со ва но уче-
ству је у жи во ти ма дру гих у „Па ри ским сце на ма“ има ју сво је пан да не у све ту дро ге, као 
и ка сни јој скло но сти ка са мо де и фи ка ци ји и по бу ни. Пу то ва ње је тран сфор ми са ло 
ар хи тек ту ру и обрат но. Опи ја ти су тач ка на кли за вом успо ну до успе ха, пре не го за-
сле пље на, за му ће на свест не по сред но пред смрт. 

У на ред ном ци клу су, „Цве то ви зла“, при ка за не су сек су ал не де ви ја ци је свих вр ста, 
а тај је на слов го то во иден ти чан на сло ву чи та ве збир ке, с тим што је из о ста вљен од-
ре ђе ни члан. По жу да се ис по ља ва, у сво јим са ди стич ким и ма зо хи стич ким об ли ци ма, 
у уза луд ном по ку ша ју да се по бег не од ча ме („Уни ште ње“, стих 9). Бо длер са о се ћа са 
ле збиј ка ма, ко је ви ди као „бес кра ју скло не“ („Про клет ни це“, стих 23), а њи хо ва по тра-
га од раз је ње го ве. Уоста лом, је дан од рад них на сло ва Цве ћа зла био је Ле збљан ке. 
Але го рич не се стрин ске фи гу ре Смр ти и По хо те до но се сво је да ро ве на сла да пу них 
ужа са и те ско бе („Две до бре се стре“, стих 11), исто доб но при влач них и смр то но сних. 
Пе сник ће скон ча ти као жр тве на по ну да овим се стра ма ну де ћи вла сти ту крв жи во та 
(„Кр ва ва че сма“). Нај сна жни ја пе сма ово га де ла је пу то пи сна пе сма под на сло вом 
„Пу то ва ње на Ки те ру“. Ту, у ин тер тек сту ал ном окру же њу пре у зе том из иден тич но га 
на сло ва ко ји ко ри сти Ва то, сли кар из се дам на е стог ве ка, те од Бо дле ро ва са ве ме ни ка 
Нер ва ла, пе сник се оти ску је у пло вид бу у ду ху ра до сне аван ту ре. За раз ли ку од ра ни-

15 Be nja min, „The Pa ris of the Se cond Em pi re“, стр. 79.
16 Ali son Fa ir lie, „So me Re marks on Ba u de la i re’s Poè me du Haschish“, у: Ima gi na tion and Lan gu a ge, 
ур. Mal colm Bo wie (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1981), стр. 129–149. 
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јих пе са ма ове вр сте, у овој се по ми ње кон крет на ге о граф ска од ред ни ца, остр во Ки-
те ра, по зна то из ми то ва и ле ген ди као остр во љу ба ви. Ме ђу тим, остр во ко је се по ма-
ља је жа ло сно и цр но – оно је пот пу но раз о ча ре ње (стих 7). Го ре тек сле ди. Док пло ве 
уз оба лу овог сте но ви тог на пу ште ног остр ва, пут ни ци угле да ју обе ше ни ка на ве ша-
ли ма ко јег кљу ца ју и тр га ју пти це и зве ри ње. Пе сник у обе ше ни ку пре по зна је се бе и 
уви ђа да је чо ве ко ва пат ња ње го ва соп стве на. До муч ни не зга ђен над са мим со бом, 
он мо ли за сна гу и хра брост да на ста ви да ље.

На ста вак да ље не зна чи са мо су о ча ва ње са ствар но шћу људ ског би ти са ња, већ и 
по мак од па кла де струк ци је ка по сто ја ном про ти вље њу ор га ни зо ва ној ре ли ги ји. Три 
пе сме у ци клу су под на зи вом „По бу на“, по пут оних из прет ход них ци клу са, по ти чу из 
ра ни јег пе ри о да Бо дле ро вог ства ра ла штва. Њи хо ви су ко ре ни у ро ман ти чар ском 
ди вље њу лу ци фер ском бун тов ни ку, ко је, опет, по ти че из цр них ми са из осам на е стог 
ве ка, клу бо ва па кле не ва тре и из ве сних на ро чи тих чи та ња Мил то но вог Из гу бље ног 
ра ја. Оне су та ко ђе бли ске схва та њу Хри ста као чо ве ка, а не као Си на Бож јег, ко је је 
ути ца ло на при ка зе Ису со вог стра да ња у Ви њи је вом „Ма сли ња ку“, Нер ва ло вој по е-
зи ји и сли кар ству Ша се ри оа. Пре ма је ван ђе љи ма, Пе тар се три пу та од ре као Хри ста. 
У „Од ри ца њу Све тог Пе тра“, Бо длер тој те ми до да је по се бан обрт ти ме што се бе ви ди 
по ма ло на лик Пе тру, али чвр сто оста је при од ри ца њу од Хри ста, ко га кри ти ку је што 
ни је ис пу нио сво је обе ћа ње ов де на зе мљи и што се крот ко пре да је Бо гу, ко ји је на 
по чет ку пе сме при ка зан као де спот и ти ра нин што се сме је иш че ку ју ћи Хри сто ву пат-
њу на Гол го ти. У пе сни ко вим очи ма, ово ства ра рас кол из ме ђу два све та („Од ри ца ње 
Све то га Пе тра“, стих 30): кра љев ства ко је ни је „ово зе маљ ско“ (сно ва) и до ли не су за у 
ко јој жи ви мо из да на у дан (де ла ња). Бо длер над ма шу је сво је прет ход ни ке ти ме што 
ис ти че Пе тро во од ри ца ње Хри ста, не при ка зав ши га као ку ка вич ки чин (ка ко ка же 
је ван ђе ље), већ као ути сак да је чо ве чан ство на са ма ре но и да му је нај зад спа ла ко-
пре на с очи ју. Не сум њи во бар де ли мич но у на ме ри да од вра ти па жњу сво јих цен зо ра 
1857, Бо длер је са ста вио на по ме ну (OC I, стр. 1075–1076) у ко јој је по ку шао да ова кву 
вр сту „па сти ша“ при ка же ма ње зна чај ном. По ред то га, на пи сао је да он, као аутор, 
мо ра да оста не „ве ран сво ме муч ном про гра му“ („fid èle à son do u lo u re ux pro gram me“) 
и „да под у чи свој ум сва кој вр сти со фи зма и сва кој вр сти ис ква ре но сти“ („façonner son 
esprit à to us les sop hi smes et à to u tes les cor rup ti ons“).

У обр ну тој ли та ни ји из „Ли та ни ја Са та ни“, Бо длер са ста вља па стиш од ре чи мо ли-
тве „Го спо ди по ми луј“ не би ли одао по част прин цу прог на никâ („Ли та ни је Са та ни“, 
стих 4) и уте ши те љу обес пра вље них (сти хо ви 10–11). Пе сник то ли ко Хри сто вих атри-
бу та при пи су је Са та ни да се на кра ју они спа ја ју у јед ну фи гу ру. Не ки ве ру ју да та кво 
бур но при зна ње не у спе ха и ја да са мо по се би па ра док сал но пред ста вља до каз да Бог 
по сто ји. Пе сник на кра ју ода би ра – као Адам – Др во са зна ња. По тра га ће се на ста ви ти.

СМРТ: последње путовање

Бо длер је од у век на ме ра вао да за вр ши те мом смр ти, ма да је, до дав ши три пе сме 
у из да њу из 1861, свој при ступ зна чај но из ме нио. Ци клус под на зи вом „Смрт“ осла ња 
се на са да већ по знат обра зац у ко јем ек ста зу пра ти ње на су прот ност, стра ва, да би 
се две су прот но сти на кра ју спо ји ле. Љу бав ни ци са ња ју о сла до стра сти из ра же ној у 
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смр ти („Смрт љу бав ни ка“). За си ро ма хе, смрт је из вор уте хе и на де у спо кој ство („Смрт 
си ро ма ха“). За умет ни ке, ду ге го ди не стре мље ња са вр шен ству из ра за мо жда ће на ћи 
ис пу ње ње у смр ти („Смрт умет ни ка“). У свим овим пе сма ма при сут на је ве ра у по сто-
ја ње над гроб ног жи во та. „Свр ше так да на“ на го ве шта ва осе ћај ми ра, на кон све га што 
је на су мич но, раз ме тљи во и уза луд но у жи во ту. 

Но, то се све ме ња у „Сну зна ти жељ ни ка“. У из у зет но дра ма тич ном ни зу сно ви ђе ња, 
на ра тор, пре стра вљен и оп чи њен по ми шљу на то шта смрт мо жда до но си, че ка не-
стр пљи во, по пут де те та, да се за ве са по диг не у окру же њу ко је под се ћа на по зо ри ште. 
Је ди но за хва љу ју ћи уобра же ном спек та клу хлад на исти на би ва раз от кри ве на („Сан 
зна ти жељ ни ка“, стих 11). За ми шља ју ћи бу дућ ност, на ра тор с из не на ђе њем схва та да 
га ње го ва вла сти та смрт не из не на ђу је. На су прот то ме, ис по ста вља се да је она је дан 
ан ти кли макс. „Шта? Зар је то са мо?“ (стих 13), чу је се бе ка ко уз ви ку је. На ме та фи зич ком 
ни воу, ово по ни шта ва сва ку ве ру у иде ју тран сцен ден ци је у смр ти. Ни је ис кљу че на 
чак ни мо гућ ност да смрт мо жда са мо до но си још че ка ња, као у жи во ту. Пе сма је по-
све ће на из ве сном „Ф. Н.“, Фе лик су Тур на шо ну, по зна ти јем под име ном На дар, јед ном 
од нај ве ћих фо то гра фа де вет на е стог ве ка. Же ром Те ло17 убе дљи во твр ди да је рад ња 
пе сме сме ште на у фо то граф ски сту дио. Мо же се оти ћи ко рак да ље и твр ди ти да, док 
на ра тор по зи ра пред објек ти вом, у тре нут ку ка да фо то граф гла ве по кри ве не за ве си-
цом ак ти ви ра ме ха ни зам, су бје кат-ко ји-по ста је-обје кат про ла зи кроз про цес сли чан 
ми кро вер зи ји смр ти ко ју опи су је Барт у Све тлој ко мо ри. Тре ну так у вре ме ну ко ји је 
не ка да по сто јао са да је за бе ле жен и ви ше не по сто ји. Бо длер је имао по ме ша на осе-
ћа ња стра ве и фа сци ни ра но сти не са мо пре ма смр ти, већ и пре ма но вој умет нич кој 
фор ми, фо то гра фи ји, ко јом се ње гов при ја тељ На дар ба вио с та квом ве шти ном. 

„Пу то ва ње“ је по след ња пе сма у овом ни зу, а исто вре ме но и у збир ци. Ова пу то-
пи сна пе сма пред ста вља ми кро ко смос свих оста лих, па и чи та во га де ла. Она сле ди 
по знат тро чла ни обра зац: иш че ки ва ње, из ро ђе но из мла да лач ких сно ва, док де те уз 
све тлост лам пе пра ти хи ме рич на пу то ва ња по кар та ма и естам па ма; крах илу зи ја, 
на кон за ми шље ног су сре та с они ма ко ји су би ли у „тај ној зе мљи, с чи јих ме ђа још ни-
је дан пут ник вра тио се ни је“,18 са мо да би се от кри ло да ће се, у на вод ном жи во ту 
по сле смр ти, на ста ви ти „муч ни при зор бе смрт но га гре ха“ („Пу то ва ње“, стих 88); на 
кра ју, хра брост да се на ста ви да ље, по ма ло у ду ху Бе ке то ве срод не ре ше но сти у два-
де се том ве ку, без илу зи ја, али с не у ни шти вом на дом у оно што „но ви на“ мо же до не ти. 
Као да је чи та ва рол на фил ма пу ште на убр за но. Рас ко рак из ме ђу ре ал ног и иде ал ног 
ис ка зан је у не жном њи ха њу пут ни ко вих сно ва о бес ко нач ном, као у ко лев ци, крај 
ко нач ног мо ра (стих 7–8). На пут мо же да на ве де же ља за по ли тич ким из гнан ством, 
бек ство од не под но шљи вих по ро дич них окол но сти или пат ње ко је узро ку је же на. 

Пу то ва ње ко је је са мо се би свр ха је сте нај бо ље. Оно отва ра пут ка нео че ки ва ним 
ужи ци ма, као што су не стал не ша ре ко је обла ци опи су ју по не бу, што нам мо же про-

17 Jérôme Thélot, „‘Le Râve d’un cu ri e ux’, ou la pho to grap hie com me Fle ur du Mal“, у: Li re ‘Les Fle urs 
du Mal’ de Ba u de la i re, Uni ver sité Pa ris 7 – De nis Di de rot, Ca hi ers tex tu els 25, Re vue d l’UFR ‘Sci en ce 
des Tex tes et Do cu ments’ (2002), стр. 147–160.
18 Ха млет III чин, сце на 1. На ве де но пре ма пре во ду Жи во ји на Си ми ћа и Си ме Пан ду ро ви ћа. 
(Прим. прев.)



ма ћи уко ли ко нам је ум пре оп те ре ћен већ по сто је ћим за ми сли ма. Че сто се то ли ко 
за не се мо иш че ку ју ћи ис пу ње ње соп стве них сно ва да ствар ност ну жно не мо же да 
ис пу ни та ква оче ки ва ња. То под јед на ко ва жи за по ли тич ке си сте ме ро ђе не из уто пиј-
ског со ци ја ли зма, ка ква је Ика ри ја, јед на од де сти на ци ја ко јој се на да ју пут ни ци у 
„Пу то ва њу“: су де ћи по из гле ду је дре ња ка ко јим се пло ви на ово ме за ми шље ном пу-
то ва њу, на да убр зо пре ла зи у очај ка да, уме сто да до пло ви до Ел до ра да, брод уда ри 
у спруд. Ови се пут ни ци ни ма ло не раз ли ку ју од пи ја ног мор на ра ко ји за ми шља Но ву 
Аме ри ку, или скит ни це – на лик на шем кр па ру од ма ло пре – крај све тло сти све ће сво-
га ћу ме за, ко ји за ми шља рас ко шне ужит ке по пут оних из Ха ни ба ло ве ле ген дар не 
Ка пуе. Сви прет ход ни ви до ви бек ства би ва ју по но во при зва ни: тра га ње за ужит ком 
или за бо ра вом у дро ги; по нос чо ве чан ства, опи јен сво јом ум но шћу (стих 101), у по бу-
ни про тив Бо га. На ста је про стор но-вре мен ски кон ти ну ум у ко јем је Вре ме, ве чи ти 
не при ја тељ, при ка за но као бо рац са мре жом из рим ских гла ди ја тор ских бор би ко ји 
хва та све што ста не пред ње га – од лу та ју ћег Је вре ји на и не по бе ди вих апо сто ла до 
оних ко ји ни ка да не на пу шта ју дом и жи вот про во де „уби ја ју ћи вре ме“. Ко нач ни опро-
штај је оба ве зан и ви со ко ри зи чан. На кон што смо се обе ћа ли ста ром ка пе та ну, Смр ти, 
је ди но се мо же мо на да ти да ће мо се мо ћи ба ци ти у ду би не не по зна тог – ка ко Бо длер 
сам ка же, у сво јој про зној пе сми исто га на сло ва, „би ло где из ван овог све та“ – у Рај 
или Па као, у по тра зи за не чим но вим. 

Ов де се су сти чу раз ли чи те ни ти: Бо дле ро ва не по ко ле бљи ва ве ра у пра ро ди тељ ски 
грех (ко ју је де лио с Жо зе фом де Ме стром, јед ним од сво јих оми ље них ауто ра); ње го во 
ма ни хеј ско убе ђе ње у исто вре ме но по сто ја ње до бра и зла, Бо га и Са та не ко ји је дан уз 
дру гог по сто је у ње го вој лич но сти (OC I, стр. 682). С њи ма је по ве зан гу би так ве ре у 
тран сцен ден ци ју. Бес ко нач ни хо ри зонт из „Мут ног не ба“ су прот ста вљен је уокви ре ном 
хо ри зон ту при ви да из „Пеј за жа“. У „Пу то ва њу“, Бо длер иде ко рак да ље и при ка зу је 
хо ри зонт ко ји ве чи то уз ми че (сти хо ви 29–30), ко ји под ри ва сва ку на ду у то да по сто ји 
не ки дру ги свет иза ње га. У „Пу то ва њу“ је при сут на моћ са мо ре флек си је, а умет ност 
пи са ња се по ма ља као трај на вред ност ка да се чи ни да је све оста ло из гу бље но.

И на кра ју још је дан ко мен тар. На лик на два др жа ча за књи ге, Бол дер де ло уокви-
ру је хва ло спе ви ма за слу га ма сво јих са вре ме ни ка: у увод ни ку из два ја Те о фи ла Го тјеа, 
док по све ту „Пу то ва ња“ на ме њу је Мак си му ди Ка му. И јед но и дру го су, на рав но, по-
здра ви при ја те љу. Ме ђу тим, по пут по све та Игоу и На да ру по ме ну тим ра ни је, оне но-
се и ду бљу по ру ку. По кор ни тон при су тан у по све ти Го тјеу пре у ве ли чан је и је два 
при кри ва Бо дле ро во ви ђе ње Го тје о ве уло ге као пар на сов ског Јо ва на Кр сти те ља спрам 
ње го вог мо дер ни стич ког Хри ста. По све та Ди Ка му (ко ји је с Фло бе ром пу то вао на 
Бли ски ис ток) исто та ко по вла чи ли ни ју у пе ску из ме ђу Ди Ка мо вог схва та ња тех но-
ло шког на прет ка у Les Chants Mo der nes (Мо дер не пе сме, 1855) и Бо дле ро ве ис кре не 
авер зи је пре ма ано ним но сти и оту ђе њу ко ји су свој стве ни ма сов ном тр жи шту и ур-
ба ни за ци ји. Пе снич ко пу то ва ње у Цве ћу зла исто вре ме но је уте ме ље но у пе ри о ду у 
ко ме на ста је, али и уни вер зал но по оно ме на шта ука зу је.

Из вор ник: Bar ba ra Wright, “Ba u de la i re’s po e tic jo ur ney in Les Fle urs du Mal”, у: The Cam brid ge Com
pa nion to Ba u de la i re, ур. Ro se mary Lloyd, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2005, стр. 31–50.

(С ен гле ског пре ве ла Вик то ри ја Кромб холц)
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