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БОДЛЕРОВО УНИШТЕЊЕ
У јед ном есе ју о пе сни ку Те о до ру де Бан ви лу, Бо длер да је ве о ма упе ча тљив при каз 

мо дер ног пе сни штва. Из ја вљу је да су хи пер бо ла и апо стро фа као фор ме је зи ка не 
са мо по доб не не го и крај ње ну жне у лир ској пе сми, а да ље твр ди да

мо дер на умет ност има бит но де мон ску тен ден ци ју. И ре кло би се да та па кле на 
чо ве ко ва стра на, ко ју чо век са за до вољ ством се би об ја шња ва, по ста је сва ког да на све 
ве ћа, као да ђа во ужи ва да јој по ве ћа ва обим, по пут то ви ла ца и кљу ка ча, го је ћи стр пљи во 
људ ски род у сво јим дво ри шти ма за жи ви ну да би се би при пре мио уку сни ју и соч ни ју хра ну.1

Сли ка Ђа во ла ка ко спро во ди са тан ско кљу ка ње, по пут про из во ђа ча fo ie gras, пру-
жа але го риј ски сце на риј с на да све ори ги нал ним при ка зом си ла ко је на дах њу ју мо-
дер ну по е зи ју: Ђа во ра ди на го је њу на ше па кле не стра не, а ми по том ужи ва мо у то ме 
да је се би об ја сни мо, кроз хи пер бо лич не и апо стро фич не сти хо ве. Та кав при каз не 
обе ле жа ва, мо жда, кри зу пе сни штва, не го са свим си гур но не кон вен ци о нал ну ка рак-
те ри за ци ју оно га што се ко нач но че сто сма тра по че ци ма мо дер не по е зи је. Т. С. Ели от 
је, се ћа мо се, на звао Бо дле ра „нај ве ћим пред став ни ком мо дер не по е зи је на би ло ком 
је зи ку, сто га што су ње го ви сти хо ви и је зик нај бли жи пот пу ном пре по ро ду ка кав смо 
до жи ве ли. Но ње гов пре по род јед ног ста ва пре ма жи во ту ни је ни шта ма ње ра ди ка лан 
и ни шта ма ње ва жан“.2 Тај пре по род, ме ђу тим, под ра зу ме вао је жи ву ар ти ку ла ци ју 
ста во ва за ко је би смо те шко мо гли ре ћи да су не што осим ан ти мо дер ни, ка ко ин си-
сти ра ње на ђа вол ском де ло ва њу су ге ри ше. Ка да је Ги став Фло бер Бо дле ру пре ба цио 
што „пре ви ше ин си сти ра на Ду ху Зла“, не по ко ле бљи ви Бо длер је од го во рио да је до-
бро раз ми слио о тој кри ти ци, те да је схва тио ка ко је искре но убе ђен да ни је мо гу ће 
об ја сни ти чо ве ко ву ми сао и по ступ ке „ако не бих прет по ста вио да се ту упли ће не ка 
зла си ла ко ја је из ван ње га. – Ово је круп но при зна ње за ко је ме ни сав уро ће ни 19. 
век не ће на ве сти да по цр ве ним“.3 Пред ста вив ши се бе као за др тог ре ак ци о на ра, а не 
као „мо дер ног чо ве ка“ за ка квог су га Вер лен и дру ги од та да др жа ли, Бо длер по ста-
вља пи та ње ко је се у Цве ћу зла са мо по гор ша ва: о при ро ди и функ ци о ни са њу те „зле 
си ле ко ја је из ван ње га“.

1 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 3, Бе о град: На род на књи га, 1979, гру па пре во ди ла ца, стр. 254. 
(Прим. прев.)
2 T. S. Eli ot, “Ba u de la i re”, Se lec ted Es says, Lon don: Fa ber, 1951, стр. 426.
3 Шарл Бо длер, Иза бра на пи сма, Но ви Сад: Брат ство-Је дин ство, 1987, пре вод Иза бе ла Кон-
стан ти но вић, стр. 130. (Прим. прев.)
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„A сам Ђа во др жи кон це што нас кре ћу!“4 об ја вљу је пр ва пе сма у збир ци, „Чи та о-
цу“, иза зи ва ју ћи нас да тра га мо за при су ством Ђа во ла у пе сма ма ко је сле де.

На ја сту ку за ла то Са тан Три сме гист
ла га но нам њи ше дух пун уз бу ђе ња,
и дра го цен ме тал на ше во ље ме ња
тај хе ми чар му дри у па ру и не чист.

Вал тер Бен ја мин је то ли ко об у зео ма шту аме рич ких кри ти ча ра и пост ди пло ма ца да 
је Бо длер по стао пре све га лу та ли ца мо дер но сти, ста нар ко ји из бе га ва са бла зни јед не 
оту ђе не кул ту ре док ше та ар ка да ма гра да, ни ма ло на лик не ко ме ко би мо гао при зва ти 
Ђа во ла. У јед ном есе ју о Поу, Бо длер пи ше да су Сје ди ње не Др жа ве зе мља ко ја „на ив но 
ве ру је у све моћ ин ду стри је: убе ђе на је, као и не ко ли ци на не срећ ни ка ме ђу на ма, да ће 
ова нај зад про ждра ти Со то ну“,5 пред ви ђа ју ћи на шу не вољ ност да де ло ва ње Ђа во ла 
узме мо за озбиљ но, чак и у Цве ћу зла. Ка кву уло гу прет по став ка о ђа во љем де ло ва њу, 
ко ју Бо длер ви ди као ан ти те зу на пред не, ме ли о ри стич ке ми сли свог до ба, игра у оно ме 
што с пра вом и да ље сма тра мо са вр ше но мо дер ном по е зи јом Цве ћа зла?

Овом про бле му се мо же при сту пи ти кроз увод ну пе сму, „Чи та о цу“, ко ја, чи ни ми 
се, са др жи је дан су штин ски и не раз ре шен про блем: од нос из ме ђу об ја ве „A сам Ђа во 
др жи кон це што нас кре ћу!“, раз гла ше не на сва зво на, и за кључ не се квен це у ко јој се 
по ја вљу је Ча ма, огав ни мон струм („још гр ђи, још го ри, још цр њи“) у зло гла сном зо о-
ло шком вр ту на ших по ро ка. Јед но став но ре че но, пи та ње је да ли је моћ Ча ме по сле-
ди ца то га што Ђа во др жи кон це што нас кре ћу и пре тва ра на шу во љу у па ру, а на ту 
по ми сао би нас мо гла на ве сти струк ту ра ове пе сме, или, су де ћи по ве ћи ни ње них 
ту ма че ња ка рак те ри стич но про тив них упли та њу Ђа во ла, тре ба кри ви ти на ше ли це-
мер ство – ли це мер ство у ве зи с оби мом на ших по ро ка, ме ђу ко ји ма је Ча ма тек нај-
го ри, те упу шта њем у њих? Шта су уло га или зна чај Ђа во ла ов де, у пе сми ко ја се бар 
ис пр ва чи ни да из но си прет по став ку о ђа во љој кон тро ли? – прет по став ку ко ја би 
мо гла да об у хва ти ра зно ли ке сце на ри је зле ко би, на го на за са мо у ни ште њем и из о па-
че но сти ко ји чи не збир ку.

Но, не же лим да се усред сре дим на ту оквир ну пе сму ко ја нам из гле да го во ри ка ко 
да чи та мо збир ку, не го на јед ну дру гу, за пра во јед на ко зна чај ну пе сму у ар хи тек ту ри 
Цве ћа зла: пе сму ко ја уво ди део под на сло вом „Цве ће зла“, где би смо, ако за и ста по-
сто ји, ка ко је Бо длер твр дио, тај на ар хи тек ту ра Цве ћа зла, мо гли оче ки ва ти дра ма ти-
за ци ју или из но ше ње кључ них мо да ли те та збир ке. Ка ко мој на слов ука зу је, реч је о 
пе сми „Уни ште ње“, ко ја та ко ђе на ја вљу је све при сут ност Ђа во ла:

Око ме не стал но не ки Де мон блу ди:
уз ме не као ва здух нео пи пљив пли ва;
гу там га и он ми рас па љу је гру ди
и же ља се ја вља веч на и ка жњи ва.

4 Шарл Бо длер, Цве ће зла, Ба ња Лу ка: Но ви глас, 1989, пре вод Ко ља Ми ће вић. (Прим. прев.)
5 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 3, op. cit., стр. 60. (Прим. прев.)



По кат кад, зна ју ћи да во лим Умет ност,
узме об лик же не кра сне и рас пу сне,
и, ко ри стећ при том сву сво ју уме шност,
на беш ча сна пи ћа сви ка ва ми усне.

Од во ди ме та квог, пре зрев Бож је око,
без стра ха и стр тог умо ром, ду бо ко
кроз до ли не Ча ме, пу сте и без да не,

и ба ца у мо је очи пу не вре ња
пр ља ву оде ћу, отво ре не ра не,
и сав тај кр ва ви при бор Уни ште ња!

Пе сма је у пр вом из да њу у пе ри о ди ци иза шла под на сло вом „Сла до стра шће“ (“La 
Vo lupté”), али је Бо длер до дао ко мен та ре на стра ни ци ча со пи са Re vue des de ux mon des 
у ком се по ја ви ла под на сло вом „Уни ште ње“ без чла на (“De struc tion”), а по том јој је 
до де лио ко нач ни на слов са чла ном ка да ју је од ре дио за увод ну пе сму на слов ног де-
ла збир ке. До да ва ње чла на, “La De struc tion”, при бли жа ва је але го риј ској пер со ни фи-
ка ци ји, али Уни ште ње оста је та јан стве на и за го нет на фи гу ра, док се на ра тив но де ло-
ва ње пре пу шта де мо ну. Упа дљи ве су слич но сти из ме ђу увод не пе сме де ла „Цве ће 
зла“ и увод не пе сме Цве ћа зла, „Чи та о цу“:

(1) Обе на ја вљу ју ак тив ни, шта ви ше кон трол ни ути цај Ђа во ла или Де мо на, овог 
пр вог на на ше жи во те, а дру гог на жи вот го вор ни ка.

(2) У обе ма си ла ко ја се по ве зу је с де мо ни ма на ла зи се у ва зду ху ко ји уди ше мо, 
нео пи пљи ва и не ви дљи ва, и по сте пе но се на ста њу је у на шим плу ћи ма (po u mon/s и 
Démon/s ри му ју се у обе пе сме).

кроз мо зго ве на ше рој Де мо на блу ди,
а, чим удах не мо, Смрт у на ше гру ди
слу зи, тај на ре ка, пу на му клих јав ки.

Око ме не стал но не ки Де мон блу ди:
уз ме не као ва здух нео пи пљив пли ва;
гу там га и он ми рас па љу је гру ди
и же ља се ја вља веч на и ка жњи ва.

У јед ној пе сми је ис ход ин тер на ли за ци ја Смр ти као аген са, а у дру гој срам на же ља 
ко ја се по на вља (веч но код Бо дле ра озна ча ва оно не у мит но, не ку вр сту ме ха ни за ци-
је).

„Уни ште ње“, кроз стра те ги ју са жи ма ња, ко ри сти фи гу ру ди са ња као ин тер на ли за-
ци је да озна чи ђа во ло во на во ђе ње су бјек та на са у че сни штво у за бра ње ним же ља ма 
ко је се у пе сми „Чи та о цу“ тре ти ра ју као ди рект на по сле ди ца ђа во ље ма ни пу ла ци је:

А сам Ђа во др жи кон це што нас кре ћу!
Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри;
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Раз ли ка је у то ме што у „Уни ште њу“ Ђа во ис ку ша ва у ви ду нај за вод ни је же не, „же-
не кра сне и рас пу сне“, док ће у пе сми „Чи та о цу“ на шу из о па че ну суд би ну за ве сти она 
нај не за вод ни ја: ка да Ђа во по ву че кон це, мо дел на ше же ље је „убог блуд ник ко ји спу-
шта кан џе / на пре са хла пр са не ке кур ве древ не“.

(3) Обе пе сме – а том на да све бо дле ров ском по те зу при да јем ве ли ки зна чај – та-
ко ђе се опи ру на ра тив ној ко хе рент но сти на по ред ним ни за њем оно га што на зи вам 
уну тра шњим и спо ља шњим але го риј ским сце на ма: јед не сце не на ко јој се су бјект 
сре ће са спо ља шњим аген си ма и јед не у ко јој је по ље де ло ва ња тих аге на са уну тар 
са мог су бјек та.

Сто га је у „Чи та о цу“ на пр вој сце ни Ђа во лут кар и упра вља на ма спо ља, а дру га 
сце на је у на шим умо ви ма, где Ча ма и оста ла чу до ви шта из ме на же ри је на ших по ро ка 
оба вља ју свој по сао. У „Уни ште њу“, Ђа во у до ми нант ној пр вој сце ни кре ће се по ред 
нас, во ди нас кроз не ки кра јо лик и за тим нам у очи ба ца не ка кав та јан ствен при бор; 
у дру гој сце ни, уба че ној из ме ђу два мо мен та пр ве сце не, он нам ула зи у плу ћа и де-
лу је уну тар нас ка ко би под ста као за бра ње не же ље. Та кви але го риј ски обр ти ко ји 
оме та ју на ра тив ну ко хе рент ност да ју Бо дле ро вим пер со ни фи ка ци ја ма по себ ну драж 
– а ни су при мар но еле мен ти тек ста – ко ја зах те ва ана ли зу.

(4) Да на гла си мо од ре ди ште у тим але го ри за ци ја ма, обе пе сме се за вр ша ва ју Ча-
мом: у „Уни ште њу“ је Ча ма спољ на сце на где се су бјект до во ди и на ста њу је, „до ли не 
Ча ме“; у „Чи та о цу“ је Ча ма нај го ре чу до ви ште у на шој уну тра шњој ме на же ри ји. Убр зо 
ћу се вра ти ти на Ча му, ко ја је на из ме нич но агенс или сце на.

(5) Ко нач но, прет ход не па ра ле ле на во де на јед но дру га чи је по ве зи ва ње кра је ва: у 
„Чи та о цу“ ће Ча ма као агенс до не ти уни ште ње: „он би јед ним зе вом да про ждре све 
љу де, / и ра до би зе мљу у пу стош да скр њи“. По себ но, „на зло чин је спре ман“. Сто га, 
ка да „Де мон“ из „Уни ште ња“ до во ди го вор ни ка у до ли не Ча ме и ба ца му у очи „тај 
кр ва ви при бор Уни ште ња“, оче ку је мо не што слич но и под стак ну ти смо да при бор 
ви ди мо као ка кво кр ва во стра ти ште,6 изум го спо ди на Ги јо те на, на при мер, ко ји је 
имао та ко зна чај ну сим бо лич ку уло гу у ор ги ја ма уни ште ња за вре ме Фран цу ске ре во-
лу ци је. Има и дру гих до ка за за по ве зи ва ње уни ште ња и ре во лу ци је. У Moм об на же ном 
ср цу Бо длер за ре во лу ци ју из 1848. ка же: „И да ље скло ност ка ру ше њу. Скло ност оправ-
да на, ако је оправ да но све што је при род но.“7 Но упр кос мо гућ но сти да се та на пра ва 
по сма тра као ги љо ти на ре во лу ци о нар ног уни шта ва ња, би ло би за и ста ве о ма нео бич-
но опи са ти ефек те ги љо ти не као пр ља ву оде ћу и отво ре не ра не! Шта они ту тра же? 
Чи ни се да су ти де та љи по гре шни за па ра ле лу ко ја ма ми чи та о ца скло ног ег зе ге зи.

Украт ко, иде ја да Ђа во ку ша чи та о ца сно ви ма о ре во лу ци о нар ном уни ште њу не 
об ја шња ва за чуд не и спе ци фич не де та ље по след ње стро фе, а упра во на то же лим да 
се усред сре дим, у на ди да ћу се при бли жи ти ре ше њи ма про бле ма.

Про блем се нај са же ти је мо же од ре ди ти ова ко: та пе сма, ко ја уво ди на слов ни део 
оно га што се, ко нач но, на зи ва Цве ће зла (а од мах сле де три ле збеј ске пе сме ко је су 
ин спи ри са ле пред ло же ни ори ги нал ни на слов збир ке, Ле збљан ке), је сте ме сто где нам 

6 У пре во ду је реч стра ти ште за ме ње на реч ју зло чин. (Прим. прев.)
7 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 5, op. cit., стр. 220. (Прим. прев.)
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се нај ја сни је ка же шта је то што Ђа во чи ни, али нам се је дан але го риј ски до га ђај чи ни 
да ле ко за чуд ни јим не го кон ци у ру ка ма Ђа во ла или сно ви Ча ме о по гу бље њи ма на 
кра ју пе сме „Чи та о цу“. Због ком би на ци је у по след њим сти хо ви ма нео бич но бе звуч не 
ап страк ци је („тај кр ва ви при бор Уни ште ња“) и не у твр ђе не спе ци фич но сти („пр ља ву 
оде ћу“ и „отво ре не ра не“), те шко је схва ти ти шта би то Ђа во мо гао ба ца ти у ли це го-
вор ни ка, те за што би то ра дио (и шта је спе ци фич ни од јек ре чи „ба ца у мо је очи“).

У кри тич кој ли те ра ту ри на ла зи мо ши рок ди ја па зон на га ђа ња: за „пр ља ву оде ћу“ 
се твр ди ло да упу ћу је на ма стур ба ци ју, на вод но са мо де струк тив но сла до стра шће. 
Амо ри, ју нак ро ма на Сла до стра шће Шар ла Оги сте на Сент-Бе ва, ко ји је за Бо дле ра 
био ве о ма зна ча јан, до во ди се у ста ње ано ми је кроз та кво ис ку ше ње. Они ко ји ну де 
то ту ма че ње не ма ју об ја шње ње за „отво ре не ра не“, прем да је си гур но мо гу ће по сма-
тра ти их као еле мен те са ди стич ких ма стур ба тор ских фан та зи ја. „Су ро вост и жеђ за 
на сла ђи ва њем исто вет ни су осе ти, као крај ње хлад но и вру ће“, пи ше Бо длер, на по-
ми њу ћи: „Што се му че ња ти че, ње го ва је осно ва у срам ном де лу људ ске ду ше ко ји 
че зне за на сла да ма.“8

Увод не стро фе Бо дле ро ве пе сме „Хе о тон ти мо ру ме нос“ са ди стич ке фан та зи је пред-
ста вља ју као из вор сек су ал ног ужит ка:

Уда ри ћу те без љут ње
и без зле мр жње, као ме сар,
као Мој си је сте ну не гдар!
и твом ћу оку из ду би не,

да во де сво јој дам Са ха ри,
про сут све ва ле мрач ног ја да.
Мо ја ће же ља пу на на да
врх сла них су за да кр ста ри...

А на рав но по сто је и дру га по при шта ра на. Оно нај ре ле вант ни је, где се ра ња ва ње 
по ве зу је са сек су ал ним за до вољ ством, по ја вљу је се у јед ној од за бра ње них пе са ма, 
„Оној ко ја је пре ве се ла“:

Стог бих хтео, јед не но ћи,
кад час сла до стра шћа по је,
до бла га лич но сти тво је,
као лу пеж, бе шум но по ћи,

да ти ка зним пут ве се лу,
да ти гње чим жуд ду бо ку,
да на чи ним на твом бо ку
ра ну про стра ну и вре лу.

8 Шарл Бо длер, Са бра на де ла 5, op. cit., стр. 226. (Прим. прев.)



Но, фор му ла ци ја из „Уни ште ња“, „ба ца у мо је очи пу не вре ња / пр ља ву оде ћу, отво-
ре не ра не“ де лу је као нео бич но дис тан ци ран или ис кри вљен на чин да се при зо ву 
са ди стич ке фан та зи је или сце не му че ња. Пе сма „Оној ко ја је пре ве се ла“, на при мер, 
пред ме том са ди стич ке при влач но сти не чи ни са му ра ну не го чи но ве ра ња ва ња и 
убри зга ва ња вла сти тог отро ва. У „Уни ште њу“, по што Ђа во од во ди го вор ни ка у до ли-
не Ча ме пре ру шен у „же ну кра сну и рас пу сну“, мо гло би се за ми сли ти – ово ни сам 
на шао у кри тич кој ли те ра ту ри не го су та кво ту ма че ње по ну ди ли сту ден ти на Кор не лу 
– да је оно што Ђа во пре ру шен у же ну ба ца у ли це го вор ни ка за пра во мен стру а ци ја, знак 
мон стру о зно сти жен ске сек су ал но сти: то би мо гло об ја сни ти реч „кр ва ви“ и „пр ља ву 
оде ћу, отво ре не ра не“, али је чуд но по ве за ти то с „кр ва вим при бо ром Уни ште ња“ с 
ве ли ким У. Да ли је жен ска сек су ал ност на пра ва за уни шта ва ње а не ства ра ње?

Ево јед не анег до те ко ја по ма же ус по ста вља њу та кве ве зе, а пре нео ју је Жил Ре нар 
ко ји ци ти ра Мар се ла Шво ба: „У јед ној го сти о ни ци, Бо длер је ре као: ’Ми ри ше на уни-
ште ње’. – ’Ма не’, од го во ри ли су му. ’Же на ко јој је то пло ми ри ше на ки се ли ку пус.’ – Али 
Бо длер је гру бо од го во рио: ’Ка жем вам да ми ри ше на уни ште ње.’“

Са да се до ста ра не би о граф ске ли те ра ту ре чи ни ве о ма не по у зда ном – реч је о 
при ча ма сми шље ним да би се об ја сни ле пе сме и дра ма ти зо вао укле ти пе сник – по-
сто ји, ре ци мо, јед на би о гра фи ја из 1937. Џо на Шар пен тјеа, ко ја се по не кад на во ди као 
из вор она ни стич ког ту ма че ња „Уни ште ња“, а њен основ ни по сту пак под ра зу ме ва 
упо тре бу пе са ма у кон стру и са њу при че о све му оно ме што је Бо длер си гур но ра дио, 
без спољ них до ка за. Но, у ис ку ше њу сам да се де лом по у здам у ту Шво бо ву анег до ти-
цу, јер се те шко мо же за ми сли ти да би не ко то из ми слио ка ко би про ту ма чио ову 
пе сму, ко ју љу ди ина че ни су на сто ја ли да про ту ма че.

Да кле, за са да има мо нај ма ње три мо гућ но сти: кр ва ви при бор Уни ште ња као жен-
ска сек су ал ност, као са ди стич ка ма стур ба тор ска фан та зи ја, или као ги љо ти на, кон-
крет на вер зи ја фан та зи је мо ћи и уни ште ња. Но, ту је и че твр та мо гућ ност с ко јом се 
та ко ђе ни сам срео у кри тич кој ли те ра ту ри. Је дан од нај за чуд ни јих мо ме на та у „Ли та-
ни ја ма Са та ни“, из ван ред но не уз бу дљи вој пе сми о ро ман ти чар ском са та ни зму и о 
тран сва лу а ци ји вред но сти, је сте ка да у по след њем ни зу раз ло га за хва ло спе ве Са та-
ни – „О ти“ – сре ће мо сле де ће:

Ти што пу ниш очи и ср це де во ја ка
кул том ра не и љу ба вљу спрам дро ња ка,

о Са та но, спа си ме сред ја да мо га!

Кри ти ча ри углав ном ни су би ли за ин те ре со ва ни за ту ма че ње ове пе сме стих по 
стих, ни ти су се ба ви ли ових за го нет ним ди сти хом, ко ји по пут „Уни ште ња“ по ста вља 
ра не и дроњ ке јед не уз дру ге, и као да се на до ве зу је на тре ну так у пе сми „Чи та о цу“ 
ко ји се до са да ни је сма трао са др жај ним: „Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри“. Ипак, 
чи та во пи та ње пер верз не „скло но сти ка ужа су“9 код Бо дле ра је кључ но, ка ко твр ди 

9 Шарл Бо длер, „Го спо ђи ца Скал пел“, Па ри ски сплин, Бе о град: Чи го ја, 2003, пре вод Бо ри слав 
Ра до вић, стр. 109. (Прим. прев.)
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Жан-Лик Штајн мец у „Есе ју о Бо дле ро вој те ра то ло ги ји“.10 Због струк ту ре „Ли та ни ја“, 
мо гу ће је да ова стро фа ар ти ку ли ше јед ну од мно го број них пер верз них уте ха ко је 
Ђа во ну ди не при ла го ђе ни ма у све ту, од то га да вол шеб но опу сти пи ја ни цу ког пре га-
зе ко њи та ко да му не по ло ме ко сти, до то га да му че ни ке под у ча ва пра вље њу ба ру та. 
Је ли то ђа во ља уте ха за оне ко ји не мо гу се би да при у ште рас кош – да ужи ва ју у 
дроњ ци ма и ра на ма? То на во ди на по ми сао о го спо ђи ци Скал пел из Па ри ског спли на, 
про сти тут ки ко ја же ли да јој љу бав ни ци бу ду хи рур зи што јој при ла зе још об у че ни у 
кр вљу упр ља не ке це ље, за ко је се да ка ко ве зу је култ ра на.11 Јед на дру га вр ста кул та 
ра на ус пут но се спо ми ње у „Про кле тим же на ма“:12

а не ке опет во ле да на пла ће ник на ву ку
и ис под сво јих ду гих ха љи на бич да скри ју,
па се у мрач ној шу ми, са ме, у по ноћ ту ку
и су зе брит ког бо ла у пе ну стра сти ли ју.

Да кле, култ ра на мо же би ти са ди стич ки или ма зо хи стич ки, а култ дро ња ка? Пе сма 
„Чи та о цу“ нам ка же „Пред ме ти нај гр ђи за нас кри ју ча ри“, али је то те же за ми сли ти. 
Мо же ли би ти да Бо длер ов де, кроз лик про сти тут ке што се ка је, Ђа во лу при пи су је 
вер ске об ре де са мо пре го ра и би че ва ња, на при мер? То би био до бар по тез: дроњ ци, 
вла се ни ца и би че ва ње као део при бо ра уни ште ња, упр кос све тач ким ам би ци ја ма 
би че ва ла ца?

Је дан дру ги ре ле ван тан текст ко јим за ла зи мо у хри шћан ство на во де кри ти ча ри у 
по тра зи за об ја шње њем „кр ва вог при бо ра Уни ште ња“. Реч је о про зној пе сми „Ис ку-
ше ња или Ерос, Плут и сла ва“. „Два див на Са та не и јед на ... Ђа во ли ца“ при ка зу ју се 
при по ве да чу у сну. Пр ви Са та на је Ерос, опи сан с ова квим при бо ром:

Око кр ме зне ту ни ке бе ја ше му се ови ла, у ви ду по ја са, све тлу ца ва зми ја ко ја је, ус пра
вље не гла ве, че жњи во пи љи ла у ње га очи ма од же ра ви це. О том жи вом по ја су ви си ли су, 
ме ђу бо чи ца ма пу ним по ги бељ них на пи та ка, бли ста ви но же ви и хи рур шки ин стру мен ти. 
У де сној је ру ци др жао још јед ну бо чи цу чи ја је са др жи на има ла све тло цр ве ну бо ју и ко ја 
је но си ла на леп ни цу са овим чуд ним ре чи ма: „Пиј те, то је мо ја крв, са вр ше но окре пљу ју ће 
сред ство.“13

Тај хи рур шки при бор сла до стра шћа и уни ште ња под ра зу ме ва и Еро со ву бо го хул-
ну адап та ци ју при че сти ко ја, мо гло би се ре ћи, по ста је при мер оно га што се у „Уни-
ште њу“ на зи ва „беш ча сним пи ћи ма“. Дро ња ва оде ћа и ра не са став ни су део сце не 
рас пе ћа, што зах те ва при бор уни ште ња. Мо же мо ли да за ми сли мо Ђа во ла ка ко ку ша 
го вор ни ка та ко што му ба ца у ли це еле мен те Хри сто ве жр тве? Са си гур но шћу мо же мо 

10 Jean-Luc Ste in metz, Sig nets, Pa ris: Cor ti, 1995.
11 Шарл Бо длер, Па ри ски сплин, op. cit., стр. 108. (Прим. прев.)
12 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, Бе о град: Ва јат, 1988, пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић, стр. 123. 
(Прим. прев.)
13 Шарл Бо длер, Па ри ски сплин, op. cit., стр. 50. (Прим. прев.)



ре ћи да сце на риј по ком Ђа во од во ди чо ве ка у пу сте до ли не алу ди ра на Хри сто во 
ис ку ше ње у пу сти њи.

Но ту је још је дан, по след њи ми са о ни пра вац ко ји мо ра мо сле ди ти. Ори ги нал ни 
на слов пе сме је био „Сла до стра шће“ што упу ћу је на Сент-Бе вов ро ман Сла до стра шће, 
прем да ве ру јем да пе сма алу ди ра и на Ша то бри ја но ве Му че ни ке, где Ђа во на во ди 
Астар те, ко ја се на зи ва „де мо ном жуд ње“, да ку ша јед ног мла дог хри шћа ни на. „У истом 
тре нут ку де мон жуд ње се за о гр ће свим сво јим ча ри ма“, и „по чи ње да му ша пу ће ми сли 
о јед ној чи сто људ ској љу ба ви“,14 што си гур но алу ди ра на по че так „Уни ште ња“. Из раз 
„де мон жуд ње“ по ја вљу је се три пу та на ис тој стра ни, а јед на илу стра ци ја у из да њу из 
1859, ко ја је на ста ла по сле Бо дле ро ве пе сме, али по ка зу је ка ко су Ша то бри ја на ту ма-
чи ли, пред ста вља де мо на као „же ну кра сну и рас пу сну“, с јед ном дој ком об на же ном.

Ве за са Сент-Бе во вим ро ма ном Сла до стра шће и ју на ком Амо ри јем сло же ни ја је 
и пер верз ни ја. Сла до стра шће је за мла дог Бо дле ра би ла ва жна књи га („Раз блуд на 
књи га, ко јој не ма рав не!“), а за ње ну ме ша ви ну еро ти зма, ме лан хо ли је, са мо по сма-
тра ња и ча ме мо гло би се ре ћи да слу жи као по за ди на Цве ћу зла. У ра ној пе сми, по-
све ће ној Сент-Бе ву, ко ја по чи ње ре чи ма „Та да сви ћо са ви“, при по ве дач го во ри о свом 
по и сто ве ћи ва њу са Сент-Бе во вим ју на ком, Амо ри јем:

Но сих у свом ср цу Амо ри је ву при чу. (OC 1, 207)

У при зо ру адо ле сцент ске те ско бе – ме лан хо ли је, еро ти зма и до са де – вре лих лет-
њих ве че ри – „А по том су до шле не здра ве ве че ри “ – чу је мо за

...гро зни ча ве но ћи,
Ко је упу ћу ју за љу бље не де вој ке на вла сти та те ла
И те ра ју их да у огле да ли ма – ја ло ва по хот но сти – 
По сма тра ју зре ло во ће сво је ста са ло сти. 

Ти сти хо ви се ка сни је ди рект но пре у зи ма ју у јед ној стро фи „Ле збо са“,15 јед не од 
за бра ње них пе са ма:

Ле збо се, зе мљо где је ноћ омар на и блуд на,
те пред огле да ли ма – ја ло ва по хот но сти! – 
де ви це за љу бље не у сво ја те ла жуд на
ми лу ју зре ло во ће жен стве не ста са ло сти;

При по ве дач у „Та да сви ћо са ви“ на про тив, уме сто ја ло ве по хот но сти16 де во ја ка, 
ис тра жу је „ду бо ку ми сте ри ју“ књи ге, Сла до стра шће, у ко јој

На пи так про ди ре, ла га но, кап по кап

14 Cha te a u bri and, Les Martyrs, књи га 13, Œuvres complètes, Pa ris: Gar ni er, 1959, 4: 182.
15 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, op. cit., стр. 117. (Прим. прев.)
16 У овом пре во ду реч vo lupté је по хо та. (Прим. прев.)
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 алу ди ра на „беш ча сна пи ћа“ де мон ског отро ва у „Уни ште њу“.
Сла до стра шће, као што сам ре као, опи су је се у овој мла да лач кој пе сми као:

Раз блуд на књи га, ко јој не ма рав не!
И отад,...

...
Ја сам сву да ли стао ду бо ку ми сте ри ју
те књи ге, та ко дра го це не за све оба мр ле ду ше 
Да је њи хо ва суд би на обе ле же на истим бо ле сти ма...

 
Ње го во по сма тра ње у огле да лу има дру га чи ји ис ход од де во јач ког по сма тра ња:

И пред огле да лом уве жба вао сам 
Су ро ву умет ност и ра ђа ју ћи Де мон ми да де 
– Да се од пат ње на чи ни истин ска по жу да, –
Да окр ва вим ње гов бол и да из гре бем ње го ву ра ну. 

За чу до, ту на ла зи мо кон сте ла ци ју де мо на ко ја ин спи ри ше об ред са мо му че ња, све 
с ра на ма и кр вљу – „из гре ба ти ње го ву ра ну“ зна чи на пра ви ти отво ре ну ра ну – али 
она до но си „истин ску по жу ду“, на су прот „ја ло вој по хот но сти“ уда ва ча ко је се се би 
ди ве у огле да лу. Прем да код Бо дле ра ја ло вост ни је ло ша ствар – „хлад но ве ли чан ство 
же не не рот ки ње“17 – истин ска по жу да мо же би ти она ко ја је по ет ски про дук тив на 
уме сто ја ло ве по хот но сти де во ја ка. Мо же ли „кр ва ви при бор Уни ште ња“ да бу де ве-
жба са мо све сти, са мо му че ња, су ро ва умет ност ко ју под у ча ва де мон, а дра ма ти зу је се 
у пе сми „Бе а три ча“,18 на при мер, где го вор ник ше та у при ро ди, оштре ћи се чи во сво је 
ми сли на вла сти том ср цу: „и док сам лу та ју ћи без ци ља ика кво га / оштрио ка му ми сли 
то ци лом ср ца сво га“?19 Или, на рав но, нај у пе ча тљи ви је у пе сми „Хе о тон ти мо ру ме нос“: 
„Ја сам ожи љак и кор бач!“ „Уни ште ње“ ис пр ва не де лу је као пе сма о са мо све сти као 
са мо му че њу, али по ста вља пи та ње да ли код Бо дле ра по сто ји уни ште ње ко је ни је 
са мо у ни ште ње. Си гур но је да је ве за из ме ђу Ђа во ла и са мо све сти на гла ше на у дру гим 
пе сма ма. У пе сми „Бе а три ча“, де мо ни се бе на зи ва ју они ма „ко ји све то сми сли смо 
дав но“, што при по ве дач из го ва ра док окре ће нож сво је ми сли у соп стве ном ср цу. Пе-
сма „Прер ђа во“, где се Ђа во ја вља скри вен у на сло ву, го во ри о сле де ћем:

Мрач но и ја сно су че ље ње
то ср це огле да ло вла сно!

То су че ље ње ства ра низ гот ских сли ка за ро бље но сти ко је чи не увод не стро фе 
пе сме, али се мо жда ту ма че као ђа во ља ра бо та. Те сли ке су:

17 Шарл Бо длер, „С ха љи на ма вал ним“, Цве ће зла, op. cit., стр. 68. (Прим. прев.)
18 Шарл Бо длер, Цве то ви зла, op. cit., стр. 125. (Прим. прев.)
19 Упо ре ди Бо дле ров чла нак о Les Martyrs ri di cu les Ле о на Кла де ла: „Он отва ра ра ну да би је бо-
ље ви део“ (1: 184).
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Озна ке ја сне, цр теж фи ни
жи во та јед ног прер ђа вог,
што бу ди ми сао да Ђа во
све што год чи ни до бро чи ни!

То мрач но са мо по сма тра ње ср ца ко је је по ста ло вла сти то огле да ло мо жда је ђа-
во ља ра бо та – као да је Ђа во од го во ран за по ет ске са др жа је ко ји ства ра ју муч ну са-
мо а на ли зу: ср ца пре тва ра у огле да ла са мих се бе, као што је то чи ни ло Сент-Бе во во 
Сла до стра шће. Мо жда не би до шло ни до ка кве са мо де струк тив не са мо а на ли зе да 
нас Ђа во ни је од вео у до ли не ча ме.

„Уни ште ње“ де лу је као пе сма ко ја ће нам не дво сми сле но го во ри ти о ли ку Ђа во ла 
и ње го вом де ло ва њу – спа ја њем сла до стра шћа и уни ште ња – али шта на кра ју из ње 
са зна је мо? Ђа во ту опе ри ше и уну тра и спо ља, во де ћи су бјект на о ко ло и ис пу ња ва-
ју ћи га ка жњи вом же љом, а на ње га по том ба ца низ еле ме на та, ко ји су из ван ред ни 
као за себ ни де та љи, али их је те шко спо ји ти у је дан убе дљив и ко хе рен тан на ра тив ни 
сце на риј. Чи ни се да нас ти еле мен ти од во де у раз ли чи те прав це, раз ли чи те сце на ри-
је, од ко јих су мно ги илу стро ва ни у оста лим пе сма ма у збир ци, сви де лу ју мо гу ће и 
јед ни дру ги ма за пра во не про тив ре че, али не до но се син те зу.

Са си гур но шћу мо же мо да твр ди мо пр во да је сце на ис ку ше ња ту ве о ма нео бич на. 
У тра ди ци о нал ној сце ни ис ку ше ња, ста ње ча ме чи ни не ко га ла ком ме том за Ђа во ла, 
ко ји ну ди не ка кву мо гућ ност или ком би на ци ју бо гат ства, мо ћи и ерот ског за до вољ-
ства. Ов де, на про тив, Ђа во у об лич ју нај за вод ни је же не го вор ни ка од во ди у до ли не 
ча ме, а не из њих, не у тре нут но ерот ско за до вољ ство, не го у до са ду. А ка да де мон 
ба ци те ми сте ри о зне еле мен те „у мо је очи“, он – то је нај у пе ча тљи ви ји за кљу чак – не 
ну ди над моћ ност, обе ћа ње ис пу ње ња, по пут су пер и ор них зна ња, мо ћи или вр хун ског 
ерот ског ужит ка. Та нео бич на сце на ис ку ше ња не ну ди не ка кво моћ но за до во ље ње, 
као што би чин про да је ду ше Ђа во лу тре ба ло да чи ни (у Па ри ском спли ну Бо длер два-
пут по же ли та кву на год бу). Да ли ве ли ка ко ли чи на вре ња у очи ма го вор ни ка по ти че 
од чи ње ни це да се овај Ђа во, по пут оног у „Чи та о цу“, а за раз ли ку од оних тра ди ци о-
нал них Ђа во ла што се по ја вљу ју у пе сма ма у про зи, по на ша за и ста ве о ма чуд но, не 
ну де ћи ни ка кву ја сну ви зи ју, ни ка кву на из глед при ма мљи ву на год бу, не што уисти ну 
по жељ но, не го ба ца еле мен те уни ште ња у го вор ни ко во ли це?

Ђа во не ну ди ни ка кву моћ ни ти ужи ва ње; но ти еле мен ти – пр ља ва оде ћа, ра не и 
кр ва ви при бор уни ште ња – по ве зу ју се с раз ли чи тим сце на ри ји ма мно гих дру гих пе-
са ма, као да Ђа во у го вор ни ко во ли це ба ца оно што из ви ре из ра зно ли ких са мо пре-
и спи ти ва ња, јер Бо дле ро ви го вор ни ци се би об ја шња ва ју сво ју па кле ну стра ну, чи ји 
раз вој Ђа во под сти че, ка ко се сва ки го вор ник тру ди да „окр ва ви ње гов бол и да из-
гре бе ње го ву ра ну“. Да ли је то „бит но де мон ска тен ден ци ја“ мо дер не умет но сти, о 
ко јој Бо длер го во ри у есе ју о Бан ви лу? Ње го ве але го ри је без раз ре ше ња или ис ку-
пље ња не во де до тра ди ци о нал них на год би с Ђа во лом не го са мо у ста ње збу ње но сти, 
она кво ка кво на ла зи мо у Бо дле ро вим нај ве ћим пе сма ма, где је го вор ник оста вљен 
на мо ру („без ка тар ки, низ мо ре стра шно и бе зо бал но!“), или по сма тра „ру ше ви не 
сет не“ ма лих ста ри ца, или на ве ша ли ма леш с тр бу хом што зја пи, или пак слу ша шпил 
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ка ра та ка ко ћа ска ју о ми ну лим љу ба ви ма („по ми њу љу ба ви ко јих ви ше не ма“), или 
џан гри за ву сфин гу ка ко пе ва за ла ску сун ца („чи ји дух гру би / пе ва тек зра ка ма сун ца 
што се гу би“).20

Мо жда оно што Ђа во ба ца у го вор ни ко во ли це мо ра да оста не не из ве сно, по пут 
ба ца ња коц ке, али кр ва во и ра зор но, ка ко би се мо гло по ве за ти са сце на ри ји ма у 
мно гим дру гим пе сма ма. Пред кри ти ча рем је бар ис ку ше ње да схва ти тај але го риј ски 
чин ба ца ња еле ме на та уни ште ња у очи ис пу ње не вре њем као при чу о по е зи ји „бит но 
де мон ске тен ден ци је“, о са мо о бја шње њу усред сре ђе ном на па кле ну чо ве ко ву стра ну. 
Бо дле ров „Епи граф осу ђе ној књи зи“ по ру чу је чи та о ци ма те књи ге,

Не до би ли на ук спре тан
од Са та не, кра ља ве шта,
ба ци! схва ти ћеш ко је шта,
ил’ ми сли ћеш да сам ште тан.

 
То је са та ни стич ка ре то ри ка, где ђа во ља ра бо та не ну ди сце ну ис ку ше ња не го низ 

ерот ских, са ди стич ких, ма зо хи стич ких, вер ских сли ка, ко ји ма су за јед нич ке са мо ве-
зе са смр ћу и уни ште њем.

У сва ком слу ча ју, ре зул та ти су по ет ски про дук тив ни – то за си гур но зна мо. Ово 
ни је ја ло ва по хот ност. У овим цве то ви ма зла на ла зи мо, ка ко Бо длер то фор му ли ше у 
пе сми у про зи „Стре ли ште и гро бље“, „ћи лим од ве ли чан стве ног цве ћа ко је се ома-
сти ло ра са пом“.21 При ме ти те ка ко се баш реч „ома сти ло“ ко ри сти за ђа во љу ра бо ту 
– „по пут то ви ла ца и кљу ка ча“22 – ка да нас при пре ма за са мо о бја шње ње мо дер не по-
е зи је, чи не ћи пе сни ка, а не при ро ду, плод ним тлом за по е зи ју.

Из вор ник: Jo nat han Cul ler “Ba u de la i re’s De struc tion”, у: MLN, св. 127, бр. 4, сеп тем бар 2012. (фран
цу ско из да ње), The Johns Hop kins Uni ver sity Press, стр. 699711.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић)

20 Та ко за вр ша ва ју пе сме „Се дам ста ра ца“, „Ма ле ста ри це“, „Пу то ва ње на Ки те ру“, „Сплин I“ и 
„Сплин II“. Пре вод Бра ни мир Жи во ји но вић. (Прим. прев.)
21 Реч de struc tion ов де је пре ве де на као ра сап. (Прим. прев.)
22 У пре во ди ма се не ви ди ве за из ме ђу да тих ре чи. Реч en gra issées пре ве де на је као ома сти ло, 
а en gra is se urs као то ви о ци и кљу ка чи. (Прим. прев.)




