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AU LECTEUR

La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d’une antique catin, 
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d’helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.
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ЧИтАОЦУ

Глупост, ниски тврдичлук, грех и заблуда намах
Запоседну нам душу и вршљају по телу,
Хранимо своје гриже ухватив се на делу,
Као просјаци који негују своју гамад.

Греси су нам упорни, а покајања подла;
Добро нам се исплате учињена признања,
Злу се враћамо срећни а све због веровања
Да би нам бедна суза све мрље спрати могла.

то Сотона трисмегист на јастуку зла чара
Успављујући дуго душу нам опчињену,
И тако нашу вољу и сву чврстину њену
Вешт тај хемичар као да у пару претвара.

Конце што нас покрећу Ђаво држи и ниже!
Допадљиве су за нас ствари мрске и гадне;
Без ужаса кроз тмине то спуштамо се смрадне
И свакога смо дана за корак Паклу ближе.

Као убоги блудник што љуби и мрцвари
Прастарој дрољи груди измучене одавно,
Крадемо у пролазу задовољство потајно
Цедећи га до краја ко неки лимун стари.

Попут милион црва, вртећи се безумно,
Пијанчи нам у мозгу читав накот Демона,
Смрт удишемо, реку невидљиву, и она
У плућа нам се спушта, уз јадање нечујно.
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Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie,
N’ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C’est que notre âme, hélas ! n’est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;

C’est l’Ennui ! – l’œil chargé d’un pleur involontaire,
Il rêve d’échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère !
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Ако насиље, отров, пожар, крвопролиће
Досад нису извезли цртеже своје фине
По баналноме платну наше бедне судбѝне,
Разлог је што нам, авај! смелости нема биће.

Но уз шакале, кује, пантере, орлушине,
Крај мајмуна толиких, шкорпиона и змија,
Немани која кевће, грокће, урла, завија,
У зверињаку гнусном где се пороци стâне,

Један је мимо других гадан, ружан и зао!
Мaда ни реч ни кретња немају му силине,
Он би од земље радо створио рушевине
И у грдном би зеву читав свет прогутао;

то је Чама! – са сузом невољном јој у зени,
Она наргиле пуши и сања губилиште.
ти је знаш, читаоче, то нежно чудовиште,
Дволични читаоче – мој брате – налик мени!





СПЛИН И ИДЕАЛ



12

L’ALBATROS

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Le Poëte est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
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АЛБАтРОС

Као забаву неку, морнари често крену
Да лове албатросе, велике птице с мора,
Што прате, низ пучину се пустив отворену,
Бродове који плове врх чемерних понора.

Када их, ухваћене, на даске бродске спусте,
ти краљеви неба, збуњени, невични ходу,
Огромна бела крила тад постиђено пусте
Уз тело да се вуку, као весла кроз воду.

Крилати тај путник, гле нешто невешто тражи!
тако леп некад, како је сад смешан и ружан!
Један му својом лулом кљун непрестано дражи
Други, храмљући, узлет подражава му тужан!

Песник је налик том кнезу облачних висина
Што другује с олујом, стрелца лако надлеће;
Изгнан на земљу где одасвуд поруге прима,
Џиновска крила ту му не дају да се креће.
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LE MAUVAIS MOINE

Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles
Étalaient en tableaux la sainte Vérité,
Dont l’effet, réchauffant les pieuses entrailles,
Tempérait la froideur de leur austérité.

En ces temps où du Christ florissaient les semailles,
Plus d’un illustre moine, aujourd’hui peu cité,
Prenant pour atelier le champ des funérailles,
Glorifiait la Mort avec simplicité.

– Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite,
Depuis l’éternité je parcours et j’habite ;
Rien n’embellit les murs de ce cloître odieux.

Ô moine fainéant ! quand saurai-je donc faire
Du spectacle vivant de ma triste misère
Le travail de mes mains et l’amour de mes yeux ?
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РЂАВ МОНАХ

Лик свете Истине се некада простирао
По зидовима великим старих самостана
И, у том побожном простору устрептао,
Ублажавао хладну строгост Божијег стана.

У оно доба кад је за Христа свако знао
Многи би монах, имена незнана, тад славна
За радионицу своју гробље узимао
И Смрт славио вере и духа једноставна.

Моја је душа гроб где, искушеник рђави,
Одувек обитавам и ту ми је дом прави;
Ништа не краси голотињу тог мрског зида.

О монаше безвољни! хоћу ли било када
Преобразити призор свога жалосног јада
У дело својих руку и љубав свога вида?
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L’ENNEMI

Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.

Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?

– Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie,
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur 
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !
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НЕПРИЈАтЕљ

Моја је младост била тек мрачна непогода,
Кроз њу би сунце једва понегде просијало;
Пустош кише и грома беше таква да плода
Руменог у мом врту остаде сасвим мало.

Ево јесен ми сли ме стиже, па остављену
Лопату и грабље треба узети у шаке
И повратити снo ва ту земљу поплављену,
Где сада зјапе рупе велике као раке.

И ко зна да тле ово испрано као жало
Не би новоме цвећу о коме сањам дало
Мистичну храну да њом до праве снаге дође?

– О боли неутешна! Време једе животе,
И Непријатељ скривен који нам срце глође
Расте и снажи се крвљу коју од нас оте!
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L’ HOMME ET LA MER

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ; 
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remords, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !
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ЧОВЕК И МОРЕ

Слободни човече, увек ћеш волети море!
У њему се огледаш; бескрајем кад те куша
Вâла његових струја у њој је твоја душа,
А у духу свом имаш чемерне те поноре.

У слику сопствену волиш да урониш лице;
Очи, удови ти је грле, а срце твоје
Понекад заборави на своје откуцаје
У брујању те моћне и дивље тужбалице. 

туробни и ћутљиви вазда сте обадвоје!
Човече, неиспитано је дно твог бездана,
Море, твоја истинска блага још су незнана: 
толико љубоморно тајне чувате своје!

А ипак ево где се кроз сва столећа трудна
Борите међу собом без трунке сажаљења, 
Радије покољ и смрт но ишта да се мења,
О вечни супарници, браћо немилосрдна!
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LA BEAUTÉ

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poëte un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poëtes, devant mes grandes attitudes,
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !
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НАПОМЕНЕ

Напомене које следе уз сваку песму омогућавају чи -
та  оцу да прати хронолошки развој Бодлеровог песни-
штва, као што садрже и неке чињенице биографског или 
књижевног карактера чије познавање доприносу њи ховом 
бољем разумевању. Али, мимо онога што се ти че појединих 
песама, читалац треба да зна и какав је на ритмичком 
плану однос између Бодлерових стихова и њихових пре-
вода на српски у овој књизи. 

Као и већина значајних француских песника 19. века, 
Бодлер је највише писао александринцем, силабичким 
два наестерцем са цезуром после шестог слога, који је 
цен трални метар читаве француске поезије класи чног 
раз добља. По мом мишљењу, најближи ритмички екви    -
валент Бодлеровог александринца у оквиру српске пе-
сни  чке традиције је силабички четрнаестерац, каквим је 
пре неких пола века Бодлера почео да преводи Бори слав 
Радовић. 

„Уопште узев”, каже Радовић објашњавајући своју 
иде ју, „ако би се Бодлеров дванаестерац преводио нашим 
че трнаестерцем и ако би се таква размера спровела и у 
оста лим дужинама стиха којим је писано Цвеће зла, мо-
ж да би се већма очувала и верност ритму и дословност 
тек  ста”.1 Прихватајући ову идеју, ја сам силабичким че-
тр на естерцем са цезуром после седмог слога2 превео 
све песме у александринцу које се налазе у овој књизи, а 
др жао сам се Радовићеве препоруке и када је реч о дру-
гим метрима: тако сам комбинацију александринца и 
фран цуског осмерца („Лешина”, „Непоправљиво”) превео 
ком бинацијом четрнаестерца и десетерца, комбинацију 
александринца и француског седмерца („Отров”) ком-
бинацијом четрнаестерца и деветерца, а комбинацију 

1 Шарл Бодлер, Цвеће зла. Избор препева, уредио Борислав Радовић, 
Београд: Рад, 1969, стр. 19.

2 та цезура одговара цезури француског александринца после 
шестог слога, која такође дели стих на два полустиха једнаке дужине.
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француског петерца и седмерца („Позив на путовање”) 
комбинацијом седмерца и деветерца.3 И ови краћи сти-
хо ви којима сам се послужио такође су силабичког а не 
силабичко-тонског карактера, као и француски осмерци, 
седмерци и петерци.

Од Радовићеве препоруке одступио сам само у случају 
француског асиметричног десетерца са цезуром после 
четвртог слога. Четири сонета „Привиђења” и „Лета” је-
дине су песме које је Бодлер написао у овом метру. тих 
пет песама ја нисам покушао да преведем силабичким 
дванаестерцем, јер ми се чини да би он неминовно подсе-
ћао на трохејски дванаестерац Милана Ракића, Јована 
Ду  чи ћа и њихових настављача, и самим тим управо на 
ме  тар који је Радовић с правом желео да избегне када се 
опре делио да преводи Бодлера четрнаестерцем.4 Уместо 
то га, те песме сам превео мање строгом варијантом српског 
јамп ског једанаестерца какву налазимо у Писму Ивана В. 
Лалића (рецимо, у циклусу „Десет сонета нерођеној кће-
ри”). Српски једанаестерац са цезуром после петог – или, 
понекад, четвртог – слога такође је асиметричан стих, па 
ми је и по томе изгледао подесан за превод ових неколико 
Бодлерових песама. 

СПЛИН И ИДЕАЛ

ЧИтАОЦУ

Овај пролог Цвећу зла први пут је објављен у Revue des 
Deux Mondes 1855. године, али је тематски и стилски близак 
раним Бодлеровим песмама, па је у неком облику веро-
ватно постојао и десетак година раније. Проповеднички 
патос, горчина и моралистички тон ове песме сасвим су у 

3 О разлозима да се Бодлеров александринац преводи српским 
силабичким четрнаестерцем опширније сам писао у раду „Преводити 
Бодлера”. В. Леон Којен, Огледи о поезији, Београд: Чигоја штампа, 2012, 
стр. 177-216.

4 Историјски гледано, Бодлеров александринац најчешће и 
јесте превођен на српски трохејским дванаестерцем, од Димитрија 
Јовановића до Ивана В. Лалића и Данила Киша.
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духу стихова Агрипе д’Обињија (1552-1630), које је Бодлер 
ставио као епиграф првом издању Цвећа зла: 

Каже се: што је гнусно нека покрије трава,
Нека ишчезне што пре у зденцу заборава,
А једном зло када се писаном речју врати
Кварењем обичаја потомство ће да плати. 
Али мајка пороку сигурно није знање,
Нити је врлина кћер коју роди незнање.5

Но уз шакале, кује, пантере, орлушине,/Крај мајмуна 
толиких, шкорпиона и змија – Неки коментатори мисле 
да седам овде поменутих животиња симболизује седам 
смртних грехова, што би подсећало на француску поезију 
(и уопште књижевност) 16. и раног 17. века, чији је утицај у 
овој песми неоспоран. С обзиром на контекст целе строфе, 
асоцијација на седам смртних грехова је сигурно присутна, 
што ипак не значи да има смисла питати за сваку од ових 
животиња понаособ који смртни грех тачно представља.

АЛБАтРОС

„Албатрос” је једна од песама које су дуго чекале да 
им Бодлер дâ коначни облик. Он је први пут објављен тек 
1859, заједно с „Путовањем” (у песниковом прива тном 
из да  њу и у часопису Revue française), и потом у другом 
из да њу Цвећа зла 1861. године. Међутим, према сведочењу 
пе  сниковог друга из младости, Ернеста Праро на, песма 
је била написана много раније, убрзо пошто се Бодлер, 
по четком 1842, вратио с путовања бродом до острвa у 
Ин дијском океану. 

Колико се та прва верзија разликовала од коначне, 
немогуће је рећи. Поуздано знамо једино да је садашња 
трећа строфа, стилски унеколико различита од осталих, 
додата 1859. године, по свој прилици по савету Шарла 
Аслиноа. Завршна строфа „деловала би још јаче”, написао 
је Аслино Бодлеру пошто је од њега добио „Албатроса”, 

5 Сви преводи у „Напоменама” су моји ако није друкчије на-
значено.
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ако би се између ње и друге строфе унела још једна „да 
би се истакла албатросова неспретност или бар нелагода, 
до ча рала слика неприлике у којој се нашао”. Бодлер је 
Ас ли ноов савет могао прихватити и зато што је песма у 
првобитном облику имала четири катрена, од којих је он 
трећим био незадовољан, па га је изоставио. Ако прихва-
тимо ову претпоставку, додајући нову трећу строфу Бодлер 
је „Албатросу” вратио његов изворни, релативно уобичајен 
облик.

И самим тим обликом (четири катрена у александрин-
цу, са укрштеном римом), и темом, и песничким по сту-
пком, „Албатрос” подсећа на Готјеов „Бор са Пустара”, 
објављен 1840. године, чија последња строфа у дословном, 
полупрозном преводу гласи:

тако је са песником на Пустарама света:
Док не озлеђују га, он чува своје благо.
тек рањеном у срце, њему стихови крену,
Божанствене те сузе и све њихово злато.

И овде, као и код многих других песама у Цвећу зла, 
тешко je разлучити књижевне утицаје (Готјеова песма 
коју је Бодлер сигурно добро знао) од ванкњижевних 
подстицаја (путовање Индијском океаном које се често 
сматра биографском позадином „Албатроса”). И једно 
и друго готово сигурно је играло неку улогу у настанку 
„Албатроса”.

РЂАВ МОНАХ

„Рђав монах” је први пут објављен с још десет Бо дле-
ро вих сонета у листу Le Messager de l’Assemblée 1851. године. 
Али, један сачувани Бодлеров рукопис показује да је песма 
настала знатно раније, 1842–1843. године.6 

Ублажавао хладну строгост Божијег стана – До сло-
вно „Ублажавао хладноћу њихове строгости”. 

6 Факсимил овог рукописа објављен је у Claude Pichois et Jacques 
Dupont, L’Atelier de Baudelaire: «Les Fleurs du Mal», Tome III. Fac-similés et 
documents, Paris: Honoré Champion, 2005, стр. 1949.
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Да би Смрт прослављао на начин једноставан – За хва љу-
јући поменутом рукопису „Рђавог монаха”, знамо да Бо-
длер пре свега има у виду „тријумф смрти”, мону мен  талну 
фреску из 14. века на јужном зиду пизанског Cam posanto, 
чијим аутором се у његово време сматрао Ор кања. У том 
рукопису дванаести стих сонета гласи О не моћни Оркања! 
хоћу ли било када... 

НЕПРИЈАтЕљ

„Непријатељ” је први пут објављен у Revue des Deux 
Mondes 1855. године. 

У свом приказу првог издања Цвећа зла, једном од рет-
ких који су показали разумевање за књигу, Шарл Аслино 
је написао да ова песма „сама садржи кључ и морални 
став целе збирке”. Овај суд једног од најбољих Бодлерових 
пријатеља, као и чињеница да се у оба издања Цвећа зла 
„Непријатељ” налази међу песмама које говоре о пе снику, 
његовом позиву и његовој судбини („Благослов”, „Алба-
трос”, „Лепота”), говори нам да би се и у овом сонету „ја” 
могло односити на песника пре него на неког слободно 
замишљеног лирског субјекта.

Овој претпоставци иде у прилог и то што у оба изда-
ња Цвећа зла „Непријатељу” непосредно претходи „Рђав 
монах”, у чијим се терцетима појављује управо такво 
песничко „ја”.

ЧОВЕК И МОРЕ

Ова песма, обликом врло слична „Албатросу”, први 
пут је објављена у часопису Revue de Paris 1852. године: 
тада се звала „Слободни човек и море”. 

А ипак ево где се кроз сва столећа трудна – Слободније 
преведен стих Et cependant voilà des siècles innombrables („А 
ипак ево где се столећа небројена”) да би се добила рима 
тру дна–немилосрдна која ће бити пандан Бодлеровој ри ми 
innombrables–implacables.



206

ЛЕПОтА

„Лепота” је први пут објављена 1857. године у часопису 
Revue française, заједно са још осам песама међу којима су 
биле и „Див-жена”, „Жива буктиња”, „Хармонија вечера”, 
„Флакон” и „Отров”. Коментатори нису сагласни када је 
песма написана, пре 1848. или током следеће деценије.

Као што су „Сагласја” (Природа је онај храм где из сту-
бова живих/Покаткада по нека нејасна реч излеће;/Човек се 
туда по шумама симбола креће,/Под погледом њихових очију 
поверљивих.//Као дуги одјеци што се далеко споје/У некакву 
мрачну и дубоку истоветност,/Неизмерну као што је ноћ и као 
светлост,/Говоре међу собом звуци, мириси, боје)7 извршила 
далекосежан утицај на француске (и не само француске) 
симболисте, тако је овај сонет антиципирао парнасовски 
идеал неузбудљивости и парнасовско схватање скулптуре 
као парадигматске уметности.

ИДЕАЛ

Овај сонет је први пут објављен у листу Le Messager de 
l’Assemblée 1851. године.

Остављам Гаварнију, барду бескрвног света/Његову цваст 
болничких лепотица на балу – Слободнији превод стихова 
Je laisse à Gavarni, poëte des chloroses,/Son troupeau gazouillant 
de beautés d’hôpital („Остављам Гаварнију, том песнику хло -
роза,/Цвркутаво му друштво болничких лепотица”). Хло-
роза је врста малокрвности, честа код младих девојака; у 
Вујаклијином Лексикону страних речи и израза (1951) од ре -
ђује се као „бледило, бледа боја лица услед изостале мен-
стру ације, тзв. бела грозница”. Други стих је слободније 
пре веден да би се добила рима балу–идеалу као пандан 
Бо д леровој рими hôpital–idéal. 

Пол Гаварни, правим именом Сулпис Гијом Шевалје 
(1804–1866), био је илустратор, карикатуриста и аутор 
самосталних збирки цртежа, који је оставио једну од нај-
ау тентичнијих слика париског друштва четрдесетих и 

7 Превод Борислава Радовића.
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педесетих година 19. века. Поред осталог илустровао је 
и прво потпуно издање Балзакове Људске комедије, које 
се појавило 1850, у години пишчеве смрти.

Вас, Леди Магбет, душо за злочиначко дело,/Сне Есхилов 
у поднебљима северца пуста – Бодлер прећутно пореди 
Шекспирову јунакињу са Клитемнестром у Есхиловом 
Агамемнону. 

Позивајући се на Литреов речник,8 по којем у поезији 
„autan” може да има и значење „un vent violent” (а не само 
своје основно значење „vent du midi”), више коментато-
ра указује да au climat des autans у другом стиху значи „у 
поднебљу бурних ветрова”; отуда и превод у поднебљима 
северца пуста, с алузијом на северно поднебље у којем се 
одиграва радња Шекспирове трагедије.

Ил’ тебе, Ноћи, што те Микеланђело сазда – „Ноћ” је 
једна од четири монументалне скулптуре које је Мике-
лан ђело извајао за капелу породице Медичи у Фиренци. 
„Ноћ”, женска, и „Дан”, мушка фигура, постављене су над 
саркофагом Ђованија ди Медичија, војводе од Немура. 
то су, каже Микеланђелов ученик и биограф Асканио 
Кондиви, понављајући оно што је чуо од Микеланђела, 
„две фигуре у више но природној величини, мушкарац и 
жена, које представљају Дан и Ноћ, а обе заједно Време 
које прождире све”.9

ДИВ-ЖЕНА

И „Див-жена” је, по Прароновом сведочењу, једна 
од раних Бодлерових песама, која је у неком облику већ 
постојала пре 1844. године. Али Бодлер ју је, свакако дора-
ђену, објавио тек 1857. у часопису Revue française, неколико 
месеци пре него што се појавило прво издање Цвећа зла.

8 Прво издање чувеног Речника француског језика Емила Литреа 
(1801–1881), филозофа и лексикографа, појавило се 1873, пошто је 
Литре радио на њему неких тридесет година.  

9 В. Erwin Panofsky, „The Mouse That Michelangelo Failed to 
Carve”, у Lucy Freeman Sandler (ed.), Essays in Memory of Karl Lehmann, 
New York: Institute of Fine Arts, New York University, 1964, стр. 242-243.
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МАЧКЕ

Овај сонет је први пут објављен у листу Le Corsaire 
1847. године, у једном фељтону Бодлеровог при ја теља 
Шам фле рија, у којем се појављује сам песник као ли чност 
ко ја ре ци ту је тек на пи са не „Мачке”. За Бодлеровог живота 
„Мачке” су често прештампаване и, са „Лешином” и „Ви-
ном скупљачā крпа”, биле су једна од његових најпозна-
ти  јих песама. 

Чудном игром случаја, шездесетих и седамдесeтих го -
дина прошлог века на примеру овог сонета ломила су се 
копља између присталица и противника структуралистичког 
приступа поезији.10 тако су „Мачке” – сонет неоспорне 
лепоте али ни по чему изузетан у Бодлеровом опусу – 
двапут доживеле да привремено засене његове друге, 
далеко значајније песме. 

За гробне би их хате Ереб узео саме/Кад би с његовом 
могле да се помире влашћу – Ереб, син Хаоса и брат Ноћи, 
једно је од античких божанстава подземног света.

ХИМНА ЛЕПОтИ

Заједно са сонетима „Слепци” и „Једној пролазници”, 
„Химна лепоти” први пут је објављена у часопису L’Artiste 
октобра 1860. године.

Поређење са ранијим сонетом „Лепота” показује ко-
ли ко се Бодлеров доживљај лепоте временом изменио. 
Лепота која говори Као сан у камену, смртници, ја сам лепа и 
надахњује песнике да све време проводе у студијама строгим 
нема у себи ничег демонског као лепота у каснијој песми. 
тај измењени доживљај лепоте, чини ми се, у најтешњој 
је вези са новим париским песмама као што су „Седам 
стараца” и „Слепци”, у чијој „фантастичној атмосфери” 
такође има нечег демонског.

10 Цела расправа о „Мачкама”, чији су главни протагонисти 
били Роман Јакобсон и Клод Леви-Строс с једне а Микаел Рифатер с 
друге стране, може се пратити у зборнику Maurice Delcroix et Walter 
Geerts (eds.), „Les Chats” de Baudelaire: Une confrontation de méthodes, Namur: 
Presses Universitaires de Namur, 1980. 
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НАКИт

Биографски и књижевно-историјски разлози говоре 
да је прва верзија ове пе сме мо гла би ти на пи са на у Бо дле-
ро вој мла до сти, у рела тив но срећ но до ба пре ста вља ња 
под имо вин ско ста ра тељ ство сеп тем бра 1844. и по ку ша ја 
са мо у би ства кра јем ју на 1845. го ди не. Ипак, ме трич ка и 
стил ска зре лост – ка кву не по се ду ју Бо дле ро ве ствар но 
ра не пе сме – упу ћу ју нас да за вр шну вер зи ју ситуирамо 
у године пред објављивање Цвећа зла, где се песма први 
пут појавила. 

На суђењу Бодлеровој књизи августа 1857, два месеца 
пошто је изашла из штампе, „Накит” је био једна од шест 
песама за које је суд нашао да вређају јавни морал; због 
тога је свих шест песама морало да буде одстрањено из 
непродатих примерака Цвећа зла.

Жена која је, по свему судећи, инспирисала Бодлера 
да напише ову песму није била, како углавном мисле 
ко ментатори, његова дугогодишња љубавница Жана 
Дивал већ рано преминула Елиза Саржан, плесачица коју 
су звали „краљица Помаре” и с којом је млади Бодлер 
имао краткотрајну везу.11 Бодлеров пријатељ и песнички 
друг Банвил много година касније ју је описао рекавши 
да је била „висока и витка, али не и мршава, с равним 
гру дима као мушкарац, будући налик, према виспреном 
Бодлеровом изразу, пријатељу са куковима”.12 Стих из „На-
кита”, Кукови Антиопе и тек момачка биста („Les hanches 
de l’Antiope au buste d’un imberbe”), поред књижевних 
и ликовних асоцијација, као да директно алудира и на 
„краљицу Помаре”.13

11 В. Claude Pichois et Jean Ziegler, Charles Baudelaire, Paris: Fayard, 
1996, стр. 216-218.

12 Бодлер је у свом младалачком балзаковском спису Избор уте-
шних максима о љубави (1846) написао: „Немојте никада презирати 
велику природу: ако вам је доделила љубавницу без груди, реците: ‘Имам 
пријатеља – са куковима!‘, и отидите у храм да се поклоните бо говима.” 
(Baudelaire, Œuvres complètes, I, texte établi, présenté et annoté par Claude 
Pichois, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, стр. 548).

13 тако међу коментаторима мисли Антоан Адам. В. Baudelaire, 
Les Fleurs du Mal, introduction, relevé de variantes et notes par Antoine 
Adam, Paris: Garnier, 1959, стр. 432-433.
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Видех, цртежом новим ко да сједињени да су/Кукови 
Антиопе и тек момачка биста – Коментатори су трагали 
за сликама које су могле инспирисати Бодлера за овај стих 
о Антиопи и често су, као Жак Крепе и Жорж Блен, на-
лазили песников узор у Коређовој Антиопи из Лувра. 
Антоан Адам у свом издању Цвећа зла, а њега следе још 
неки коментатори, мисли да је Бодлеров стих пре свесна 
или несвесна реминисценција на једну Готјеову реченицу 
из Госпођице де Мопен: „та линија кука што се тако чулно 
превија је као код уснуле Антиопе.”14 У ствари, ако се 
вратимо Готјеу, видећемо да су у праву и једни и други. 
Ево шта каже д’Албер у другом поглављу Готјеовог ро-
мана: „Верујете ли да Алегри [то јест, Коређо] није имао 
никаквог удела у вашем идеалу? Од њега је госпа ваших 
мисли украла ту топлу и тешку белину која вас очарава. 
Она је пред његовим платнима провела довољно времена 
да би ухватила тајну тог сталног анђеоског осмеха; овал 
свог лица она је обликовала по овалу неке нимфе или 
светице. та линија кука што се тако чулно превија је као 
код уснуле Антиопе.”15

Можда је ово место из Госпођице де Мопен (1835), где 
се женска лепота описује у четири оваква „медаљона” (Ру-
бенс, Рафаел, Коређо, Праксител), имало неког утицаја на 
чувени низ од осам „медаљона” о сликарима и вајарима 
у Бодлеровим „Светионицима”.

Крстòплет како јој се истиче на том стасу – Живописна 
реч крстòплет, у значењу „карлица”, позната је у народним 
говорима, иако је у том значењу речници не бележе.

ЕГЗОтИЧНИ МИРИС

„Ег зо тич ни ми рис” је пр ви пут об ја вљен у ли сту Jo ur-
nal d’Alençon ма ја 1857, не по сред но пре по ја вљи ва ња пр вог 
из да ња Цве ћа зла, мада је, по Пра ро но вом све до че њу, и 
то јед на од пе са ма на ста лих пре 1844. го ди не. Ко мен та-
то ри су сва ка ко у пра ву ка да ову пе сму везу ју за Жану 

14 В. Les Fleurs du Mal, éd. Antoine Adam, стр. 433.
15 Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, texte presenté et annoté  

par Michel Crouzet, Paris: Gallimard, 1973, стр. 95.
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Ди вал, мулаткињу рођену на Сан Домингу и глумицу у 
малим позориштима париског Латинског кварта када  ју 
је Бо длер упо знао убр зо по што се 1842. вра тио са свог 
ве ли ког пу то ва ња. Ни о њој ни о њеној дуготрајној, че-
сто прекиданој вези са Бодлером не зна се много, али 
Бодлерова преписка и дневници – чак и да нема песама 
које су јој посвећене – довољно говоре о важности коју је 
Жана Дивал имала за њега.

У склопу првог, највећег циклуса Цве ћа зла, „Сплин 
и идеал”,16 Бодлер је у неколико целина груписао песме 
које су на овај или онај начин биле повезане са женама 
које су нешто значиле у његовом животу. Прва таква група 
песама везана је за Жану Дивал и почиње управо „Ег зо-
тич ним мирисом”: њу чине песме XXII до XXXIX у другом 
издању Цве ћа зла.17 Чак и летимично читање показује да је 
„циклус Жане Дивал”, како га нај че шће зову коментато-
ри, врло далеко од онога што се конвенционално назива 
љубавном поезијом. Бодлер је ту објединио низ песама 
које припадају сплету тематски разнородних мотива: 
неке од њих су ближе класичној љубавној лирици (сâм 
„Ег зо тич ни мирис”, „У одећи која се таласа и прелива…”, 
„Змија која игра”, „Коса”), друге показују како је он тај 
жанр преображавао и прилагођавао свом сензибилитету 
(„Sed non satiata”, „Лета”, „De profundis clamavi”, „Ову ти 
песму дајем, па моје ако име...”, „Балкон”, „Привиђење”), а 
треће с њим имају само далеку везу („Лешина”, „Посмртно 
кајање”).  

Од 60 со не та у Цве ћу зла, са мо не ко ли ко их је у пот пу-
ном скла ду са жанровским пра ви ли ма кла сич не фран цу ске 
вер си фи ка ци је, она ко ка ко су коди фи ко ва на у Бан ви ло-
вој Ма лој рас пра ви о фран цу ској пое зи ји (1872), а у првом 
издању Бодлерове збирке такви су само „Ег зо тич ни ми-
рис” и „Sed non satiata”. Банвил каже да рас по ред ри ма 

16 У првом издању Цвећa зла том циклусу припада три четвртине, 
а у другом издању две трећине свих песама.

17 Овој групи припада и једна од забрањених песама, „Лета”. 
Од тих 19 песама (према римској нумерацији изнад песама четири 
сонета „Привиђења” представљају једну песму) у овој књизи је 
преведено 11 (односно 14 ако се сонети „Привиђења” рачунају као 
засебне песме).
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у правилном со не ту мо ра би ти ab ba ab ba ccd ede – да кле, 
укуп но пет ри ма, са об гр ље ном ри мом у ка тре ни ма, пар-
ном ри мом на по чет ку тер цетa и укр ште ном ри мом у за-
вр шна че ти ри сти ха. У погледу распореда рима Банвил је 
свакако престрог, јер се, и код песника Плејаде и касније, 
у терцетима често среће и друкчији распоред рима (пре 
свега ccd eed), а понекад и укрштена рима у катренима. Али, 
соне ти са се дам ри ма ка кве је Бо длер ра до пи сао, кршећи 
устаљену конвенцију четвороструке риме у катренима – 
son nets li ber tins, како их је звао Готје – пот пу но из ла зе из 
окви ра кла сич них правила за сонет ко јих су се углав ном 
при др жа ва ли сви значајнији франуски пе сни ци 19. века.

Обожавам те попут ноћног свода висока...

Ову кратку песму Бодлер је први пут објавио  у Цвећу 
зла 1857. године.

SED NON SATIATA

Овај сонет је први пут об ја вљен у Цве ћу зла 1857. године, 
мада многи коментатори мисле да је, бар у почетном 
облику, написан знатно раније, 1842-1843, у прво време 
Бодлерове везе са Жаном Дивал. 

Наслов песме је узет из једног стиха Јувеналове Шесте 
сатире, где се каже о Месалини: Et lassata viris sed non sa-
tiata recessit („Повукла се, преморена мушкарцима, али 
још несита”).

Породе чаробњака, Фауста из савана – Цео овај стих 
(Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane), како показује 
веома ретка реч obi,18 у ствари је алузија на причу „Three 
Fingered Jack” Петруса Борела. У њој је obi, и у значењу 
„чаробњак” и у значењу „чаробна амајлија”, нека врста 
речи-лајтмотива, а помињу се и „дубоке саване”, кроз које 
мора да прође јунакиња, млада црнкиња, да би стигла 
до бунтовника и поседника чаробне амајлије, по коме је 
Борел назвао своју причу.

18 те речи нема ни у иначе исцрпном Литреовом речнику.
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Волим еликсир са твојих усана/Више од опијума и од 
најређих вина – У стиху Je préfère au constance, à l’opium, au 
nuits речи constance и nuits су имена познатих црних вина.

Ја нисам као Стикс да девет пута те грлим – Крај 
песме  враћа нас античком свету на који нас подсећа њен 
наслов. Стикс је река преко које се душе умрлих превозе у 
подземни свет, а Бодлеров стих је директна алузија на шесту 
књигу Вергилијеве Енеиде, где се помињу душе самоубица 
жељне да се врате у свет живих: Не да то закон божански 
и воде препречују калне,/Мрки их Стикс деветоструким 
облива кругом и стеже.19 Али, изразом девет пута Бодлер у 
исти мах посредно алудира на једнo место из Овидијевих 
Amоrеs (III, 7, 25-26): Сећам се прекратке једне ноћи када ме 
је Корина/Натерала да узмогнем девет пута.

И не могу, Мегеро разблудних загрљаја,/Да бих те надјачао 
и успео да смрвим,/Да будем Прозерпина у паклу твог лежаја! 
– Мегера је једна од трију Еринија или Фурија, античких 
богиња освете. Прозерпина је латинско име Персефоне, 
Хадове супруге и владарке подземног света. Хад ју је отео 
мајци Деметри, богињи усева и плодности, која је неутешна 
свуда трагала за њом, док се богови нису смиловали и 
допустили Персефони да се сваког пролећа врати мајци 
пре новог јесењег силаска у подземни свет.

Семантички гледано, алузије у Бодлеровом песништву 
имају различите функције. У најважнијим случајевима, 
рецимо у „Лабуду” или у „Лети”, ако се оне не уоче и 
исправно не схвате, читалац уопште не може доћи до 
дубљег смисла песме. У другим случајевима алузије не 
продубљују смисао него га само сенче на одређен начин: 
овде су оне елемент смишљено тражене реторике која 
овој песми одузима трагичност какву, рецимо, има иначе 
тематски близак сонет „De profundis clamavi”. 

У одећи која се таласа и прелива...

Ова песма је први пут објављена 1857. године у часопису 
Revue française, и тамо без наслова као и у Цве ћу зла.

19 Aen. VI, 714-715, 750-751. Превод Марјанце Пакиж.
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ЛЕШИНА

Према Прароновом сведочењу, „Лешина” је једна од 
песама из Бодлеровог раног периода, написана негде 1842. 
или 1843. године. И независно од Прарона, зна се да ју је 
Бодлер у младости често рецитовао међу пријатељима и да 
је – много година пре него што је песма први пут објављена у 
Цвећу зла 1857. године – захваљујући њој стекао у књижевним 
круговима двосмислену репутацију „принца лешина”. 

По једном писму Феликсу Надару, на чијој карикатури 
Бодлер у зеленим рукавицама посматра лешину напа-
днуту ројем мува, знамо да у каснијим годинама Бодлеру 
та репутација није лако падала. „Мучно ми је”, писао је 
Надару маја 1859. године, „што ме сматрају Принцом 
Лешина. ти вероватно ниси читао мноштво мојих ствари, 
које су сâм мирис и руже. А осим тога, ти си толико луд 
да си можда себи рекао: Ово ће му се допасти.”20

DE PROFUNDIS CLAMAVI

У Le Mes sa ger de l’Assemblée, где је пр ви пут об ја вљен 1851, 
овај сонет се звао „Беатри са”, у Re vue des De ux Mon des че ти ри 
године касни је „Сплин”, а коначни назив је до био у пр вом 
из да њу Цве ћа зла где се на шао међу песмама посвећеним 
„црној Венери”, Жани Дивал. Про ме не на сло ва говоре да 
се Бо длер ко ле бао да ли да у Цве ћу зла сонет уврсти међу 
песме сплина или тамо где му је најзад нашао место. 

Његов коначни наслов, „De profundis clamavi”, почетне 
су речи првог стиха („Из дубине призивам те, Господе!”) 
сто тридесетог псалма у латинском преводу.

ЛЕтА

„Лета” је први пут објављена у Цвећу зла 1857. године 
и била је једна од шест песама због којих је књига осуђена 
да вређа јавни морал. 

20 Baudelaire, Correspondance, I, texte établi, présenté et annoté par 
Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Paris: Gallimard, Bi-
blio thèque de la Pléiade, 1973, стр. 573-574.
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Наслов је добила по Лети, реци заборава у грчком 
подземном свету.21 У шестом певању Вергилијеве Енеиде, 
Анхиз каже Енеји како душе умрлих које се напију Летине 
воде заборављају на претходни живот – из Летиних таласа 
пију/воду што односи бриге и дуги им заборав даје – а онда, 
будући тога достојне, могу да, кад их заборав снађе, под сводове 
горњег се света/поново вину и осете жудњу да уђу у тела.22

Па ћу непèнтес пити што мир крије,/Да ми се гнев и мржња 
не разбуди – Непентес, лек биљног порекла који смирује 
телесне и душевне болове, чинећи да их човек заборави; 
према Литреовом речнику, „од Хомера хваљен лек против 
туге и меланхолије”. У четвртом певању Хомерове Одисеје 
(IV, 221) помиње се φάρμακον νηπεντές, „лек непентес”, и 
каже се како нема никаквог јада, па ни смрти највољенијих 
бића, који човек не би заборавио када га попије.

Ово место из Одисеје морало је импресионирати Бо-
длeра, јер се у његовим писмима као могући наслов бу-
дућих Вешта чких рајева наводе и „Φάρμακον νηπεντές” и 
„О на сла дама и опасностима непентеса”,23 док се у самим 
Вештачким рајевима каже за опијум: „Није ли, дакле, ту 
па нацеја, φάρμακον νηπεντές за све људске јаде?”24

Када се уоче ове алузије на Хомера и Вергилија 
открива нам се дубљи смисао стихова Заборав носиш и 
патње нестаје,/А Лета тече твојим пољупцима, а преко 
њих и песме у целини. 

ПОСМРтНО КАЈАЊЕ

Овај сонет први пут је објављен у Revue des Deux Mondes 
1855. године. Ипак, вероватно су у праву они који га, због 
утицаја француских песника 16. века, Бодлерове омиљене 
лектире у младости, бар у неком облику везују за време 

21 Грчка реч λήθη и значи „заборав, заборављање”. 
22 Aen. VI, 438-439. Превод Марјанце Пакиж. 
23 В. Correspondance, I, стр. 638, 641, 657. 
24 Œuvres complètes, I, стр. 465. Уместо у латиничној транскрипцији, 

Хомеров израз наведен је у ори гиналу, како је то учинио сам Бодлер када 
је „Уживаоца опијума”, дру ги део Вештачких рајева, објавио у часопису 
Revue contemporaine 1860. го дине.  
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пре 1848. године. У коментарима свог критичког издања 
Цвећа зла Жак Крепе и Жорж Блен уз овај сонет наводе 
низ паралела из Ронсара и других песника 16. века. Али 
чини ми се да иду предалеко када, осим ових сродности, у 
„Посмртном кајању” виде и пуну тематску блискост с Рон-
саром и његовим добом, то јест још једну верзију античког 
и ронсаровског топоса „песник позива лепу жену да га воли 
док још има времена”.25 Није случајно што ни у овом со-
нету, па ни код раног Бодлера уопште, таквог позива нема. 

БАЛKОН

„Бал кон” је пр ви пут об ја вљен у ли сту Jo ur nal d’Alençon 
1857. године. По не ким би о граф ским ин ди ка ци ја ма мо же 
се претпоставити да је на пи сан по сле Бо дле ро вог ра стан ка 
са Жаном Ди вал у је сен прет ход не го ди не.

Ноћ је била све гушћа, као некакав покров – Слободније 
преведен стих La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison („Ноћ 
је била све гушћа, као преграда каква”) да би се добила 
рима покров–отров, као пандан Бодлеровој рими cloison–
poison. Oвом решењу већ су прибегли неки преводиоци 
„Балкона” (Лела Матић, Милован Данојлић).

Могу ли да се врате из безданог понора – Придев бездан 
је крајем 19. и почетком 20. века имао шире значење него 
данас. Поред основног значења „без дна, неизмерно дубок” 
и најближег преносног значења „неизмеран, бескрајан”, 
он је могао да значи и „недокучив”. Речник САНУ наво-
ди пример „Ко је дакле овај бездани човек?” (из Игоових 
Јадника у преводу Мите Ракића). то даље преносно значење, 
„недокучив, недоступан”, покушао сам да оживим да бих 
превео Бодлеров израз interdit à nos sondes. 

ПРИВИЂЕЊЕ

„Привиђење” је први пут објављено у часопису L’Artiste 
октобра 1860. године. Сонети која га чине наводе се међу 
песмама готовим за друго издање Цвећа зла у једном Бо-

25 В. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, édition critique établie 
par Jacques Crépet et Georges Blin, Paris: Corti, 1942, стр. 353-354.



217

дле ровом писму из јула те године,26 али без назнаке да 
ће бити обједињени заједничким насловом; додуше, они 
су ту поменути истим редоследом који имају у склопу 
„Привиђења”. 

Сва четири сонета „Привиђења” свакако се односе на 
Жану Дивал, у то време већ болесну и делимично оду зету. 
Сећања из трију претходних („тмине”, „Мирис”, „Рам”) 
природно воде завршном сонету („Портрет”), чији први 
стих – Болест и Смрт у пепео претвара – многи коментатори 
схватају као директну алузију на Жану Дивал и њено стање.

Ову ти песму дајем, па моје ако име...

Овај сонет је први пут објављен у Revue française апри-
ла 1857. године, а коментатори нису сагласни треба ли 
га уврстити међу ране песме или песме из Бодлеровог 
средњег периода. Али, како год да га датирамо, јасно 
је да му је Бодлер, већ због саме теме и њеног значаја у 
песничкој традицији, француској и не само француској, 
придавао посебну важност; бар од Петраркиног времена, 
бесмртност (или нешто њој врло слично) коју вољено 
биће стиче кроз поезију један је од кључних топоса за-
падне лирике. У првом издању Цвећа зла овим сонетом, 
који представља Бодлерову верзију те традиционалне 
теме, завршава се низ песама посвећених Жани Дивал, 
а одмах за њим почиње по много чему супротан низ 
песама посвећених гђи Сабатје.27

Више коментатора је запазило и „ронсаровски” стил 
катренa  у овом сонету и сасвим друкчији тон терцетa. Како 
тај контраст утиче на смисао песме у целини питање је 
којим се овде не можемо бавити, али верујем да је Бодлер 
рачунао с тим да ће његови читаоци имати у виду бар 
чувени Ронсаров сонет (Le Second Livre de Sonnets pour Hélène, 
XLIII), ако не и друге песме (од Петрарке, преко песника 

26  В. Baudelaire, Correspondance, II, texte établi, présenté et annoté 
par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Paris: Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1973, стр. 59-60. 

27  У другом издању прелаз је мање директан, јер се између овог 
сонета и циклуса гђе Сабатје налази песма „Semper eadem”.
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Плејаде уопште, до Шекспира) везане за овај централни 
топос западне лирске традиције:

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,
Assise aupres du feu, devidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous esmerveillant,
Ronsard me celebroit du temps que j’estois belle.

Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,
Desja sous le labeur à demy sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s’aille resveillant,
Benissant vostre nom de louange immortelle.

Je seray sous la terre et fantôme sans os
Par les ombres myrteux je prendray mon repos :
Vous serez au fouyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et vostre fier desdain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dés aujourdhuy les roses de la vie.28

Контраст по осећању и погледу на свет између те 
традиције добро оличене у овом славном сонету и Бо-
длеровог сонета писаног у време када су њене вредности 
све више биле у раскораку са духом новом доба сасвим је 
очигледан. Он се, наравно, још више истиче на позадини 
смишљено „ронсаровског” стила двеју уводних строфа 
Бодлеровог сонета.

Тупе смртнике што бојаху ти се горчине – Нешто 
слободнији превод стиха Les stupides mortels qui t’ont jugée 
amère. „Бојати се” је овде употребљено у значењу „зази-
рати” а не у значењу „плашити се”.

Самотна душо јадна, шта ћеш вечерас рећи...

Седам својих песама Бодлер је између децембра 1852. 
и маја 1854. послао у непотписаним љубавним писмима 

28 Ronsard, Œuvres complètes, I, édition établie, présentéе et annotéе 
par Jean Céard, Daniel Ménager et Michel Simonin, Paris: Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1993, стр. 400-401.
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својој познаници гђи Сабатје, у чијем су се салону годинама 
окупљали многи писци и уметници, међу осталима и 
Готје и Флобер. Шест од тих песама, с још три друге, 
груписане су заједно у Цвећу зла, одмах после „циклуса 
Жане Дивал”, и чине „циклус гђе Сабатје”: то су песме 
XLI до XLVIII другог издања.29 

Компликована историја Бодлеровог односа са гђом 
Сабатје важнија је за његову биографију него за његову 
поезију. Читаоцима је довољно да знају да је сам Бодлер 
1857. написао гђи Сабатје, пошто је Цвеће зла изашло из 
штампе, да јој „припадају сви стихови између 84. и 105. 
стра нице”, другим речима следећих девет песама: „Она 
сва”, „Самотна душо јадна, шта ћеш вечерас рећи...”, „Жива 
буктиња”, „Превеселој”, „Преобраћења”, „Исповест”, „Ду-
хо вна зора”, „Хармонија вечера” и „Флакон”. традиција 
по којој се гђа Сабатје назива Бодлеровом „белом Ве не-
ром”, насупрот „црној Венери” Жани Дивал, одговара 
ка рактеру већине ових песама, нарочито „Преобраћења” 
и трију сонета преведених у овој књизи. Петраркистичка 
иде ализација вољене особе њихово је главно обележје; 
местом тих песама у Цвећу зла Бодлер, чини ми се, ту 
идеализацију свесно супротставља демонизацији вољене 
особе у песмама претходног циклуса као што су „Вампир” 
или „Sed non satiata”.

Овај сонет Бодлер је послао гђи Сабатје 16. фебруара 
1854, а следеће године га је његов пријатељ Шарл Барбара 
унео у један свој роман као песму коју рецитује неименовани 
песник. Сам Бодлер га је објавио тек у првом издању 
Цвећа зла.

ЖИВА БУКтИЊА

Бодлер је овај сонет послао гђи Сабатје 7. фебруара 
1854, а први пут га је објавио у Revue française априла 1857. 
године.

У једном од започетих а незавршених предговора за 
ново издање Цвећа зла Бодлер помиње своје „плагијате”, 

29 Њима треба прикључити забрањену песму „Превеселој”, 
која се у првом издању Цвећа зла налазила између „Живе буктиње” и 
„Преобраћења”.
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песме где се, на овај или онај начин, свесно угледао на дру-
гог песника. Од песама укључених у овај избор из Цве ћа зла, 
то су „Позив на путовање” (Стације), „Лабуд” (Вер ги лије), 
„Мале старице” (Виктор Иго) и овај сонет, где је основни 
мотив очију које бдију над песником и воде га кроз живот 
пре узет из песме Едгара Алана Поа „Хелени”.

Однос између „Малих старица” и Игоових „При ви ђе-
ња”, или „Лабуда” и Вергилијевих стихова о Андромахи, 
сасвим је друкчији него однос између овог Бодлеровог со-
нета и Поове песме. Бодлера је Поова песма морала мање 
привлачити својом лепотом и књижевном вредношћу, 
а више важношћу коју је имала у Поовом животу и ње-
го вом односу са Саром Хеленом Витман – односу који 
је за Бодлера сигурно имао неке сличности са његовим 
сопственим односом према гђи Сабатје.

Поова песма је наративна и, као у некој новели, опширно 
дочарава тренутак када је он први пут случајно угледао 
Хелену. Мотив Хелениних очију јавља се на крају песме:

But now, at length, dear Dian sank from sight
Into a western couch of thunder-cloud,
And thоu, a ghost, amid the entombing trees
Didst glide away. Only thine eyes remained.
They would not go – they never yet have gone;
Lighting my lonely pathway home that night,
They have not left me (as my hopes have) since;
They follow me – they lead me through the years.
They are my ministers – yet I their slave. [...]
They fill my soul with Beauty (which is Hope),
And are far up in Heaven – the stars I kneel to
In the sad, silent watches of my night;
While even in the meridian glare of day
I see them still – two sweetly scintillant
Venuses, unextinguished by the sun!

ПРЕОБРАЋЕЊА

Бодлер је послао „Преобраћења” гђи Сабатје маја 
1853, а песма је први пут објављена у Revue des Deux Mondes 
1855. године.
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Као мало која Бодлерова песма, изузев „Путовања” и 
оних у циклусу „Побуна”, „Преобраћења” имају сасвим 
одређену интелектуалну позадину. Разочаран у демо-
кратске и левичарске идеје које су га привукле у бурном 
времену од Фебруарске револуције 1848. до државног 
удара Луја Бонапарте децембра 1851. године,  Бодлер је на 
моралном и политичком плану убрзо постао (и до краја 
живота остао) присталица сасвим супротних схватања. 
Некадашњи читалац (а по некима и следбеник) Пјера-
Жозефа Прудона преобразио се у читаоца и у многим 
стварима следбеника Жозефа де Местра. Од великог кри-
тичара Француске револуције и најбриљантнијег мислиоца 
католичке деснице крајем 18. и почетком 19. века Бодлер 
је преузео и идеју да невини узимају на себе и искупљују 
злочине и грехе кривих, алудирајући на њу насловом песме 
(„Reversibilité”), и у овим строфама упућеним гђи Сабатје 
дао јој песнички облик. Мада се „Преобраћења” могу чи-
тати а да ова деместровска позадина остане непримећена, 
песма свакако добија дубљи смисао ако је доведемо у везу 
са де Местровом идејом „реверзибилности”. Бодлерово 
обраћање гђи Сабатје као анђелу заштитнику више је од 
традиционалног ласкања вољеној жени. Како кажу Крепе 
и Блен у свом коментару ове песме, Бодлер замишља гђу 
Сабатје као „новог Agnus Dei, као анђела заштитника који 
својом ведрином надокнађује стрепње, својом добротом 
уравнотежава мржњу, својим здрављем искупљује грознице, 
својом лепотом зацељује старење”.30

Давид би умирући тражио себи здравља/У зрачењу из ди   вног 
твог тела што се јавља – Алузија на старозаветну при чу 
о цару Давиду коме су, болесном, довели младу де војку 
да легне с њим, не би ли га тако излечили (Прва књига о 
царевима, 1, 1-4).

ДУХОВНА ЗОРА

Овај сонет у најтешњој је вези са претходна два („Са-
мотна душо јадна, шта ћеш вечерас рећи...”, „Жива бук тиња”) 

30 Les Fleurs du Mal, éd. Jacques Crépet et Georges Blin, стр. 372.


